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I.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan
untuk mencapai komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millennium
Development Goals (MDGs) dengan tujuan yang terkait langsung dengan bidang
kesehatan yaitu menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan
ibu, memerangi HIV-AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya serta tujuan g
tidak terkait langsung dengan kesehatan yaitu menanggulangi kemiskinan dan
kelaparan serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Untuk

mendukung

keberhasilan

pembangunan

kesehatan

tersebut

dibutuhkan adanya ketersediaan data dan Informasi yang akurat bagi proses
pengambilan keputusan dan perencanaan program, karena dengan data yang
akurat

maka keputusan dan perencanaan yang dibuat juga menghasilkan

dampak yang baik. Salah satu produk informasi yang dapat digunakan untuk
memantau dan mengevaluasi pencapaian program adalah Profil Kesehatan.
Profil kesehatan disusun untuk memberikan gambaran kinerja sektor
kesehatan yang ada di suatu wilayah, baik pemerintah maupun swasta selama
satu tahun dan seringkali juga dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun
sebelumnya. Profil Kesehatan juga merupakan salah satu indikator dari Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 yaitu tersedianya buku Profil
baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam upaya mendukung
pelaksanaan manajemen kesehatan dan pengembangan upaya kesehatan
melalui pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.
Akhirnya dengan pembangunan yang lebih intensif, berkesiambungan dan
merata dengan didukung oleh informasi yang tepat, maka diharapkan
pembangunan kesehatan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dengan optimal.
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I.2

SISTEMATIKA PENYAJIAN
Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 terdiri dari beberapa bagian
sebagai berikut :

Bab-1 : Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan Profil Kesehatan dan
sistematika dari penyajiannya.

Bab-2 : Gambaran Umum
Bab ini menyajikan tentang gambaran umum Provinsi Jawa Timur meliputi
keadaan geografis, data kependudukan dan informasi umum lainnya.

Bab-3 : Situasi Derajat Kesehatan
Bab ini berisi uraian tentang indikator mengenai angka kematian, angka
kesakitan, umur harapan hidup dan status gizi masyarakat.

Bab-4 : Situasi Upaya Kesehatan
Bab ini menguraikan tentang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan
kesehatan rujukan dan penunjang, pemberantasan penyakit menular,
pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, perbaikan gizi
masyarakat, pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.

Bab-5 : Situasi Sumber Daya Kesehatan
Bab ini menguraikan tentang

sarana kesehatan, tenaga kesehatan,

pembiayaan kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya.

Bab-6 : Penutup

Lampiran
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2.1 Kondisi Geografi
Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa yang
memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki
jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. 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 47,156 km yang secara
umum terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu wilayah daratan dengan
proporsi hampir 90% dan wilayah Kepulauan Madura hanya sekitar 10%.
Provinsi .Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama
dan 67 pulau tidak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 km.
Pulau Madura merupakan pulau terbesar di Jawa Timur dan saat ini sudah
terhubung dengan wilayah daratan melalui jembatan Suramadu. Di sebelah
timur Madura terdapat gugusan pulau-pulau, yang paling timur adalah
Kepulauan Kangean dan yang paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di
bagian selatan terdapat dua pulau kecil yakni Nusa Barung dan Pulau Sempu
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( pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia) serta Pulau Bawean sekitar
150 km sebelah utara pulau Jawa.
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

Ada 4 daerah terluas di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang,
Kabupaten Banyuwangi , Kabupaten Jember dan Kabupaten Bojonegoro.

Terdapat beberapa Gunung berapi yang masih aktif di Jawa Timur antara lain
gunung Bromo, Welirang, Arjuno dan gunung Semeru (gunung tertinggi di
pulau Jawa).
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2.3 Hidrografi
Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290 km) dan
Bengawan Solo. Sungai Brantas memiiki mata air di daerah Malang

dan

sampai di Mojokerto pecah menjadi dua yaitu Kali Mas dan Kali Porong;
keduanya bermuara di Selat Madura. Sementara sungai Bengawan Solo
berasal dari Jawa Tengah dan bermuara di Gresik.
Di lereng Gunung Lawu di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah
terdapat Telaga Sarangan, sebuah danau alami. Selain itu ada Bendungan
utama di Jawa Timur antara lain Bendungan Sutami dan Bendungan Selorejo,
yang digunakan untuk irigasi, pemeliharaan ikan, dan pariwisata.

2.4 Iklim
Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan dengan wilayah
Pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan
yang lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim
hujan selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar antara 21-34 °C. Suhu di daerah
pegunungan lebih rendah, dan bahkan di daerah Ranu Pani (lereng Gunung
Semeru), suhu mencapai minus 4 °C, yang menyebabkan turunnya salju
lembut.

2.5 Wilayah Administrasi
Wilayah administrasi di Jawa Timur terbagi menjadi :
Kabupaten

:

29 Kabupaten

Kota

:

Kecamatan

:

Desa /kelurahan

: 8.507 Desa /kelurahan

9 Kota
662 Kecamatan

Daerah dengan kecamatan terbanyak di Jawa Timur adalah Kabupaten Malang
(33 kecamatan), daerah dengan kelurahan/desa terbanyak Kabupaten
Lamongan (474 kel/ desa) dan daerah dengan kelurahan/desa paling sedikit
adalah Kota Mojokerto (18 Kel/desa)

2.6 Kependudukan
Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat
diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk
selain merupakan obyek juga merupakan subyek pembangunan.
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Berdasarkan hasil proyeksi BPS Provinsi, Jumlah penduduk Jawa Timur
tahun 2010 sebesar 38,026,550 jiwa. Daerah dengan jumlah penduduk
terbanyak ada di Kota Surabaya (2.912.197 jiwa), Kabupaten Malang
(2.485.665 jiwa) dan Kabupaten Jember (2.395.319 jiwa), sedangkan jumlah
penduduk paling sedikit di Kota Mojokerto (120.271 jiwa ) dan Kota Blitar
(130.429 jiwa).
Kepadatan penduduk Jawa Timur tahun 2010 adalah 806 jiwa /1 km.
Kepadatan penduduk di kota umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan
kepadatan penduduk di kabupaten, dan Kota Surabaya mempunyai kepadatan
penduduk tertinggi sebesar 8.203 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.
Gambar 3. Piramida penduduk menurut golongan umur
Provinsi Jawa Timur tahun 2010
75+
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54

Kelompok Umur

45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
1-4
<1
10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Prosentase
LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Sumber data : BPS Prov. Jawa Timur Proyeksi Sensus 2000
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Untuk menggambarkan situasi derajat kesehatan di Provinsi Jawa Timur, digunakan
empat indikator pembangunan kesehatan yaitu angka kematian, angka kesakitan,
umur harapan hidup dan status gizi.

3.1

Angka Kematian (MORTALITAS)
Peristiwa kematian pada dasarnya merupakan proses akumulasi akhir
(outcome) dari berbagai penyebab kematian langsung maupun tidak langsung.
Kejadian kematian di suatu wilayah dari waktu ke waktu dapat memberikan
gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat, disamping juga
digunakan

sebagai

indikator

dalam

penilaian

keberhasilan

program

pembangunan dan pelayanan kesehatan.
Data Kematian di komunitas pada umumnya diperoleh melalui data survei
karena sebagian besar kejadian kematian terjadi di rumah, sedangkan data
kematian yang ada di fasilitas kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan.
Perkembangan tingkat kematian dan penyakit-penyakit penyebab utama
kematian yang terjadi pada tahun 2010 akan diuraikan di bawah ini.
3.1.1

Angka Kematian Ibu (AKI)
Kematian ibu disebabkan karena sebab kehamilan, melahirkan
atau nifas dan bukan karena kecelakaan, AKI dihitung

per 100.000

kelahiran hidup.
Berdasarkan data survey Demografi dan Kesehatan Indonesia
(SDKI) tahun 2007 menyebutkan bahwa AKI di Indonesia sebesar 228 per
100.000 kelahiran hidup . Angka tersebut masih jauh dari target RPJMN
tahun 2014 sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup apalagi mencapai
target MDG’s 102 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015. Sementara
untuk Jawa Timur, AKI yang diperoleh dari Laporan Kematian Ibu (LKI)
Kab./Kota se Jawa Timur tahun 2010 adalah 101,4 per 100.000 kelahiran
hidup. Apabila dibandingkan dengan target AKI yang ingin dicapai pada
tahun 2010 sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup, maka angka ini
menunjukkan keberhasilan Propinsi Jawa Timur dalam menekan
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kematian ibu. Namun yang tetap harus diwaspadai adalah kondisi
tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya dilannagan karena
kematian ibu sebagian besar dilaporkan baru dari yankesdas sedangkan
dari RS relatif masih kecil. Disisi lain pelaporan kematian ibu maternal
diharapkan dapat dilacak dan dicacat secara cepat baik itu dari
yankesdas maupun dari RS, sehingga upaya penurunan kematian ibu
dapat dilakukan sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan.
Jumlah Kematian Maternal di Provinsi Jawa Timur berdasarkan
laporan dari Laporan Kematian Ibu Kab./Kota pada tahun 2010 tercatat
sebanyak 598 kasus kematian, bila dilihat dari masa kematian ibu maka
dapat dirinci 152 kematian masa hamil, 163 waktu bersalin, dan 283 pada
masa nifas.
Penyebab langsung kematian ibu antara lain: pendarahan,
eklampsia, partus lama, komplikasi aborsi, dan infeksi (Kementerian
Kesehatan RI, 2009). Sementara itu yang menjadi penyebab tak langsung
kematian ibu di Jawa timur adalah “Empat Terlambat”

dan “Empat

Terlalu”. ”Empat terlambat” adalah Keterlambatan keluarga dalam
mengetahui tanda-tanda bahaya bumil, keterlambatan pengambilan
keputusan untuk merujuk oleh keluarga, keterlambatan mencapai sarana
pelayanan

dan

keterlambatan

memperoleh

pelayanan

kesehatan.

Sedangkan ”Empat Terlalu” adalah terlalu muda (16 th), terlalu tua (> 35
TH) usia ibu untuk memutuskan hamil, terlalu sering melahirkan dan
terlalu dekat jarak kehamilan/persalinan. Penyebab kematian ibu maternal
di Jawa Timur tahun 2010 terlihat pada gambar 4 dibawah ini :
Gambar 4. Penyebab kematian ibu maternal
Di Propinsi jawa Timur tahun 2010
P en yebab Kemat ian Ibu
D i P rovin si Jawa Timu r Th . 2010

Dari gambaran di atas terlihat bahwa penyebab kematian karena
perdarahan dan Eklamsi merupakan yang terbesar masing-masing
sebesar 26,96 %.
3.1.2

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian balita.
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Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir
sampai satu hari sebelum ulang tahun yang pertama. Dari sisi
penyebabnya, kematian bayi dibedakan faktor endogen dan eksogen.
Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kejadian kematian
yang terjadi pada bulan pertama setelah bayi dilahirkan, umumnya
disebabkan oleh faktor bawaan. Sedangkan kematian eksogen (kematian
post neonatal) adalah kematian bayi yang terjadi antara usia satu bulan
sampai satu tahun, umumnya disebabkan oleh faktor yang berkaitan
dengan pengaruh lingkungan.
Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infan Mortality rate adalah
banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per
1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial
ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang
paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial
ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan
hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi, lingkungan tempat
tinggal dan kesehatannya. Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga
(SKRT) 1995, penyebab utama kematian bayi adalah infeksi saluran
pernafasan akut (ISPA), komplikasi perinatal dan diare. Gabungan ketiga
penyebab ini memberi andil 75% kematian bayi
Berdasarkan data BPS, AKB Jawa Timur tahun 2005-2010 turun
dari 36.65 (tahun 2005) menjadi 29.99 per 1.000 kelahiran hidup (tahun
2010). Angka tersebut masih jauh dari target MDG’s tahun 2015 sebesar
23 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan AKB mengindikasikan
peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu wujud
keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan
Gambar 5.
GAMBARAN AKB DI JAWA TIMUR TAHUN
2005 S/D TAHUN 2010
38
36

36.65
35.32

34
32.93
32

31.58

31.41

30

29.9

28
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber : bps prop. Jatim.
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Dari laporan rutin tahun 2010 di Jawa Timur terjadi

5.533

kematian bayi dari 589.482 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi tahun
2010 terbanyak di Kabupaten Jember 427 bayi, Kota Malang 292 bayi dan
Kabupaten Sidoarjo 249 bayi. Sedangkan kematian bayi terendah di Kota
Mojokerto 22 bayi dan Kota pasuruan 27 bayi. Namun data dari catatan
rutin tersebut belum dapat menggambarkan angka kematian bayi yang
ada di Jawa Timur
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang
meninggal sebelum usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000
kelahiran

hidup.

AKABA

menggambarkan

tingkat

permasalahan

kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap
kesehatan anak Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan
kecelakaan. Dari laporan rutin pada tahun 2010 di Jawa Timur terjadi
5.895 kematian balita dengan AKABA terlaporkan 10.3 per 1.000 KH.
Jumlah kematian balita terbanyak di Kabupaten Jember sebanyak 452
balita dan terendah di Kota 23 balita.
3.1.3

Angka Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
Kejadian kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur tahun 2010 cukup
tinggi. Pada tahun 2010 telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak
52.754 kejadian dengan jumlah korban sebanyak 61.091 orang, terdiri
dari 48.487 korban (79,37%) luka ringan, 9.120 korban (14,93%) luka
berat dan 3.484 korban (5,70%) meninggal dunia. Kondisi tersebut
menunjukan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya seperti terlihat
pada gambar dibawah ini :
Gambar 6
Kejadian kecelakaan di Jawa Timur tahun 2007-2010
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2008

2009

2010

Luka ringan

30.264

32.801

48.487

Luka berat

6.605

8.002

9.120

Mati

2.258

2.910

3.484

Adanya peningkatan kejadian dan korban kecelakaan lalu lintas dari tahun
ke tahun perlu mendapat perhatian dan penanganan dari semua lapisan
masyarakat
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3.2

UMUR HARAPAN HIDUP (UHH)
Umur harapan hidup waktu lahir adalah rata-rata tahun hidup yang masih
akan dijalani bayi yang baru lahir pada tahun tertentu. Umur harapan hidup dapat
dijadikan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada
keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi di suatu wilayah
termasuk di dalamnya derajat kesehatan masyarakat. Data umur harapan hidup
diperoleh melalui survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik.
Berdasarkan data BPS, Umur harapan hidup masyarakat Jawa Timur
tahun 2010 sebesar 69,58 tahun. Data yang tersedia menunjukan peningkatan
dari tahun ke tahun sebagaimana yang terlihat pada gambar dibawah ini .
Gambar 7. Umur Harapan Hidup di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2004-2010
69,58
69,35
68,60

68,90

69,10

68,47

67,20

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber Data : BPS Propinsi Jawa Timur

3.3

Angka Kesakitan (MORBIDITAS)
Selain menghadapi transisi demografi, Indonesia juga menghadapi
transisi epidemiologi yang menyebabkan beban ganda. Di satu sisi kasus gizi
kurang serta penyakit-penyakit infeksi, baik re-emerging maupun new-emerging
disease masih tinggi, namun disisi lain penyakit degeneratif, gizi lebih dan
gangguan kesehatan akibat kecelakaan juga meningkat. Selain itu masalah
perilaku yang tidak sehat, rupanya menjadi faktor utama yang harus dirubah
terlebih dahulu agar beban ganda masalah kesehatan teratasi.
Angka kesakitan pada penduduk berasal dari community based data yang
diperoleh melalui pengamatan (surveilans) terutama yang diperoleh dari fasilitas
pelayanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan rutin dan
insidentil. Berdasarkan pengamatan penyakit brpotensial KLB dan penyakit tidak
menular yang diamati di Puskesmas dan Rumah Sakit sentinel yang merupakan
gardu pandang suatu pola dan trend penyakit didapatkan 10 besar kunjungan
kasus sebagai berikut :
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Tabel 1. Penyakit terbanyak di Pusk Sentinel
Di Jawa Timur 2008-2010
TAHUN 2008
Penyakit

TAHUN 2009
%

Penyakit

TAHUN 2010
%

Penyakit

%

1

Influensa

54,80

Influensa

52,92

Influensa

47,80

2

Diare

16,91

Hipertensi

17,39

Diare

22,27

3

Hipertensi

11,77

Diare

15,33

Hipertensi

12,41

4

Diabetes mellitus

4,26

Tifus perut klinis

3,90

Tifus perut klinis

5,20

5

Tifus perut klinis

3,18

Diabetes melitus

3,66

Diabetes melitus

3,61

6

Pneumonia

3,14

Diare berdarah

2,51

Tersangka TBC paru

2,30

7

Diare berdarah

2,96

Pneumonia

1,61

Diare berdarah

2,12

8

Tersangka TBC paru

1,26

Tersangka TBC paru

1,11

Pneumonia

1,95

9

TBC paru BTA(+)

0,41

TBC paru BTA(+)

0,56

TBC paru BTA(+)

0,70

DBD

0,38

DBD

0,26

DBD

0,62
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Dari tabel diatas terlihat 3 besar kunjungan baru ke puskesmas sentinel
adalah Influenza, Diare dan Hipertensi. Dari data tersebut terlihat kunjungan
penyakit tidak menular seperti hipertensi dan Diabetes termasuk penyakit yang
sering muncul sehingga perlu dilakukan tindakan intervensi dalam kegiatan
Program

PPTM

memperbanyak

(Penanggulangan

skrining,

Penyakit

penyuluhan

kesehatan

Tidak
pada

Menular)

dengan

masyarakat

serta

penyiapan logistiknya terutama obat PTM.
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Tabel 2. Penyakit terbanyak di RS Sentinel (Ri)
Di Jawa Timur 2008-2011
TAHUN 2008
Penyakit

TAHUN 2009
%

Penyakit

TAHUN 2010
%

Penyakit

%

1

Diare

33,06

Diare

21,58

Diare

19,76

2

DBD

23,75

DBD

14,15

DBD

18,75

3

Demam dengue

8,38

Kecelakaan Lalulintas

11,57

Kecelakaan Lalulintas

9,60

4

Pneumonia

6,70

TBC paru BTA(+)

5,43

Demam dengue

6,04

5

TBC paru BTA(+)

6,47

Pneumonia

5,05

Hipertensi esensial

4,89

6

Tifus perut klinis

5,45

Hipertensi esensial

4,20

TBC paru BTA(+)

4,21

7

Hepatitis klinis

3,06

Demam dengue

4,12

Pneumonia

4,04

8

Tersangka TBC paru

2,69

DM YTT

3,93

DM YTT

3,11

9

Tetanus

1,99

Tifus perut klinis

3,35

Tifus perut Widal (+)

2,99

10

Influensa

0,82

3,35

DM Tak Bergantung Insulin

2,81

11

Diare berdarah

0,66

3,18

Tifus perut klinis

2,68

12

Malaria klinis

0,64

Tifus perut Widal (+)
DM Tak Bergantung
Insulin
Paru obstruktif
menahun

2,73

Paru obstruktif menahun

1,97

13

Campak

0,60

DM Bergantung Insulin

2,35

1,95

14

Difteri

0,60

1,70

15

Batuk rejan

0,57

1,69

Neoplasma Ganas Serviks

1,57

16

Malaria falsiparum

0,54

Infark Miokard Akut
Neoplasma Ganas
Serviks
Neoplasma Ganas
Payudara

DM Bergantung Insulin
Neoplasma Ganas
Payudara

1,38

Tersangka TBC paru

1,56

17

Malaria mix

0,53

Hepatitis klinis

1,25

Infark Miokard Akut

1,45

18

Kusta PB

0,51

Tetanus

1,05

DM YTD Lainnya

1,41

19

Gonorrhoe

0,51

Hipertensi Sekunder

0,85

Hepatitis klinis

1,12

20

Kusta MB

0,51

Tersangka TBC paru

0,75

Hipertensi Sekunder

1,08

17

Malaria mix

0,53

Hepatitis klinis

1,25

Infark Miokard Akut

1,45

18

Kusta PB

0,51

Tetanus

1,05

DM YTD Lainnya

1,41

19

Gonorrhoe

0,51

Hipertensi Sekunder

0,85

Hepatitis klinis

1,12

20

Kusta MB

0,51

Tersangka TBC paru

0,75

Hipertensi Sekunder

1,08

13

Campak

0,60

DM Bergantung Insulin

2,35

1,95

14

Difteri

0,60

1,70

15

Batuk rejan

0,57

1,69

Neoplasma Ganas Serviks

1,57

16

Malaria falsiparum

0,54

Infark Miokard Akut
Neoplasma Ganas
Serviks
Neoplasma Ganas
Payudara

DM Bergantung Insulin
Neoplasma Ganas
Payudara

1,38

Tersangka TBC paru

1,56

17

Malaria mix

0,53

Hepatitis klinis

1,25

Infark Miokard Akut

1,45

18

Kusta PB

0,51

Tetanus

1,05

DM YTD Lainnya

1,41

19

Gonorrhoe

0,51

Hipertensi Sekunder

0,85

Hepatitis klinis

1,12

20

Kusta MB

0,51

Tersangka TBC paru

0,75

Hipertensi Sekunder

1,08

1,62

1,62

Dari tabel 2 diatas terlihat bahwa kasus Diare dan Demam Berdarah menempati
Posisi teratas. Sesuai dengan pendekatan teori Bloom, pada saat ini masih
banyak masyarakat yang kebersihan lingkungannya belum memenuhi standart
“Sehat “.
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Berikut ini akan diuraikan situasi beberapa penyakit menular yang perlu
mendapat perhatian, termasuk penyakit menular yang dapat dicegah dengan
imunisasi (PD3I), dan penyakit potensial KLB/ wabah.
3.3.1

Penyakit menular langsung

a. Tuberkulosis
Penyakit Tuberkulosis (TB) sampai saat ini masih menjadi
masalah kesehatan masyarakat karena merupakan salah satu penyakit
infeksi pembunuh utama yang menyerang golongan usia produktif (15-50
tahun) dan anak-anak serta golongan sosial ekonomi lemah. Penyakit ini
disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan
melalui percikan dahak penderita yang BTA positif. Sebagian besar
penyakit ini menyerang paru-paru sebagai organ tempat infeksi primer,
namun dapat juga menyerang organ lain seperti kulit, kelenjar limfe,
tulang dan selaput otak.
Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) pada
tahun 2010, Indonesia termasuk negara yang dikategorikan sebagai highburden countries terhadap TB Paru, yaitu menduduki peringkat kelima
setelah India, China, Afrika Selatan dan Nigeria sebagai negara
penyumbang TB. Diperkirakan setiap tahun terdapat 429.720 kasus baru
dan 66.000 kematian akibat TB (WHO, 2010). Sementara itu Provinsi
Jawa Timur menempati urutan kedua di Indonesia dalam jumlah penderita
TB BTA positif kasus baru dibawah Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk
semua tipe, menduduki peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa
Tengah.
Pada tahun 2010 jumlah seluruh kasus TB yang ditemukan
sebanyak 37.226 kasus dan 23.223 diantaranya adalah kasus TB paru
BTA postif. Perkembangan jumlah pasien TB BTA positif di Jawa Timur
dapat diamati pada gambar 7 dibawah ini.
Gambar 7
PENEMUAN PASIEN TB DI JAWA TIMUR TAHUN
2004 - 2010
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Adapun angka penemuan kasus baru BTA positif (CDR) tahun 2010 di
Jawa Timur sebesar 58,2% yang artinya masih dibawah target 70%.
Kondisi CDR di Jawa Timur selama tujuh tahun terakhir dapat diamati
pada gambar 8 dibawah ini.
Gambar 8
CASE DETECTION RATE JAWA TIMUR TAHUN 2004-2010

2004

2008

< 30 %

2005

2006

2009

30 - 70 %

2007

2010

> 70 %

Untuk angka kesembuhan pada tahun 2010 sebesar 84,18% (target
85%). Angka tersebut didapatkan dari data pasien yang diobati pada
tahun 2009 yang telah menyelesaikan pengobatannya.
Problem TB di Jawa Timur bertambah dengan telah ditemukan
kasus TB yang kebal Obat anti TB (Multiple Drug Resistant TB atau MDR
TB). Pada tahun 2010 telah ada 55 pasien TB MDR yang diobati di 2 RS
rujukan TB MDR, yaitu di RSU dr. Soetomo dan RSU dr. Saiful Anwar
Malang. Diperkirakan setiap tahun ada sekitar 169 kasus TB MDR baru di
Jawa Timur.

b. Kusta
Penyakit Kusta atau sering disebut penyakit Lepra adalah penyakit
infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Leprae yang
menyerang saraf tepi. Indonesia merupakan penyumbang penderita kusta
terbesar ketiga di dunia setelah India dan Brasil, sementara Provinsi Jawa
Timur sendiri menduduki peringkat pertama di Indonesia sebagai
penyumbang kasus kusta.
Prevalensi rate kusta tahun 2010 di Jawa Timur sebesar 1,64 per
10.000 penduduk yang artinya masih diatas target 1/10.000 penduduk.
Kondisi tersebut terutama terjadi pada daerah yang berada di pantai utara
pulau Jawa dan pulau Madura seperti yang terlihat pada gambar 9
dibawah ini.

15

Gambar 9. Prevalensi Rate Kusta per 10.000 per Kabupaten/Kota
Di Jawa Timur Tahun 2010

Untuk angka penemuan kasus baru (CDR) penderita kusta di Jawa Timur
sebesar 1,14 per 10.000 penduduk yang berarti masih dibawah target <
0,5 dengan gambaran kondisi seperti yang terlihat dibawah ini.
Gambar 10

Menurut jenisnya, Penyakit kusta dibedakan menjadi kusta PB (Pausi
Basiler) dan kusta MB (Multi Basiler). Pada tahun 2010 di Jawa Timur
terdapat 713 penderita kusta PB dengan RFT (release from Treatment)
92,95%. Sedangkan penderita kusta MB (menular) sebanyak 3.971
penderita dengan RFT MB sebesar 90,23%. Kondisi tersebut sudah
mencapai target untuk RFT MB sebesar 90% sedangkan untuk RFT PB
masih dibawah target 95%.
Sementara untuk mengetahui tingkat penularan dimasyarakat dapat
dilihat melalui angka proporsi cacat tingkat II yang menunjukan
keterlambatan penemuan penderita dan angka proposi anak yang
menunjukan masih terjadinya penularan di masyarakat. Angka proporsi
anak di Jawa Timur tahun 2010 sebesar 11% dan tingkat kecacatan II
sebesar 13%. Kedua angka tersebut masih diatas target nasional 5%
yang berarti masih berlanjutnya penularan kusta di masyarakat dan
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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 yang disebabkan oleh menurunnya imunitas
tubuh sebagai akibat dari serangan Human Imunodeficiency Virus. Akibat
dari penurunan daya tahan tersebut adalah penderita mudah diserang
berbagai macam penyakit infeksi (Infeksi Oportunistik).
Penyakit HIV/AIDS merupakan new emerging diseases dan menjadi
pandemi di semua kawasan beberapa tahun terakhir ini. Penyakit ini terus
menunjukan peningkatan yang signifikan meskipun berbagai pencegahan
dan penanggulangan terus dilakukan. Semakin tingginya mobilitas
penduduk antar wilayah, menyebarnya sentra pembangunan ekonomi di
Indonesia, meningkatnya perilaku seksual yang tidak aman, serta
meningkatnya penyalahgunaan NAPZA melalui jarum suntik merupakan
faktor yang secara simultan telah memperbesar tingkat risiko dalam
penyebaran terhadap HIV/AIDS
Sejak tahun 2006 Indonesia sudah dikatagorikan sebagai negara
yang berada dalam tahap “epidemi terkonsentrasi” HIV/AIDS, yaitu suatu
keadaan yang mengindikasikan bahwa tingkat penularan HIV sudah
cukup tinggi pada subpopulasi berisiko. Provinsi Jawa Timur merupakan
salah satu diantara 6 Provinsi lainnya yang masuk daerah endemi yaitu
DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, Riau dan Bali.
Berdasarkan data Depkes tahun 2010 diketahui jumlah kumulatif kasus
AIDS yang dilaporkan sebanyak 24.131 kasus dengan proporsi laki-laki
73%, perempuan 26,6% dan tidak diketahui 0,4%.
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Gambar 11
Prosentase Kumulatif Kasus AIDS di Indonesia Berdasarkan Jenis
Kelamin s.d Desember 2010

Cara penularan terbanyak adalah melalui heteroseksual 52,7%, dan
terendah karena transfusi darah 0,2%. Selengkapnya dapat diamati pada
grafik berikut ini :
Gambar 12
Prosentase Kumulatif Kasus AIDS di Indonesia Berdasarkan Cara
Penularan s.d Desember 2010

Berdasarkan kelompok umur, kasus AIDS tertinggi terjadi pada kelompok
umur 20-29 tahun (47,4%) disusul kelompok umur 30-39 tahun (31,3%)
dan kelompok umur 40-49 tahun (9,4%).
Gambar 13
Prosentase Kumulatif Kasus AIDS di Indonesia Berdasarkan
Kelompok Umur s.d Desember 2010

Berdasarkan laporan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2010, jumlah
penderita AIDS sebanyak 4.069 orang meningkat dibandingkan tahun
2009 sebanyak 3.554 orang.
Upaya

pencegahan

dan

penanggulangan

dilakukan

melalui

penyuluhan ke masyarakat, pendampingan kelompok resiko tinggi serta
intervensi perubahan perilaku, layanan konseling dan testing HIV, layanan
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Harm Reduction, pengobatan dan pemeriksaan berkala penyakit menular
seksual (IMS), pengamanan darah donor dan kegiatan lain yang
menunjang pemberantasan HIV/AIDS
d. Diare
Penyakit diare sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan
masyarakat. Penyakit ini sering menimbulkan KLB dan kematian serta
merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi dan balita. Dari
hasil SDKI 2002-2003 diketahui proporsi diare pada anak balita yaitu lakilaki 10,8% dan perempuan 11,2%, sementara berdasarkan umur
prevalensi tertinggi di usia 6-11 bulan (19,4%) dan 12-23 bulan (14,8%).
Jumlah penderita diare di Jawa Timur tahun 2010 sebanyak
1.063.949 kasus dengan 37,94% (403.611 kasus) diantaranya adalah
balita. Kejadian diare di Jawa Timur selama tiga tahun dapat diamati pada
gambar 14 berikut:
Gambar 14 : Kejadian diare di Provinsi Jawa Timur tahun 2007 s/d 2010

Dari trend kasus selama tahun 2007-2010, perlu diwaspadai
terjadinya peningkatan kasus pada bulan Mei, Nopember dan Desember.
Puncak kasus terjadi awal tahun yaitu bulan Januari
Upaya pencegahan dan penanggulangan kasus diare dilakukan
melalui pemberian oralit, penggunaan infus, penyuluhan ke masyarakat
dengan maksud terjadinya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) dalam kehidupan sehari-hari, karena secara umum penyakit diare
sangat berkaitan dengan hygiene sanitasi dan perilaku hidup bersih dan
sehat, sehingga adanya peningkatan kasus diare merupakan cerminan
dari perbaikan kedua faktor tersebut. 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.
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e. Pneumonia
Pneumonia merupakan penyakit utama penyebab kematian bayi dan
balita terbesar di Indonesia. 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 pada
kasus gizi kurang dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat (asap
rokok, polusi).
Berdasarkan laporan Kabupaten/Kota diketahui pada tahun 2010 di
Jawa Timur tercatat jumlah kasus pneumonia pada balita sebesar 76.745
kasus atau 78,81% dari seluruh kasus yang ada. 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 pneumoniaPneumonia merupakan penyakit utama penyebab
kematian bayi dan balita terbesar di Indonesia. 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 pada kasus gizi kurang dengan kondisi
lingkungan yang tidak sehat (asap rokok, polusi).
Berdasarkan laporan Kabupaten/Kota diketahui pada tahun 2010 di
Jawa Timur tercatat jumlah kasus pneumonia pada balita sebesar 76.745
kasus atau 78,81% dari seluruh kasus yang ada. 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) karena penyebarannya yang cepat dan
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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.
Nyamuk ini mempunyai kebiasaan menggigit pada saat pagi dan sore
hari, umumnya kasus mulai meningkat saat musim hujan.
Di Indonesia penyakit DBD pertama kali dilaporkan pada tahun 1968
di Surabaya dengan penderita 58 orang dan kematian 24 orang (41,3%).
Selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia dan menyerang semua
golongan umur terutama anak-anak. Pada tahun 2010, jumlah pasien
demam berdarah dengue di Jawa Timur sebanyak 26.059 orang dengan
angka kesakitan (IR) sebesar 68,53/100.000 penduduk.
Gambar 15
INSIDEN DBD, TAHUN 2010

(target Insiden ≤ 55 per 100.000 pddk)

0,00 – ≤ 55,00

> 55,00 – ≤ 70,00

> 70,00

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 biakPenyakit 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)
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. Nyamuk ini mempunyai kebiasaan
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menggigit pada saat pagi dan sore hari, umumnya kasus mulai meningkat
saat musim hujan.
Di Indonesia penyakit DBD pertama kali dilaporkan pada tahun 1968
di Surabaya dengan penderita 58 orang dan kematian 24 orang (41,3%).
Selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia dan menyerang semua
golongan umur terutama anak-anak. Pada tahun 2010, jumlah pasien
demam berdarah dengue di Jawa Timur sebanyak 26.059 orang dengan
angka kesakitan (IR) sebesar 68,53/100.000 penduduk.
Gambar 16
INSIDEN DBD, TAHUN 2010

(target Insiden ≤ 55 per 100.000 pddk)

0,00 – ≤ 55,00

> 55,00 – ≤ 70,00

> 70,00

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
Malaria adalah penyakit yang disebabkan parasit

”Plasmodium”

yang menyerang sel darah merah, ditularkan melalui gigitan nyamuk
Anopheles. Sampai saat ini penyakit malaria masih merupakan ancaman
di Indonesia dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi
serta sering menimbulkan KLB. Penyakit Malaria menyebar cukup merata
di Indonesia, terutama diluar wilayah Jawa-Bali. Malaria juga merupakan
salah satu yang menjadi tujuan Millenium Development Goals (MDGs)
untuk dikendalikan penyebarannya. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun
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2010, Kasus Baru dan Prevalensi Malaria yang ditemukan masih cukup
tinggi terutama di Indonesia Timur. Kasus malaria lebih banyak terjadi di
perdesaan, menyerang semua kelompok umur, lebih banyak laki-laki dan
pada golongan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah.
Di Jawa Timur penyakit malaria juga masih menjadi penyakit
endemis dibeberapa daerah seperti terlihat pada gambar dibawah ini
Gambar 17

Dari gambar diatas terlihat 12 Kabupaten dengan API < 1 sedangkan 26
Kabupaten/Kota lainnya dinyatakan bebas penularan penyakit malaria.
Jumlah penderita positif malaria di Jawa Timur pada tahun 2010
sebanyak 946 kasus, menunjukan trend menurun dari tahun 2009
sebanyak 1.789 kasus. Angka kesakitan Malaria (API) juga menunjukan
trend menurun dari 0,87% tahun 2008 menjadi 0,48% tahun 2009 dan
menjadi 0,17 tahun 2010. Penderita Malaria di Jawa Timur tahun 2010
sebagian besar (82%) adalah penderita import yang berasal Kalimantan,
Sumatera dan Papua.
Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya kasus malaria di
Indonesia

adalah

karena

masih

rendahnya

upaya

perlindungan

perorangan untuk memperkecil penularan malaria. Berdasarkan hasil
Riskesdas tahun 2010, hanya 5,4% masyarakat menggunakan kelambu
berinsektisida pada balita untuk pencegahan malaria, obat nyamuk
bakar/elektrika adalah cara perlindungan perorangan yang terbanyak
dilakukan (57,6%)

c. Filariasis (penyakit kaki gajah)
Penyakit Filariasis adalah penyakit menular menahun (kronis) yang
disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah
bening

serta

merusak

sistem

limfe.

Penyakit

ini

menimbulkan

pembengkakan pada tangan, kaki, granula mammae dan scrotum.
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Menyebabkan kecacatan seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita
dan keluarganya.
Sampai dengan tahun 2010 jumlah total penderita filariasis di Jawa
Timur berjumlah 253 kasus

tersebar di 30 Kabupaten/kota pada 147

kecamatan dan 208 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut, kasus yang
ditemukan pada tahun 2010 adalah 10 orang. Meskipun jumlah penderita
kronis selalu bertambah dari tahun ke tahun, namun sampai saat ini
belum ditemukan penderita filariasis dengan mikrofilaria positif.
Gambar 18 : Penemuan penderita kronis filariasis per tahun
di Provinsi Jawa Timur tahun 1995 s/d 2010

Dari gambar diatas terlihat jumleh penderita kronis filariasis yang
ditemukan di Jawa Timur menurun setelah mencapai puncaknya di tahun
2005 sebanyak 59 kasus dan terus cenderung turun hingga pada tahun
2010 sebanyak 10 kasus. Sementara sebaran jumlah kumulatif penderita
filariasis menurut Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2010 terlihat
pada gambar dibawah
Gambar 19 : Sebaran penderita filariasis kronis
di Jawa Timur tahun 2010

Dari gambar diatas terlihat ada 7 kabupaten/Kota yang tidak
mempunyai kasus filariasis sampai dengan tahun 2010. Sedangkan 5
Kabupaten/kota mempunyai kasus filariasis terbanyak yaitu antara 21-47
kasus.
Program eliminasi filariasis dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
WHO

tahun

2000

melalui

pemutusan

rantai

penularan

dengan
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pengobatan massal sekali setahun di daerah endemis minimal 5 tahun.
Namun sampai saat ini belum ada kabupaten/kota di Jawa Timur yang
dinyatakan sebagai daerah endemis filariasis, sehingga pengobatan
massal belum dilaksanakan. Penanggulangan kasus filariasis dengan
pelacakan dan pemeriksaan darah jari penderita dan yang kontak
serumah, pengobatan individual sesuai protap serta perawatan diri secara
mandiri
3.3.3

Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
PD3I (Penyakit Menular yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)
merupakan penyakit yang diharapkan dapat diberantas/ditekan dengan
imunisasi. PD3I yang dibahas dalam bab ini mencakup penyakit Campak,
Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum, dan Polio.

a. Campak
Campak

adalah

penyakit

yang

disebabkan

virus

measles,

disebarkan melalui droplet bersin/batuk dari penderita. Gejala awal
penyakit adalah demam, bercak kemerahan, batuk-pilek, mata merah
(conjunctivitis) selanjutnya timbul ruam di seluruh tubuh.
Penyakit Campak sering menyebabkan kejadian luar biasa (KLB)
dan data dari 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. Berdasarkan data kesehatan Indonesia tahun 2007, diketahui
bahwa frekuensi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2005 (72), tahun
2006 (86), dan tahun 2007 (114). Angka kematian secara nasional
berfluktuasi, pada tahun 2001 sebesar 1,6%, tahun 2002 sedikit turun
menjadi 1,45% dan tahun 2003 turun menjadi 0,3% (Depkes , 2003).
Pada tahun 2010 di Jawa Timur terdapat 1.988 kasus campak dan 1
kasus diantaranya meninggal. Ada 33 Kabupaten/Kota di Jawa Timur
melaporkan kasus Campak dengan jumlah kasus tertinggi ada di Kota
Surabaya (543 kasus) dan Kabupaten Bangkalan (206 kasus). Dari kasus
campak yang ditemukan, 951 kasus (37,1%) diantaranya adalah
penderita yang tidak imunisasi campak.
Cakupan imunisasi campak di Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar
97,52%.
b. Difteri
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Difteri adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh bakteri
Corynebacterium

diptheriae

dengan

gejala

demam
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C,

pseudomembrane (selaput tipis) putih keabuan pada tenggorok (laring,
faring, tonsil) yang tak mudah lepas dan mudah berdarah. Dapat disertai
nyeri menelan, leher bengkak seperti leher sapi (bullneck) dan sesak
nafas disertai bunyi (stridor).
Difteri merupakan kasus “ Re Emerging Disease” di Jawa Timur
karena kasus Difteri sebenarnya sudah menurun pada tahun 1985,
namun kembali meningkat pada tahun 2005 saat terjadi KLB di
Bangkalan. Dan sejak itu, penyebaran Difteri semakin meluas dan
mencapai puncaknya pada tahun 2010 (300 kasus dengan 21 kematian),
dan Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang kasus Difteri terbesar
di Indonesia (74%) bahkan di dunia.
Gambar 20. Perbandingan kasus Difteri di Jawa Timur
terhadap kasus nasional

Penyebaran kasus Diphteri di Jawa Timur cenderung meluas dari tahun
ke tahun, dimulai pada tahun 2003 (5 kasus/ 3 daerah), Tahun 2004 (15
kasus/ 9 daerah), Tahun 2005 (33 kasus/15 daerah), Tahun 2006 (43
kasus/ 17 daerah), Tahun 2007 (86 kasus/ 17 daerah), Tahun 2008 (77
kasus/ 11 kematian/ 20 daerah), Tahun 2009 ( 140 kasus / 8 kematian/ 24
daerah) dan tahun 2010 (300 kasus/ 21 kematian/ 31 daerah). Gambaran
perkembangan Difteri Di Jawa Timur dapat diamati pada gambar 21.

Gambar 21. Perkembangan Difteri di Jawa Timur (tahun 2000-2010)
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Untuk penyebaran kasus Difteri menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat
pada gambar 22 dan bila diperhatikan ada 9 Kabupaten/Kota yang setiap
tahun selalu terjadi kasus Difteri diwilayahnya yaitu Kota Surabaya,
Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, Blitar dan
Ko. Malang. Sementara pada tahun 2010 ada 7 Kabupaten/Kota yang
tidak ada kasus Difteri yaitu Bondowoso, Lamongan, Ngawi, Pacitan,
Madiun, Ko.Pasuruan dan Ko Kediri
Gambar 22. Distribusi Difteri di Jawa Timur (s/d Th 2010)

Untuk melihat penyebaran difteri menurut kelompok umur terlihat
adanya peningkatan kasus pada kelompok usia 10-14 tahun dan usia >
15 tahun, sementara untuk kelompok usia < 1 tahun dan usia 5-9 tahun
cenderung menurun seperti terlihat pada gambar.. dibawah ini.
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Gambar 23. Distribusi Difteri dan umur di Jawa Timur (s/d Th 2010)

Upaya menekan kasus Diphteri, dilakukan melalui imunisasi dasar
pada bayi dengan vaksin DPT+HB, diberikan sebanyak 3 kali yakni usia 2
bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Cakupan imunisasi DPT3+HB3 tahun 2010 di
Jawa Timur sebesar 99,92%. Selain itu dilaksanakan pemberian imunisasi
tambahan TD pada anak SD/sederajat

kelas 4-6 dan SMP di 11

Kabupaten/Kota yaitu :
 Kabupaten Bangkalan
 Kabupaten Sampang
 Kabuapten Pamekasan
 Kabupaten Sumenep
 Kabupaten Blitar
 Kabupaten Banyuwangi
 Kabupaten Pasuruan
 Kota Surabaya
 Kabupaten Sidoarjo
 Kabupaten Mojokerto
 Kabupaten Gresik

c. Pertusis / batuk Rejan
Pertusis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bardetella
pertusis dengan gejala batuk beruntun dan pada akhir batuk disertai
tarikan nafas hup (whoop) yang khas, biasanya disertai muntah. Lama
batuk bisa sampai 1-3 bulan sehingga sering disebut batuk 100 hari.
Penyakit ini biasanya terjadi pada anak berusia dibawah 1 tahun dan
penularannya melalui droplet atau batuk penderita . Pada tahun 2010 ada
4 Kabupaten di jawa Timur yang melaporkan kasus pertusis dengan
jumlah 25 kasus. Kasus terbanyak di Kabupaten Bangkalan (14 kasus).
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Upaya pencegahan kasus Pertusis dilakukan melalui imunisasi DPT+HB
sebanyak 3 kali yaitu saat usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan.

d. Tetanus Neonatorum dan Tetanus
Tetanus neonatorum adalah penyakit yang disebabkan Clostridium
tetani pada bayi (umur < 28 hari) dan dapat menyebabkan kematian.
Penanganan Tetanus neonatorum tidak mudah, sehingga yang terpenting
adalah upaya pencegahan melalui pertolongan persalinan yang higienis
dan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) ibu hamil serta perawatan tali pusat.
Berdasarkan laporan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2010
diketahui hampir separuh Kabupaten/Kota yang melaporkan kasus
tetanus neonatorum dengan total kasus 33 dan kematian 18 penderita.
Bila diamati dari tahun 2008 sampai 2010 terlihat ada lima Kabupaten
yang selalu terjadi kasus tetanus neonatorum di wilayahnya yaitu
Bangkalan, Probolinggo, Sampang, Pasuruan dan Jember.
Gambar 24 . Penyebaran TN di Jawa Timur Tahun 2008 s/d 2010

e. AFP (Acute Flacid Paralysis)
Poliomyelitis atau polio adalah penyakit paralisis atau lumpuh yang
disebabkan virus polio. Cara penularan Polio terbanyak yaitu Virus masuk
ke dalam tubuh melalui mulut

ketika seseorang

mengkonsumsi

makanan/minuman yang terkontaminasi lendir, dahak maupun feses
penderita polio. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke
sistem saraf pusat menyebabkan melemahnya otot dan kadang
kelumpuhan yang menyebabkan tungkai menjadi lemas secara akut.
Kondisi inilah disebut acute flaccid paralysis (AFP) atau lumpuh layuh
akut. Polio menyerang tanpa mengenal usia, lima puluh persen kasus
terjadi pada anak berusia antara 3 hingga 5 tahun.
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Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit polio dilakukan
melalui

imunisasi

polio,

yang

ditindaklanjuti

dengan

surveilans

epidemiologi secara aktif terhadap kasus-kasus acute flaccid paralysis
(AFP) kelompok umur < 15 tahun. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari
kemungkinan adanya virus polio liar yang berkembang di masyarakat
melalui pemeriksaan spesimen tinja penderita kasus AFP yang dijumpai.
Berdasarkan kegiatan surveilans AFP pada anak < 15 tahun, diketahui
bahwa di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 terdapat 263 kasus AFP
dan 38 kasus diantaranya tidak imunisasi. Upaya pencegahan dilakukan
melalui imunisasi Polio dengan cakupan tahun 2010 sebesar 99,24%.
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
MASALAH GIZI DALAM SIKLUS
HIDUP MANUSIA

USIA LANJUT
KURANG GIZI

BBLR
Pelayanan
Kesehatan kurang
memadai
Konsumsi tidak
seimbang

Proses
Pertumbuhan
lambat, ASI
ekslusif kurang,
MP-ASI tidak benar

Konsumsi
gizi tidak cukup,
pola asuh kurang

WUS KEK

MMR

Tumbuh
kembang
terhambat

BALITA KEP

Gizi janin
tidak baik

BUMIL KEK
(KENAIKAN BB
RENDAH)

Kurang makan,
sering terkena
infeksi, pelayanan
kesehatan kurang,
pola asuh tidak
memadai

IMR, perkembangan
mental terhambat,
risiko penyakit kronis
pada usia dewasa

Pelayanan
kesehatan tidak
memadai

Konsumsi Kurang

REMAJA &
USIA SEKOLAH
GANGGUAN
PERTUMBUHAN
Produktivitas
fisik berkurang/rendah 4

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 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
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badannya kurang. Kasus BBLR dengan IUGR umumnya disebabkan
karena status gizi ibu hamil yang buruk atau menderita sakit yang dapat
memperberat kehamilan.
Berdasarkan laporan Kabupaten/Kota tahun 2010 diketahui jumlah
bayi BBLR di Jawa Timur sebanyak 16.565 bayi dari 591.746 bayi lahir
hidup. Kasus BBLR memang masih menjadi kasus yang cukup serius.
Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2010, kasus BBLR mencapai 10,3%
dari seluruh bayi lahir hidup. Karakteristik keluarga dengan bayi BBLR
terbanyak adalah Jenis kelamin perempuan 12%; pekerjaan orang tua
terbanyak adalah Petani/ Nelayan/ Buruh sebesar 12,9%; pendidikan
orang tua terbanyak adalah tidak tamat SD/Sederajat 15,1% dan tempat
tinggal terbanyak di Pedesaan 12%.
Berdasarkan data dari Bidang Yankes Provinsi jawa Timur diketahui
kasus kematian BBLR terjadi pada setiap Kabupaten/Kota dengan
kematian tertinggi (>20%) terjadi di Kota Blitar, Batu dan Kabupaten
Bondowoso. Manajemen BBLR dan PONED perlu ditingkatkan disamping
harus tetap berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam
upaya penanganan terpadu.
Gambar 25
CFR KEMATIAN BBLR NEONATAL 0-28 Hr.
DI JAWA TIMUR 2010
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3.4.2

Pemantauan Status Gizi Balita
Status

gizi

Balita

merupakan

salah

satu

indikator

tingkat

kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai status gizi balita biasanya
dilakukan dengan Body Mass Index (BMI) atau Indeks Massa Tubuh
(IMT) yaitu pengukuran tubuh dibandingkan umur (BB/U atau TB/U). Hasil
perhitungan ada 4 kategori yaitu gizi lebih (z-score > +2 SD); gizi baik (zscore –2 SD sampai +2 SD); gizi kurang (z-score< -2 SD sampai –3 SD);
dan gizi buruk (z-score < -3SD).
Pada tahun 2010 terdapat 3.000.292 balita di Jawa Timur dan yang
ditimbang di posyandu 2.072.539 balita (69,08%) yang berarti persentase
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balita ditimbang di Posyandu (D/S) belum mencapai target 80%. Dari
seluruh balita yang ditimbang ada 1.476.234 atau 70,8% balita yang naik
berat badannya namun cakupan tersebut belum memenuhi target 80%.
Jumlah balita BGM di Jawa Timur tahun 2010 sebanyak .42.826 atau
2,07% dari seluruh balita yang ditimbang dan cakupan tersebut telah
memenuhi target yang ditetapkan sebesar <5%.

3.4.3

Kecamatan bebas rawan gizi
Pada tahun 2010 di Jawa Timur terdapat 136 kecamatan rawan gizi
atau 20,54% dari 662 kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal ini
berarti, ada sekitar 426 kecamatan (79,46%) yang bebas rawan gizi.
Capaian tersebut hampir mendekati target 80%
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Masyarakat sehat merupakan investasi yang sangat berharga bagi bangsa
Indonesia, Untuk mencapai keadaan tersebut di Jawa Timur telah dilakukan berbagai
upaya pelayanan kesehatan seperti yang tergambar dalam uraian dibawah ini .

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 di sarana kesehatan sebagai berikut :

4.1.1

Pelayanan Kesehatan bagi ibu dan anak
Gangguan kesehatan yang dialami seorang ibu yang sedang hamil
bisa berpengaruh pada kesehatan janin dikandungan, saat kelahiran
hingga masa pertumbuhan bayi dan anaknya. Oleh karena itu pada masa
kehamilan diperlukan pemeriksaan secara teratur guna menghindari
sedini mungkin gangguan atau segala sesuatu yang membahayakan
kesehatan ibu dan janin dikandungannya. Adapun pelayanan kesehatan
yang diberikan :

a. Pelayanan Antenatal (ANC)
Pelayanan Antenatal merupakan pelayanan kesehatan kepada
ibu hamil selama masa kehamilannya yang dilaksanakan oleh tenaga
kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan, dokter umum,
bidan). Titik berat kegiatan antenatal adalah kegiatan promotif dan
preventif sedangkan hasilnya dapat dilihat dari cakupan pelayanan K1
dan K4.
Cakupan K1 adalah

cakupan kontak pertama

ibu hamil

dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal.
Cakupan K1 tahun 2010 sebesar 96,67%, meningkat dibandingkan
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tahun 2009 sebesar 95,92% dan telah melampaui target nasional
95%. Cakupan tertinggi Kabupaten Jember (100%) dan terendah
Jombang (91,95%). Gambaran cakupan K1 menurut Kabupaten/Kota
terlihat pada gambar 20
Gambar 26
PETA K1 PROVINSI JAWA TIMUR
JANUARI – DESEMBER 2010

< 95 %
≥ 95 %

Sumber : Tabel 15 lampiran Profil Kesehatan Prov. Jawa Timur Tahun 2010

Dari gambar diatas terlihat ada 11 kabupaten dengan cakupan K1
dibawah target 95% dengan kisaran cakupan antara

91,95% -

94,81%.

Cakupan K4 adalah cakupan ibu hamil yang mendapat
pelayanan antenatal sesuai standar, minimal empat kali kunjungan
selama masa kehamilannya dengan distribusi satu kali di trimester
pertama, satu kali di trimester kedua dan dua kali di trimester ketiga.
Cakupan K4 tahun 2010 sebesar 88,07% meningkat dibandingkan
tahun 2009 sebesar 85,90% namun belum dapat mencapai target
nasional 90%. Cakupan tertinggi Kota Malang (99,59%) dan terendah
Kabupaten Trenggalek (67,85%). Gambaran cakupan K4 menurut
Kabupaten/Kota terlihat pada gambar 27
Gambar 27
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PETA K4 PROVINSI JAWA TIMUR
JANUARI – DESEMBER 2010

< 90 %
≥ 90 %

Sumber : Tabel 15 lampiran Profil Kesehatan Prov. Jawa Timur Tahun 2010

Dari gambar diatas terlihat ada 21 kabupaten/Kota dengan cakupan
K4 dibawah target 90% dengan kisaran antara 67,85% - 89,02%.
Sementara perkembangan cakupan K1-K4 di Provinsi Jawa Timur
selama tiga tahun disajikan pada gambar 28.
Gambar 28. Perkembangan cakupan K1-K4
di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2010
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Dari gambar terlihat adanya peningkatan cakupan K1-K4 selama tiga
tahun terakhir, namun juga terlihat adanya kesenjangan antara
cakupan K1-K4 seperti terlihat pada gambar 29 dibawah ini. Kondisi
tersebut menunjukan masih adanya drop out pelayanan antenatal,
artinya

masih

ada

ibu

hamil

yang

tidak

terpantau

kondisi

kehamilannya sesuai standar. Dibutuhkan komunikasi, informasi dan
edukasi yang intensif kepada ibu hamil & keluarganya agar
memeriksakan kehamilannya sesuai standar.
Gambar 29. Kesenjangan capaian K1-K4 menurut Kabupaten/kota
di Provinsi jawa Timur tahun 2010
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Dari gambar diatas terlihat adanya kesenjangan cakupan K1-K4 yang
cukup besar dibeberapa daerah antara lain Kabupaten Trenggalek,
Situbondo,

Jember,

Sampang,

Sumenep

dan

Kota

Madiun.

Sementara kesenjangan yang kecil ada di Kota Malang, Kota Kediri,
Surabaya dan Batu..
b. Ibu hamil dengan risti/komplikasi kebidanan yang ditangani
Ibu hamil risti/komplikasi adalah ibu hamil dengan keadaan
penyimpangan dari normal yang secara langsung menyebabkan
kesakitan dan kematian bagi ibu maupun bayinya. Dalam pelayanan
antenatal, sekitar 20% diantara ibu hamil yang dilayani bidan di
Puskesmas tergolong dalam kasus risti/komplikasi yang memerlukan
pelayanan kesehatan rujukan. Kasus-kasus komplikasi kebidanan
antara lain Hb< 8 g%, tekanan darah tinggi (sistole >140 mmHg,
diastole >90 mmHg), ketuban pecah dini, perdarahan pervaginam,
oedema nyata, eklampsia, letak lintang usia kehamilan >32 minggu,
letak sungsang pada primigravida, infeksi berat / sepsis dan
persalinan prematur. Akibat yang dapat ditimbulkan dari kondisi
tersebut antara lain bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR),
keguguran, persalinan macet, janin mati dikandungan ataupun
kematian ibu hamil .
Pada tahun 2010 di Jawa Timur ditemukan 90.237 ibu hamil
komplikasi dari perkirakan 130.876 orang (68,95%). Cakupan tertinggi
tertinggi adalah Kota malang (99,93%) dan terendah Kota Batu
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(24,50%). Cakupan tersebut masih dibawah target nasional 80%.
Untuk proses rujukan di Jawa Timur sudah ada 251 Puskesmas
PONED yang siap untuk menangani ibu hamil komplikasi dan untuk
kasus komplikasi yang membutuhkan penanganan lanjut akan dirujuk
ke Rumah sakit. Gambaran cakupan pelayanan ibu hamil komplikasi
menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 30
PETA KOMPLIKASI KEBIDANAN DITANGANI
PROVINSI JAWA TIMUR
JANUARI – DESEMBER 2010

< 80 %
≥ 80 %

Sumber : Tabel 26 lampiran Profil Kesehatan Prov. Jawa Timur Tahun 2010

Dari gambar diatas terlihat 27 Kabupaten/Kota yang cakupannya
masih dibawah target 80% dengan kisaran nilai 24,50% - 78,41%

c. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes / PN)
Linakes adalah Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang profesional (dengan kompetensi kebidanan), dimulai dari
lahirnya bayi, pemotongan tali pusat sampai keluarnya placenta.
Komplikasi dan kematian ibu maternal-bayi baru lahir, sebagian besar
terjadi dimasa persalinan. Hal tersebut dikarenakan persalinan yang
tidak ditolong oleh tenaga kesehatan profesional. Pada tahun 2010
cakupan linakes di Jawa Timur sebesar 95,04%, cakupan tertinggi
Kabupaten Ngawi (99,88%) dan terendah Sumenep (85,50%).
Gambaran cakupan linakes menurut Kabupaten/Kota terlihat pada
gambar dibawah
Gambar 31
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PETA PN PROVINSI JAWA TIMUR
JANUARI – DESEMBER 2010

< 90 %
≥ 90 %

Sumber : Tabel 15 lampiran Profil Kesehatan Prov. Jawa Timur Tahun 2010

Dari gambar diatas terlihat 5 Kabupaten/Kota dengan capaian linakes
dibawah target 90% dengan kisaran nilai antara 85,50% - 89,72%.
Sementara untuk melihat trend cakupan Linakes selama tujuh tahun
terakhir dapat diamati pada gambar dibawah ini
Gambar 32 Trend Cakupan Linakes dan Lindukun
tahun 2004-2010 di Jawa Timur
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Dari gambar diatas terlihat bahwa seiring meningkatnya cakupan
linakes pada tahun 2004-2010, terlihat penurunan cakupan persalinan
oleh dukun (lindukun) dari 8,03% menjadi 3,06%. Kondisi tersebut
menunjukan keberhasilan program kemitraan bidan - dukun dalam
pertolongan persalinan. Ada 4 Kabupaten yang lindukun-nya masih
diatas 10% yaitu Sumenep 16,32%, Bondowoso 14,93%, Sampang
11,34% dan Jember 10,02%.
d. Pelayanan nifas
Masa nifas adalah masa 6-8 minggu setelah persalinan
dimana organ reproduksi mengalami pemulihan untuk kembali normal.
Akan tetapi, pada umumnya, organ-organ reproduksi akan kembali
normal dalam waktu tiga bulan pasca persalinan. Kunjungan nifas
bertujuan untuk deteksi dini komplikasi dengan melakukan kunjungan
minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas
pertama pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari; 2) kunjungan
nifas kedua dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan; 3)
kunjungan nifas ketiga dilakukan pada minggu ke-6 setelah

38

persalinan. Diupayakan kunjungan nifas ini dilakukan bersamaan
dengan kunjungan neonatus di Posyandu (Kementerian Kesehatan
RI, 2009).
Dalam masa nifas, ibu akan memperoleh pelayanan kesehatan
yang meliputi pemeriksaan kondisi umum (tekanan darah, nadi,
respirasi dan suhu), pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam
lainnya, pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan,
pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali (2x24 jam),
dan pelayanan KB pasca persalinan. Perawatan nifas yang tepat akan
memperkecil risiko kelainan atau bahkan kematian pada ibu nifas.
Pada tahun 2010 cakupan pelayanan nifas sebesar 95,82%,
meningkat dibandingkan tahun 2009 dan telah mencapai target 90%.
Cakupan tertinggi Kabupaten Pasuruan (100%) dan terendah
Pamekasan (84,12%). Adapun cakupan pelayanan nifas selama
empat tahun terakhir di Jawa Timur dapat diamati pada gambar
berikut ini.
Gambar 33
Perkembangan cakupan pelayanan nifas
Di Jawa Timur tahun 2007-2010
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Dari gambar diatas terlihat cakupan pelayanan nifas cenderung
meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukan bahwa
petugas kesehatan makin proaktif dalam melakukan pelayanan pada ibu
nifas dalam upaya memperkecil risiko kelainan bahkan kematian pada ibu
nifas.
e. Pelayanan kesehatan Neonatus
Bayi usia kurang dari satu bulan merupakan golongan umur
yang paling rentan terkena resiko gangguan kesehatan. Upaya
kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut adalah
memberikan pelayanan kesehatan pada neonatus minimal tiga kali
yaitu dua kali pada usia 0 -7 hari dan satu kali pada usia 8 - 28 hari
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atau disebut KN lengkap. Pelayanan kesehatan yang diberikan
petugas kesehatan pada neonatus antara lain pelayanan kesehatan
neonatus

dasar

(tindakan resustasi,

percegahan

hipotermia,

pemberian ASI dini-ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan
mata, tali pusat dan kulit), pemberian Vitamin K, imunisasi,
manajemen terpadu balita muda (MTBM) dan penyuluhan perawatan
neonatus di rumah pada ibunya. Trend cakupan KN lengkap di Jawa
Timur dapat diamati pada gambar dibawah
Gambar 34. Trend Cakupan KN Lengkap
tahun 2005-2010 di Jawa Timur
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Dari gambar terlihat adanya peningkatan cakupan KN lengkap di Jawa
Timur dan sudah mencapai target nasional 80%. Cakupan KN lengkap
tahun 2010 sebesar 94,93%. Gambaran cakupan KN menurut
Kabupaten / kota terlihat pada gambar dibawah ini :
Gambar 35
PETA CAKUPAN KN LENGKAP
PROVINSI JAWA TIMUR
JANUARI – DESEMBER 2010

< 80 %
≥ 80 %

Sumber : Tabel 13 lampiran Profil Kesehatan Prov. Jawa Timur Tahun 2010

Dari gambar terlihat bahwa semua kabupaten/Kota telah mencapai
target 80% dengan kisaran nilai tertinggi Kabupaten Probolinggo
(100%) dan terendah Kota Madiun (88,06%)
f. Neonatal dengan risti/komplikasi yang ditangani
Neonatal risti/komplikasi adalah keadaan neonatus dengan
penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan dan
kematian

serta

kecacatan

seperti

asfiksia,

hipotermi,

tetanus

neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan
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pernafasan, kelainan kongenital termasuk klasifikasi kuning pada
MTBS. Dalam pelayanan neonatus, sekitar 15% diantara neonatus yang
dilayani bidan di Puskesmas tergolong dalam kasus risti/komplikasi
yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Pada tahun 2010 di Jawa Timur ditemukan 55.931 neonatus
risti/komplikasi dari perkirakan sasaran 89.456 orang (62,52%).
Cakupan tertinggi tertinggi adalah Kota malang (99,93%) dan terendah
Kota Batu (24,50%). Cakupan tersebut masih dibawah target nasional
80%. Untuk proses rujukan di Jawa Timur sudah ada 251 Puskesmas
PONED yang siap untuk menangani ibu hamil komplikasi dan untuk
kasus komplikasi yang membutuhkan penanganan lanjut akan dirujuk
ke Rumah sakit.
g. Kunjungan Bayi.
Kunjungan bayi adalah kunjungan anak usia kurang dari satu
tahun (29 hari-11 bulan) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
oleh dokter, bidan atau perawat di sarana kesehatan yang meliputi
imunisasi dasar lengkap, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh
kembang dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Gambaran
perkembangan pelayanan kesehatan bayi di Jawa Timur terlihat pada
gambar dibawah
Gambar 36. Trend cakupan kunjungan bayi
Tahun 2005-2010 di Jawa Timur
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Dari gambar terlihat cakupan kunjungan bayi di Jawa Timur selama
dua tahun terakhir menunjukan peningkatan yang signifikan dan telah
mencapai target 85%. Cakupan kunjungan bayi tahun 2010 sebesar
89,55% dengan cakupan tertinggi Kota Batu (98,97%) dan terendah
Kabupaten Sumenep (66,20%). Kondisi tersebut mengindikasikan
bahwa petugas kesehatan makin proaktif melakukan pelayanan
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kesehatan pada bayi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan
kematian bayi. Cakupan kunjungan bayi menurut Kabupaten/Kota
terlihat pada gb 37
Gambar 37
PETA CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI
PROVINSI JAWA TIMUR
JANUARI – DESEMBER 2010

< 84 %
≥ 84 %

Sumber : Tabel 13 lampiran Profil Kesehatan Prov. Jawa Timur Tahun 2010

Dari gambar terlihat 5 Kabupaten/Kota yang belum mencapai target
85% dengan kisaran nilai 66,20% - 81,97%.
4.1.2

Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Masa subur seorang wanita memiliki peran penting bagi terjadinya
kehamilan sehingga peluang wanita untuk melahirkan cukup tinggi.
Menurut hasil penelitian, usia subur seorang wanita antara 15–49 tahun.
Oleh karena itu, untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan
kelahiran, wanita Usia Subur (PUS) dan pasangannya diprioritaskan untuk
ikut program KB.
Jumlah PUS di Jawa Timur tahun 2010 tercatat 8.416.637 orang.
Dari jumlah PUS tersebut yang menjadi peserta KB baru sebanyak
832.423 orang atau 9,89% dan peserta KB aktif sejumlah 5.828.183 atau
69,25%. Cakupan KB aktif ini masih dibawah target nasional sebesar
70%.
Berdasarkan jenis kontrasepsi yang digunakan peserta KB aktif
diketahui 22,2% akseptor memilih metode kontrasepsi jangka panjang
seperti IUD, implan dan MOW/MOP, sedangkan 77,8% memilih metode
kontrasepsi jangka pendek seperti pil, suntik, maupun kondom. Proporsi
metode kontrasepsi yang digunakan akseptor KB aktif terlihat di gambar
38
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Gambar 38. Proporsi jenis alat kontrasepsi peserta KB aktif
di propinsi jawa Timur tahun 2010

Dari gambar diatas terlihat bahwa akseptor KB aktif sebagian besar
memilih metode suntik (55,62%). Kecenderungan yang sama juga terjadi
pada peserta KB baru yaitu 86,47% akseptor lebih memilih metode
kontrasepsi metode jangka pendek dan sebagian besar memilih suntik
(62,57%) seperti terlihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 39. Proporsi jenis alat kontrasepsi yang digunakan
peserta KB baru di propinsi jawa Timur tahun 2010

4.1.3

Pelayanan imunisasi
Pelayanan imunisasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan
pemutusan mata rantai penularan pada penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi (PD3I). Indikator yang digunakan untuk menilai
keberhasilan program imunisasi adalah angka UCI (Universal Child
Immunization).
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. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan
batasan suatu
tergambarkan

wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga
besarnya

tingkat

kekebalan

masyarakat

terhadap

penularan PD3I. Adapun sasaran program imunisasi hádala bayi (0-11
bulan), ibu hamil, WUS dan murid SD.
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Cakupan UCI desa di Jawa Timur tahun 2010 sebesar 80,98% dan
telah mencapai target 80%. Gambaran pencapaian UCI Kabupaten/Kota
selama empat tahun terakhir terlihat pada gambar 40.
Gambar 40. UCI Desa/Kelurahan di Jatim Tahun 2007 – 2010

Dari gambar diatas terlihat beberapa daerah dengan cakupan UCI <70%
selama empat tahun terakhir yaitu Kabupaten Ngawi, Magetan,Jombang
dan Surabaya. Sementara di tahun 2010 ada 8 Kabupaten/Kota dengan
cakupan UCI < 70% dan 7 Kabupaten/kota dengan cakupan 70%-80%.
Walaupun pencapaian UCI di Jawa Timur sudah cukup tinggi namun
masih perlu diwaspadai munculnya kasus-kasus PD3I, terutama karena
masih ada Kabupaten/Kota yang belum mencapai target UCI dan tingkat
drop out imunisasi DPT 1–campak tahun 2010 masih 4,76%.
Upaya

peningkatan

kualitas

imunisasi

dilaksanakan

melalui

kampanye, peningkatan skill petugas imunisasi, kualitas penyimpanan
vaksin dan sweeping sasaran.
4.1.4

Pelayanan kesehatan anak balita, pra sekolah, sekolah dan Remaja
Anak balita dan pra sekolah adalah anak berusia 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. Pemeriksaan deteksi tumbuh kembang di Jawa Timur
pada tahun 2010 telah dilakukan pada 2.321.542 anak balita dan pra
sekolah atau 63,48% dari 3.657.353 anak balita. Cakupan tersebut
menurun dibandingkan tahun 2009 sebesar 64,03% dan masih dibawah
target 80%, perlu inovasi untuk meningkatkan cakupan agar dapat segera
ditanggulangi apabila terjadi masalah atau keterlambatan tumbuh
kembang pada anak balita.
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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. Pelayanan kesehatan pada UKS meliputi pemeriksaan
kesehatan umum dan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan dibantu tenaga terlatih (guru UKS dan dokter kecil).
Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD/MI dan setingkat oleh tenaga
kesehatan/tenaga terlatih/guru UKS/ dokter kecil. Sampai dengan tahun
2010 mencapai 69,64% atau sebanyak 685.698 siswa SD/ MI telah
mendapat pelayanan kesehatan di Jawa Timur. Cakupan ini menurun
dibandingkan tahun 2009 sebesar 86,04%.
Untuk pemeriksaan kesehatan remaja, sasaran difokuskan pada
siswa SMP dan SMU dengan cakupan pelayanan tahun 2010 sebesar
61,72% atau sebanyak 773.060 remaja telah mendapat pelayanan
kesehatan.

Perkembangan

pelayanan kesehatan anak

balita,anak

sekolah dan remaja di Provinsi Jawa Timur dapat diamati pada gambar
berikut.
Gambar 41
Cakupan anak balita,pra sekolah, anak sekolah dan remaja
di Jawa Timur tahun 2005-2010
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Pelayanan kesehatan pra usila dan usila (usia Lanjut)
Jumlah penduduk usia lanjut menunjukkan peningkatan dari tahun
ke tahun. Hal ini sejalan dengan meningkatnya usia harapan hidup serta
menjadi tanda membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Di lain sisi,
peningkatan penduduk usia lanjut mengakibatkan meningkatnya penyakit
degenerative di masyarakat. Tanpa diimbangi dengan upaya promotif dan
preventif, maka beban sosial yang ditimbulkan maupun biaya yang akan
dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan akan cukup besar. Salah satu
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sarana pelayanan promotif dan preventif bagi warga usia lanjut
dilaksanakan melalui posyandu lansia.
Jumlah warga usila di Jawa Timur tahun 2010 sebanyak 7.956.188
orang dan 3.399.189 orang diantaranya (42,72%) telah mendapat
pelayanan kesehatan. Perkembangan pelayanan kesehatan usila terlihat
pada gb. 36

Gambar 42. Perkembangan cakupan pelayanan usila
Di jawa Timur tahun 2006- 2010
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cakupannya masih rendah. Kondisi tersebut mungkin dikarenakan belum
berfungsinya posyandu lansia secara optimal, sehingga jumlah usila yang
kontak dengan tenaga kesehatan juga masih minim. Adapun gambaran
penyakit terbanyak dari kunjungan usial di Puskesmas terlihat pada
gambar dibawah.
Gambar 43
10 penyakit terbanyak pengunjung usia lanjut di puskesmas
di Jawa Timur tahun 2010
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Dari gambar diatas terlihat penyakit - penyakit degeneratif mendominasi
penyakit para usia lanjut antara lain hipertensi, Diabetes Melitus dan
rematik.

4.1.6

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
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Upaya

pemeliharaan

kesehatan gigi

dan mulut

seharusnya

dilakukan sejak dini. Usia sekolah dasar merupakan saat yang tepat untuk
dilakukan upaya kesehatan gigi dan mulut, karena pada usia tersebut
merupakan awal tumbuh kembangnya gigi permanen dan merupakan
kelompok dengan resiko kerusakan gigi yang tinggi. Oleh karena itu
kegiatan pelayanan kesehatan gigi-mulut dilakukan melalui upaya
promotif dan preventif di sekolah dengan kegiatan sikat gigi masal dan
pemeriksaan gigi siswa, sedangkan tindakan kuratif (pencabutan,
pengobatan dan penambalan gigi) dilaksanakan di poli gigi puskesmas.
Pada tahun 2010, pemeriksaan gigi mulut dilakukan pada 1.012.469
murid dari 4.374.983 murid SD/MI (23,14%), dan sebanyak 546.465 anak
butuh perawatan, namun ternyata hanya 60,28% murid tersebut yang
mau dirawat. Hal ini mungkin disebabkan karena anak-anak takut pada
peralatan gigi sehingga mereka menolak dirawat. Sementara untuk
pelayanan di poli gigi puskesmas diketahui tindakan pencabutan gigi tetap
dilakukan pada 222.022 kasus dan tindakan penambalan sebanyak
148.279 kasus, dengan rasio tambal / cabut sebesar 0,67. Dipelukan
informasi yang lebih intensif pada murid-murid maupun masyarakat agar
lebih mengetahui pentingnya fungsi gigi dalam proses pencernaan
makanan

maupun

kosmetika,

sehingga

masyarakat

akan

lebih

memperhatikan kesehatan gigi dan mulutnya.
4.1.7

Pelayanan kesehatan pada pekerja formal
Kesehatan para pekerja merupakan modal awal untuk bekerja.
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 yang
masih rendah. Pekerja formal di Jawa Timur pada tahun 2010 yang
tercatat sebanyak 3.745.516 orang dan hanya 55,35% yang telah berobat
ke puskesmas. Bila dibandingkan dengan tahun 2009 (35,59%) maka
menunjukan peningkatan yang signifikan sebesar 19,76%.

4.1.8

Penyuluhan kesehatan
Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan
dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga
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masyarakat sadar, mau dan mampu melakukan kegiatan yang membuat
masyarakat sehat. Kegiatan penyuluhan kesehatan dilakukan di Jawa
Timur tahun 2010 sebanyak 240.478 kegiatan yang terbagi atas 234.567
penyuluhan kelompok dan 5.911 penyuluhan massa. Pelaksana kegiatan
penyuluhan adalah Puskesmas, Rumah Sakit maupun Dinas Kesehatan.

4.2

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PENUNJANG
Pelayanan Kesehatan rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab secara
timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara
vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih
mampu atau secara horisontal antar unit-unit yang setara kemampuannya.
Pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang keduanya merupakan bagian dari
upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Wiyono,
1997). Berikut adalah uraian singkat tentang pelayanan kesehatan rujukan dan
penunjang tersebut.
4.2.1

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Upaya kesehatan perorangan dilakukan oleh pemerintah dan atau
masyarakat serta swasta untuk memelihara, meningkatkan kesehatan
serta mencegah dan menyembuhkan/memulihkan kesehatan perorangan.
upaya pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui rawat jalan bagi
masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan
rawat inap baik secara langsung maupun melalui rujukan pasien bagi
masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan sedang hingga
berat.
a. Kunjungan Rawat Inap/ Jalan, Pelayanan Unit Darurat dan
Rujukan
Sebagian besar sarana pelayanan Puskesmas dipersiapkan
untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi kunjungan rawat
jalan sedangkan rumah sakit yang dilengkapi berbagai fasilitas di
samping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap
juga melayani untuk kunjungan rawat jalan.
Sampai dengan tahun 2010 di Provinsi Jawa Timur terdapat 309
Rumah Sakit dan 950 Puskesmas terdiri dari 469 Puskesmas
perawatan (rawat inap) dan 481 Puskesmas non perawatan (rawat
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jalan). Kondisi kunjungan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit
dan Puskesmas di Jawa Timur dapat diamati pada gambar berikut ini:
Gambar 44
Kunjungan rawat jalan dan rawat inap masyarakat
Di Puskesmas dan Rumah sakit di Jawa Timur tahun 2010
22.885.696
25.000.000
20.000.000
15.000.000
6.103.243
10.000.000
928.601

5.000.000

1.421.364

0
Rawat jalan

Rawat inap

Puskesmas

Rumah sakit

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa masyarakat Jawa Timur
sebagian besar lebih memilih memanfaatkan Puskesmas untuk
mendapatkan pelayanan rawat jalan, namun untuk rawat inap lebih
banyak

memanfaatkan

fasilitas

Rumah

Sakit.

Kondisi

diatas

sebenarnya belum dapat menggambarkan situasi yang sebenarnya
karena pelaporan kunjungan pasiean dari rumah sakit masih sangat
terbatas sehingga terlihat kunjungan baik rawat jalan dan rawat inap di
rumah sakit minim.
4.3

KETERSEDIAAN OBAT
Ketersediaan obat yang dibahas adalah meliputi jumlah persediaan obat,
jumlah

kebutuhan

dan

prosentase

ketersediaan

obat

generik.

Prosen

ketersediaan dihitung menggunakan indikator obat panduan yang berisi item obat
yang sering digunakan, wajib tersedia untuk beberapa penyakit menular, dan
sangat dibutuhkan untuk pengobatan sepuluh penyakit dasar terbanyak.
Berdasarkan tabel 3 diketahui kebutuhan obat dalam 1 tahun terbanyak
adalah parasetamol tablet 500 mg dan paling sedikit adalah OAT kategori II.
Sementara untuk prosentase ketersediaan obat terbanyak adalah OAT kategori IIII sebesar 100% dan terkecil yaitu infuset dewasa (73,68%).
Tabel 3
Tingkat Ketersediaan Obat Sesuai dengan Kebutuhan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
No
1
2
3
4
5
6
7

Nama Obat
Amoksisilin kaplet 500 mg
Amoksisilin sirup kering 125mg/5 ml
Antasida Doen tablet
Antalgin tablet 500 mg
Asam Askorbat (Vit C) tablet 50 mg
Deksametason injeksi 5mg/ml - 2 ml
Dekstrometorfan sirup 10mg/5ml

Satuan
kaplet
botol @ 60 ml
tablet
tablet
tablet
ampul
botol @ 60 ml

Jumlah kebutuhan dalam
1 tahun
50.086.966
959.134
30.735.833
37.430.057
23.484.020
1.350.569
841.134

% ketersediaan
92,11
92,11
84,21
89,47
81,58
84,21
89,47
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No
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nama Obat

Satuan

Jumlah kebutuhan dalam
1 tahun

Dekstrometorfan 15 mg tablet
tablet
Difenhidramin HCl injeksi 10mg/ml-1ml ampul
Gliseril Guayakolat tablet 100 mg
tablet
Glukosa larutan infus 5% steril
botol @ 500 ml
Garam Oralit untuk 200 ml air
sachet
Glibenklamida tablet 5 mg
tablet
Hidroklortiazida tablet 25 mg
tablet
Hidrokortison 2,5% krim
tube
Ibuprofen tablet 200 mg
tablet
Ibuprofen tablet 400 mg
tablet
Infuset dewasa
kantong
Kloramfenikol kapsul 250 mg
kapsul
Klorfeniramina maleat tablet 4 mg
tablet
Kotrimoksazol sirup
botol @ 60 ml
Kotrimoksazol tablet adult
tablet
Natrium Klorida larutan infus 0,9%
botol @ 500 ml
OAT kategori I dan III
paket
OAT kategori II
paket
OAT kategori Anak
paket
Oksitetrasiklina HCL salep kulit 3 %
tube
Oksitetrasiklina HCL salep mata 1%
tube
Parasetamol tablet 500 mg
tablet
Prednison 5 mg
tablet
Retinol kap.lunak 200.000 IU
kapsul
Ringer Laktat infus - 500 ml
botol @ 500 ml
Tablet tambah darah tab.300
tablet
Tetrasiklin HCL kapsul 250 mg
kapsul
Vitamin B kompleks tablet
tablet
Prosen Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan

% ketersediaan

14.158.328
1.781.157
37.519.765
1.796.282
5.713.520
6.150.536
7.774.508
1.378.303
9.814.367
8.301.732
761.368
11.995.946
59.507.128
740.944
13.432.718
156.764
24.182
625
1.482
461.560
285.238
66.520.005
19.890.860
4.787.882
1.713.831
43.135.656
8.513.889
44.866.998

92,11
84,21
92,11
92,11
92,11
92,11
92,11
86,84
84,21
89,47
73,68
86,84
92,11
86,84
86,84
97,37
100,00
86,84
92,11
89,47
89,47
89,47
94,74
86,84
94,74
78,95
92,11
92,11
89,17

Berdasarkan hasil kompilasi data obat dari kabupaten/kota terlihat tingkat
ketersediaan obat di Jawa Timur rata-rata 89,17% dengan penyebaran :
 2 kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat antara 30%-49,9%
 2 kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat antara 50%-69,9%
 3 kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat antara 70%-79,9%
 2 kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat antara 80%-89,9%
 13 kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat antara 90%-99,9%
 16 kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat sebesar 100%
Beberapa hal yang dapat menyebabkan prosen obat belum mencapai target
100% antara lain karena ketersediaan obat dipasaran kosong karena harga obat
generik relatif sangat murah dan waktu pengadaan bersamaan sehingga
menyebabkan terjadinya stok kosong di pasaran, serta terjadinya kejadian
bencana dan KLB yang tidak bisa terprediksi sebelumnya.
4.4

KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DAN KERACUNAN MAKANAN
Kejadian Luar biasa adalah timbulnya/meningkatnya kejadian kesakitan
atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam
kurun waktu tertentu.
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Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilaporkan di Jawa Timur tahun
2010 sebanyak 15 jenis KLB dengan 443 kejadian dan semua kejadian KLB
tersebut telah tertangani dalam kurun waktu < 24 jam. Menurut jumlah kejadian
diketahui bahwa kasus Difteri (276 kejadian) adalah KLB terbanyak disusul
Tetanus Neonatorum (29 kejadian) dan Chikungunya (26 kejadian). Sementara
untuk kejadian keracunan menunjukan trend menurun dari 66 kejadian pada
tahun 2008 menjadi 41 kejadian pada tahun 2010, rincian selengkapnya dapat
diamati pada tabel dibawah ini.
Tabel 4. Distribusi KLB menurut Jenis Kejadian di Jatim Th 2008 s/d 2010
2008
2009
2010
NO
JENIS KLB
Jml
%
Jml
%
Jml
%
1
CAMPAK
2
0.77
10
3.28
21
4.74
2
CHIKUNGUNYA
28
10.77
14
4.59
26
5.87
3
CHOLERA
2
0.77
0
0
5
1.13
4
DBD
16
6.15
30
9.84
20
4.51
5
DIARE
20
7.69
13
4.26
17
3.84
6
DIPHTERI
73
28.08
134
43.93
276
62.30
7
HEPATITIS
4
1.54
7
2.30
4
0.90
8
KERACUNAN
66
25.38
57
18.69
41
9.26
9
LEPTOSPIROSIS
2
0.77
1
0.33
1
0.23
10
MALARIA
7
2.69
2
0.66
1
0.23
11
SUSPEK AI
6
2.31
0
0
1
0.23
12
S.HFMD
1
0.38
0
0
0
0
13
TN
33
12.69
34
11.15
29
6.55
14
PERTUSIS
0
0
2
0.66
1
0.23
15
PES
0
0
1
0.33
0
0
Jumlah
260
100.0
305
100.0
443
100.00

Kasus KLB dengan penderita terbanyak adalah Chikungunya (738 penderita)
dan keracunan (723 penderita) sedangkan KLB dengan jumlah kematian
tertinggi adalah Tetanus Neonatorum yaitu 29 penderita dan 14 kematian
(CFR=48,3) disusul oleh DBD dengan 44 penderita dan 20 kematian (CFR=45,5).
Sementara untuk KLB dengan peningkatan kasus bermakna adalah Difteri dari
76 kasus pada tahun 2008 menjadi 300 kasus pada tahun 2010, disusul kasus
campak dari 17 kasus tahun 2008 menjadi 273 kasus tahun 2010. Selain itu
kasus kholera juga meningkat cukup tajam dengan adanya KLB cholera di
Jember saat bulan puasa, menjadikan kasus kholera tahun 2010 meningkat
menjadi 292 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO
1
2
3
4
5
6

Tabel 5. Distribusi KLB menurut jumlah kasus dan CFR
di Jatim tahun 2008 - 2010
JENIS KLB
2008
2009
P
M
CFR
P
M
CFR
P
CAMPAK
17
0
0
163
0
0
273
CHIKUNGUNYA
735
0
0
440
0
0
738
CHOLERA
17
0
0
0
0
0
292
DBD
39
13
33.3
70
27
38.6
44
DIARE
392
9
2.30
231
6
2.6
298
DIPHTERI
76
11
14.5
140
8
5.7
300

2010
M
2
0
12
20
14
21

CFR
0.73
0
4.11
45.5
4.7
7
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

HEPATITIS
KERACUNAN
LEPTOSPIROSIS
MALARIA
SUSPEK AI
S.HFMD
TN
PERTUSIS
PES
Jumlah

71
1671
2
31
7
6
33
0
0
3097

0
10
1
2
0
0
16
0
0
62

0
0.6
50
6.45
0
0
48.5
0
0

299
1249
1
11
0
0
34
2
1
2641

0
4
0
3
0
0
15
0
0
63

0
0.3
0
27.3
0
0
44.1
0
0

178
723
1
4
1
0
29
1
0
2882

0
0
0
1
0
0
14
0
0
84

0
0
0
25
0
0
48.3
0
0

Pada KLB keracunan, jenis makanan yang sering menjadi penyebab
keracunan adalah makanan olahan dan makanan kemasan, namun pada tahun
2010 penyebab keracunan makanan lebih banyak disebabkan jenis makanan
“jamur“. Berdasarkan hasil laboratorium, penyebab keracunan biasanya karena
makanan mengandung bahan kimia seperti ”Nitrit” dan dari hasil pelacakan
ditemukan kemungkinan nitrit berasal dari air atau alat yang terkontaminasi
pupuk. Untuk makanan dengan kandungan bakteri sudah jarang ditemukan
sebagai penyebab keracunan.
4.5

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Masalah gizi adalah gangguan kesehatan seseorang/masyarakat yang
disebabkan tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhan akan zat gizi yang
diperoleh dari makanan. Masyarakat di Jawa Timur dan di Indonesia pada
umumnya 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 Lebih yang erat kaitannya dengan penyakit-penyakit
degeneratif. Berbagai upaya perbaikan gizi yang telah dilakukan di Jawa Timur
dalam upaya menanggulangi masalah gizi kurang antara lain melalui :

4.5.1 Pencegahan dan Penanggulangan GAKY.
Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Jawa
Timur masih merupakan masalah gizi yang perlu mendapatkan
penanganan secara serius mengingat dampaknya terhadap kualitas
sumberdaya manusia. Kekurangan Yodium dapat menyebabkan masalah
gondok dan kretinisme serta mengakibatkan penurunan kecerdasan.
Berdasarkan hasil survey yodium melalui urine di Jawa Timur tahun
2010 diketahui ada 11 Kabupaten dengan status kurang yodium “sedang
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ke

berat”,

yaitu

Bangkalan,

Sumenep,

Banyuwangi,

Magetan,

Probolinggo, Blitar, Kediri, Malang, Situbondo, Mojokerto dan Jombang .
Upaya penanggulangan GAKY di Jawa Timur dilaksanakan melalui
optimalisasi pemanfaatan garam beryodium serta penyuluhan tentang
bahan makanan alami sumber yodium. Berdasarkan hasil monitoring
garam di desa dapat ditentukan kategori suatu desa dikatakan “desa baik”
apabila dari 21 sampel yang diperiksa, maksimal hanya 1 sampel yang
tidak mengandung yodium dan pada tahun 2010 di Jawa Timur ada 2.789
desa dari 4.864 desa yang dinyatakan sebagai Desa Baik (57,34%).
Cakupan prosentase desa baik tertinggi ada di Kabupaten Malang dan
Kota Blitar (100%).
Gambar 45. Prosentase Desa baik
Di Jawa Timur tahun 2010

Sedangkan keluarga yang telah menggunakan garam beryodium
sebanyak 98.885 dari 115.882 keluarga (85,33%), capaian tersebut masih
dibawah target 90%. Cakupan tertinggi Kota Madiun (98,14%) dan
terendah Kabupaten Probolinggo (62,02%).
4.5.2 Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Gizi Besi.
Anemia Gizi Besi masih merupakan masalah gizi yang perlu
mendapat penanganan karena dampak yang ditimbulkan antara lain risiko
perdarahan saat melahirkan, bayi yang dilahirkan BBLR, kesakitan
meningkat dan penurunan kesegaran fisik. Dari

hasil Survey Anemia

pada WUS tahun 2005 di 7 (tujuh) Kabupaten (Kediri, Lumajang,
Bondowoso, Mojokerto, Nganjuk, Madiun, Bojonegoro) diketahui rata-rata
prevalensi anemia sebesar 20,9%, dan dari hasil Survey Anemia pada
WUS di Pondok Pesantren tahun 2006 di 5 (lima) Kabupaten (Lamongan,
Kediri, Situbondo, Jember, Sampang) diketahui rata-rata prevalensi
anemia sebesar 38,2 %.
Upaya

pencegahan

dan

penanggulangan

anemia

gizi

besi

dilaksanakan melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) yang
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diprioritaskan pada Ibu hamil, karena prevalensi anemia pada kelompok
ini cukup tinggi. Oleh karena itu untuk mencegah anemia gizi pada ibu
hamil dilakukan suplementasi TTD dengan dosis pemberian sehari
sebanyak 1 tablet (60 mg elemental iron dan 0,25 mg asam folat) berturutturut minimal 90 hari selama masa kehamilan. Persentase cakupan ibu
hamil di Jawa Timur yang mendapatkan TTD sebanyak 30 tablet sebesar
87,1% dan yang mendapat 90 tablet sebesar 80,2%.

4.5.3

Pemberian kapsul Vitamin A pada bayi dan Balita
Masalah kekurangan vitamin A masih merupakan masalah gizi
utama di Indonesia. Hal itu dapat

diketahui dari hasil survey

Xerophthalmia tahun 1992 yang menunjukkan bahwa 50,2% 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. Upaya pencegahan dan penanggulangan Kurang Vitamin A
dilakukan melalui suplementasi kapsul vitamin A dosis tinggi untuk
sasaran prioritas Bayi (umur 6 – 11 bulan), anak balita (umur 1 – 4 tahun),
dan ibu nifas. Munculnya kasus balita gizi buruk dibeberapa daerah di
Jawa Timur memberikan isyarat bahwa masalah Kurang Vitamin A juga
perlu terus mendapatkan penanganan. Hal tersebut karena balita yang
menderita gizi buruk biasanya juga disertai dengan defisiensi mineral dan
vitamin termasuk vitamin A.
Strategi

penanggulangan

kekurangan

vitamin

dilaksanakan

melalui

pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi A(100.000 UI) 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- 4 tahun) sebanyak
dua kali yaitu tiap bulan Februari dan Agustus serta untuk ibu nifas paling lambat
30 hari setelah melahirkan. Rata-rata cakupan pemberian kapsul vitamin A di
jawa Timur tahun 2010 pada bayi sebesar 96,29%, anak balita 81,76% dan Ibu
nifas 76,7%. Cakupan tersebut telah memenuhi target tahun 2010 sebesar 75%

4.6

PERILAKU MASYARAKAT
Menurut teori Blum, salah satu faktor yang berperan penting dalam
menentukan derajat kesehatan adalah perilaku, karena ketiga faktor lain seperti
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lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan maupun genetika kesemuanya masih
dapat dipengaruhi oleh perilaku. Banyak penyakit yang muncul juga disebabkan
karena perilaku yang tidak sehat. Perubahan perilaku tidak mudah untuk
dilakukan, namun mutlak diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Untuk itu, upaya promosi kesehatan harus terus dilakukan agar
masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Penerapan perilaku
hidup bersih dan sehat harus dimulai dari unit terkecil masyarakat yaitu rumah
tangga
PHBS di rumah tangga diartikan sebagai upaya untuk memberdayakan
anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup
bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
Ada 10 indikator untuk mengukur pencapaian PHBS di rumah tangga yaitu :

.

Tidak
Merokok
di dlm
rumah

Persalinan
ditolong
Tenaga
Kesehatan

Melakukan
Aktifitas Fisik
Setiap hari

Makan
Sayur, Buah
Tiap Hari

Memberantas
jentik

Bayi diberi
ASI
Eksklusif

Menimbang
balita tiap bulan
Indikator
Rumah Tangga
Sehat
Mencuci tangan
dg air bersih
dan sabun

Menggunakan
Jamban sehat

Tersedia Akses
Air Bersih
sabun

Berdasarkan hasil survey PHBS tahun 2010, terdapat 411.856 (38,28 %)
Rumah Tangga di Jawa Timur yang dikategorikan sebagai rumah tangga berPHBS dari 1.076.043 rumah tangga yang disurvei. Cakupan tersebut masih jauh
dari target 50 %, sehingga diperlukan intervensi dari berbagai komponen baik
lintas program, lintas sektor, LSM, swasta , dunia usaha dan tokoh masyarakat
untuk berperan aktif dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di
masyarakat
Untuk indikator kebiasaan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
sudah mencapai 74,2 %, memberantas jentik secara berkala sebesar 70 %,
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makan sayur dan buah setiap hari sebanyak 70 %, beraktivitas fisik setiap hari
75,6 % sedangkan indikator tidak merokok dalam rumah masih sangat rendah
yaitu 38,7 %. Untuk indikator persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan,
menimbang balita tiap bulan, akses air bersih, jamban sehat, dan persentase
Posyandu aktif dan desa siaga aktif dibahas dalam bab lain. Berikut

akan

disajikan beberapa indikator seperti bayi diberi ASI eksklusif dan kepesertaan
jaminan pemeliharaan kesehatan

4.6.1

ASI Eksklusif
Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan dan minuman terbaik untuk
bayi usia 0-6 bulan karena mengandung unsur gizi yang dibutuhkan guna
perlindungan, pertumbuhan dan perkembangan bayi.
ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan dan
minuman lain sampai bayi berusia 6 bulan, kemudian pemberian ASI
harus tetap dilanjutkan sampai bayi berusia 2 tahun walaupun bayi sudah
mulai makan.
Berdasarkan data dari Kabupaten/Kota diketahui bahwa cakupan
bayi yang mendapat ASI Eksklusif di Jawa Timur sebesar 30,72%.
Cakupan tersebut menurun dibandingkan tahun 2009 dan belum dapat
mencapai target yang ditetapkan sebesar 80%. Cakupan bayi ASI ekslusif
tertinggi dicapai oleh kabupaten Magetan (92,97%) dan terendah di
Kabupaten Ngawi (3,74%). Ketika dilakukan survey melalui kegiatan
program PHBS hasil survey untuk ASI Eksklusif yaitu sebesar 47,9 %
dapat disimpulkan bahwa data tersebut mendekati kebenaran
Rendahnya cakupan ASI Eksklusif di Jawa Timur disebabkan oleh
banyak hal, salah satunya karena kurangnya pemahaman yang benar dari
petugas kesehatan terhadap pengertian ASI-Eksklusif 0-6 bln, sehingga
masih banyak bayi dengan ASI-Eksklusif yang belum tercatat dan tidak
terlaporkan.
Selain itu juga karena masih adanya kebiasaan dimasyarakat yang
kurang mendukung pemberian ASI ekslusif tersebut antara lain pemberian
nasi atau pisang sebelum berumur 6 bulan ataupun karena ibu bekerja di
luar rumah. Namun upaya untuk peningkatan cakupan harus terus
dilakukan dengan peningkatan penyuluhan dan upaya promosi kesehatan
yang lebih intensif, baik kepada perorangan maupun institusi pemberi
pelayanan kesehatan tentang keunggulan ASI Eksklusif
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4.6.2

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar
Pola pembiayaan kesehatan yang umum dianut masyarakat saat ini
masih mengacu pola ”reimbursment” atau fee for service dimana
masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan harus langsung
membayar

kepada

penyedia

layanan

kesehatan

begitu

selesai

mendapatkan pelayanan. Pola tersebut membuat masyarakat tidak dapat
mengendalikan jenis pelayanan ataupun biaya yang dikeluarkan. Untuk
mengurangi beban biaya pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan
tersebut maka sistem reimbursement sebaiknya diganti dengan sistem
prepayment (prabayar).
Bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar yang sampai saat
ini dikenal masyarakat antara lain kartu sehat, dana sehat, tabulin,
jamkesmas, askes, jamsostek sampai asuransi kesehatan swasta. Namun
kesadaran masyarakat untuk mengikuti sistem prabayar ini masih rendah.
Sampai dengan tahun 2010 jumlah peserta jaminan kesehatan pra
bayar di Jawa Timur sebanyak 15.414.714 orang atau mencapai 40,54%
dari jumlah penduduk Jawa Timur. Sebagian besar peserta jaminan
kesehatan pra bayar adalah peserta Jamkesmas (67,73%) dan Askes
(15,52%). Adapun gambaran selengkapnya dapat diamati pada gambar
dibawah ini..
Gambar 46
Cakupan peserta Jaminan Kesehatan Pra Bayar
Di Jawa Timur tahun 2010
7,26

7,8

15,52
1,69

67,73

ASKES

Jamsostek

Jamkesmas

Jamkesda

Lainnya

Sumber : Tabel 36 lampiran Profil Kesehatan Prov. Jawa Timur Tahun 2010

Pada kenyataannya dari hasil analisa situasi kondisi Jaminan Kesehatan
di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 menunjukkan bahwa masih banyak
masyarakat Jawa Timur yang belum punya jaminan kesehatan (58 % dari
seluruh penduduk Jawa Timur) dan yang mempunyai jaminan kesehatan
lainnya (asuransi komersial/swasta, TNI/POLRI, JPKM, Dana Sehat dll)
yaitu sebanyak 3,3%. Bagi maskin non kuota penjaminan pelayanan
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kesehatan bagi program Jamkesda dana APBD yaitu sebesar 3% dan
peserta Jamsostek 0,7% dari jumlah seluruh penduduk Jawa Timur.
Gambar 47
Analisa Situasi Kondisi Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Timur
JAMINAN KESEHATAN
I. ANALISA SITUASI
Kondisi % Jaminan Kesehatan
Prov. Jatim Tahun 2010

JAMKESMAS, 10,710,051
28,6%

BLM PUNYA
JAMINAN, 21.644.264,
58%

ASKES PNS
2.397.802
6,4%

Data Lain – Lain terdiri dari :
1. JPKM/ BAPEL
2. Dana Sehat
3. Asuransi Komersial
4. TNI/ POLRI

TOTAL JAMKESDA
1.256.811
3%

LAINLAIN
1.205.186
3,3%

JAMSOSTEK
261.136
0,7%

Rendahnya kepersertaan jaminan kesehatan pra bayar tersebut dapat
disebabkan karena kurang sosialisasi pada masyarakat sehingga kurang
memahami keuntungan apabila menggunakan sistem pra bayar tersebut.
Padahal kepesertaan akan jaminan kesehatan prabayar merupakan salah
satu indikator penting untuk kemandirian masyarakat di bidang kesehatan.
4.6.3

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Kesehatan adalah salah satu hak mendasar bagi masyarakat. Hak
ini menjadi salah satu kewajiban pemerintah kepada warganya terutama
bagi masyarakat miskin. Tujuan

pelaksanaan program pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin adalah meningkatnya akses dan mutu
pelayanan kesehatan kepada seluruh

masyarakat miskin dan tidak

mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara
efektif dan efisien. Pelayanan kesehatan ini meliputi pelayanan rawat
jalan dan rawat inap di puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan
lainnya.
Jumlah keluarga miskin di Jawa Timur tahun 2010 sebanyak
11.634.718 jiwa dan yang telah mendapat jaminan kesehatan melalui
Jamkesmas/Jamkesda dari pemerintah sebanyak 11.587.474 (99,59%)
yang artinya hampir seluruh masyarakat miskin telah ditanggung biaya
kesehatannya oleh pemerintah.
Adapun tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan Jamkesmas di
Puskesmas pada tahun 2010 tercatat sebanyak 5.403.249 terdiri dari
45,38% untuk pelayanan rawat jalan dan 1,06% untuk pelayanan rawat
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inap, sedangkan yang memanfaatkan rumah sakit sebanyak 1.074.844
terdiri dari

7,32% untuk pelayanan rawat jalan dan 1,92% untuk

pelayanan rawat inap.
Gambar 48
Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Di Puskesmas dan Rumah Sakit di Jawa Timur tahun 2010
9,24

46,44

Puskesmas

Rumah Sakit

4.7 PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR
Untuk memperkecil resiko terjadinya penyakit/gangguan kesehatan sebagai
akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan

kualitas

lingkungan.

Beberapa

indikator

yang

dapat

menggambarkan kondisi lingkungan antara lain rumah sehat, tempat pengolahan
makanan & depot air minum sehat, air bersih dan sarana sanitasi dasar seperti
pembuangan air limbah, tempat sampah, kepemilikan jamban serta sarana
pengolahan limbah di sarana pelayanan kesehatan yang akan diuraikan dibawah
ini :
4.7.1

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 dari tanah.
Pada tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan sanitasi rumah pada
3.810.070 rumah atau 40,36% dari jumlah rumah yang ada di Jawa Timur.
Dari pemeriksaan tersebut ada 2.704.804 rumah dinyatakan sehat
(70,99%) atau 28,66% dari seluruh rumah yang ada di Jawa Timur.
Cakupan tertinggi di Jember (85,18%) dan terendah di Bondowoso
(1,47%).
Untuk

meningkatkan cakupan rumah

sehat di Jawa Timur, pada tahun 2010 telah
dilakukan

perbaikan

sanitasi

perumahan

dengan pendekatan klinik sanitasi melalui
pemberian stimulant bahan perbaikan rumah
warga

kurang mampu dan resiko tinggi penyakit berbasis lingkungan
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pada 10 kabupaten untuk beberapa desa yang membutuhkan. Bantuan
stimulan tersebut digunakan untuk pembuatan plesterisasi, perbaikan
sanitasi, perbaikan sarana air bersih dan peningkatan hygiene sanitasi
perumahan.

4.7.2

Tempat Umum dan Tempat Pengelola Makanan Sehat
Tempat

umum

Pengelolaan
merupakan

dan

Makanan
sarana

yang

Tempat
(TUPM)
dikunjungi

banyak orang sehingga dikhawatirkan
dapat

menjadi

sumber

penyebaran

penyakit. Yang termasuk TUPM antara
lain adalah sarana pendidikan,
hotel, rumah sakit, ponpes,
restoran,
wisata,

pasar,

tempat

terminal,

stasiun,

DAM, kantin sekolah dan lainlain.

Adapun

TUPM

yang

dapat dikategorikan sehat adalah TUPM yang memiliki sarana air bersih,
tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan limbah, ventilasi yang
baik serta luas yang sesuai dengan banyaknya pengunjung.
Pada tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan sanitasi tempat
umum di 24.928 tempat (75,43%) dari keseluruhan TTU yang ada di
Jawa Timur. Dari pemeriksaan tersebut ada 20.098 TTU yang
dikategorikan sehat (80,62%) atau 60,82% dari seluruh TTU yang ada.
Sedangkan dari yang diperiksa TTU yang terendah adalah Kab. Nganjuk
(28,11%) dan yang tertinggi Kab. Lamongan (100%).
Gambar 49 : Cakupan Tempat Pengelola Makanan Memenuhi Syarat
Jawa Timur Tahun 2010
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Dari gambar terlihat masih banyak kabu-paten dengan cakupan < 50%, yaitu
ada 4 kota dan 18 kabupaten, 7 Kabupaten/Kota dengan cakupan 50-70%
dan 9 kabupaten/Kota dengan cakupan > 70%.
Pada Tahun 2010 jumlah TPM yang ada sebanyak 46.413 unit dan
yang diperiksa sanitasinya sebanyak 32.120 unit (69,20%). Dari pemeriksaan
tersebut yang memenuhi syarat kesehatan 24.133 (75,13%) atau 52% dari
seluruh TPM yang ada. Cakupan TUPM sehat tertinggi Kabupaten Sidoarjo
(100%) dan terendah Kabupaten Probolinggo (2,46%)

4.7.3 Sarana Air Bersih
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

berperanaktif

dalam

masyarakat
pembangunan

perpipaan air bersih di daerahnya. Air bersih yang dimiliki dan dipergunakan
masyarakat Jawa Timur berasal dari air ledeng, sumur pompa tangan, sumur
gali, penampungan air hujan dan lainnya.
Pada tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaaan akses air bersih pada
4.201.445 keluarga (12,31%) dari keluarga yang ada di Jawa Timur. Dari
hasil pemeriksaan ada 62,75% telah memiliki akses air bersih dengan rincian
47,64% menggunakan sumur gali (SGL), 24,80% menggunakan ledeng dan
selengkapnya dapat dilihat pada gambar .. dibawah ini.
Gambar 50. Prosentase Keluarga dengan akses air bersih
Di Jawa Timur tahun 2010
1,49

7,02

24,8
47,64

19,05
LEDENG

SPT

SGL

PAH

LAINNYA

Sumber : Tabel 49 lampiran Profil Kesehatan Prov. Jawa Timur Tahun 2010

Apabila ditinjau dari segi kepemilikan sarana, hasil pemeriksaan diatas
masih belum mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Hal ini terbukti dari
masih adanya sebagian masyarakat Jawa Timur yang kesulitan memperoleh
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akses air bersih, terutama dari sumber PDAM. Dari segi kualitas air, juga
masih belum dapat dipastikan apakah masyarakat telah mengkonsumsi air
yang memenuhi standar kesehatan atau tidak, karena walaupun telah
dilakukan uji petik untuk memeriksa kualitas air di beberapa titik mata air,
namun kualitas air yang sampai ke konsumen juga sangat ditentukan oleh
banyak hal seperti kualitas jaringan perpipaan dan pengolahan air dari
PDAM. Sehingga untuk menjamin mutu air yang dikonsumsi harus
dilaksanakan bekerja sama dengan lintas sektor terkait.
4.7.4

Sarana Sanitasi Dasar
Pada umumnya, sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh masyarakat

di tingkat rumah tangga meliputi tempat sampah, sarana pembuangan air
limbah (SPAL) dan jamban. Upaya peningkatan kualitas air bersih akan
berdampak positif apabila diikuti perbaikan sanitasi yang meliputi kepemilikan
jamban, pembuangan air limbah dan sampah disekitarnya. Pembuangan
kotoran baik sampah, air limbah maupun tinja yang tidak memenuhi syarat
kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kualitas air dan menimbulkan
penyakit.
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
sehat antara lain tidak mencemari sumber
air bersih, tidak menimbulkan genangan
air yang dapat digunakan untuk sarang
nyamuk, tidak menimbulkan bau dan tidak
menimbulkan becek. Pada tahun 2010
telah

dilakukan

pemeriksaan

sanitasi

SPAL pada 3.530.888 unit dan yang memenuhi syarat 1.781.662 unit (
50,46%). Sementara untuk kepemilikian tempat sampah diketahui sebanyak
2.083.356 rumah tangga (53,35%) dari 3.905.112 tempat sampah yang
diperiksa dinyatakan sehat. Kondisi tersebut dapat berpotensi pada
pencemaran lingkungan yang cukup besar serta dapat menjadi sumber
penularan penyakit berbasis lingkungan apabila tidak segera dibenahi. Untuk
peningkatan akses jamban masyarakat

dilaksana-kan melalui program

STBM (sanitasi total berbasis masyara-kat). Pada tahun 2010 di Jawa Timur
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telah dilakukan pemicuan pada 29 Kabupaten dan 1 Kota yang meliputi 317
Kecamatan dan 2.521 desa (29% dari 8.507 desa)
Untuk cakupan akses jamban sehat di Jawa Timur tahun 2010 sebesar di 29
kabupaten dan 1 kota Batu sebesar 87,45%, sedangkan cakupan akses
jamban sehat rata-rata di Jawa Timur sebesar 69,04%
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Upaya pembangunan kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna bila
kebutuhan akan sumber daya kesehatan dapat terpenuhi. Dalam bab ini, gambaran
mengenai situasi sumber daya kesehatan dikelompokkan menjadi sarana kesehatan,
tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.
5.1

SARANA KESEHATAN :
Penyediaan sarana kesehatan melalui Rumah Sakit, Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polindes, Rumah bersalin, Balai pengobatan
klinik dan sarana kesehatan lainnya diharapkan dapat menjangkau masyarakat
terutama masyarakat di pedesaan agar mendapatkan pelayanan kesehatan
dengan mudah dan bermutu.
Tabel 6.
Sarana kesehatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010
No
1

2

Sarana Kesehatan

Jumlah

Rumah Sakit

309

a. Rumah sakit Umum

216

b. Rumah Sakit Khusus

93

Puskesmas

950

a. Puskesmas perawatan

469

b. Puskesmas non perawatan

481

3

Puskesmas Pembantu

2.273

4

Puskesmas Keliling

1.063

5

Ponkesdes

1.608

6

Desa Siaga

8.501

7

Posyandu

45.603

8

Polindes

4.580

9

Rumah Bersalin

236

10

Balai Pengobatan Klinik

804

Sumber : Tabel 68 lampiran Profil Kesehatan Prov. Jawa Timur Tahun 2010

64

5.1.1

Puskesmas
Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan
sampai ditingkat Kecamatan. Sampai dengan tahun 2010, jumlah
puskesmas di Provinsi Jawa Timur sebanyak 950 unit yang terdiri dari 467
puskesmas perawatan dan 483 puskesmas non perawatan yang tersebar
di 622 kecamatan. Rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 2.50
per 100.000 penduduk, artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 2-3
puskesmas atau 1 Puskemas melayani 40.027 penduduk. Kondisi
tersebut menunjukan bahwa jumlah puskesmas di Provinsi Jawa Timur
masih kurang dari target nasional (1 puskesmas rata-rata melayani
30.000 penduduk). Gambaran perkembangan puskemas dan rasio
Puskesmas per 100.000 penduduk selama lima tahun disajikan pada
gambar dibawah ini:
Gambar 51
Perkembangan Jumlah Puskesmas
Di Jawa Timur Tahun 2005-2010
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Untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dan pendekatan
akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintahan Provinsi
Jawa Timur melakukan terobosan diantaranya Puskesmas PLUS
(Penyedia Layanan Unggulan Spesilis), Puskesmas Pembantu yang
melayanani Gawat Darurat dan Observasi serta Pengembangan Polindes
menjadi Ponkesdes. Puskesmas PLUS diprioritaskan untuk Puskesmas
PONED, dimana di Puskesmas tersebut ada jadwal kunjungan dokter
spesialis kandungan dan spesilais anak yang dilakukan kerjasama antara
RSU

Kabupaten/Kota

setempat

dengan

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota. Saat ini Puskesmas PLUS tahun 2010 ada 10
Puskesmas terdiri dari :
1. Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan
2. Puskesmas Ketapang Kabupaten Sampang
3. Puskesmas Pasean Kabupaten Pamekasan
4. Puskesmas Ambunten Kabupaten Sumenep
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5. Puskesmas Krian Kabupaten Sidoarjo
6. Puskesmas Paciran Kabupaten Lamongan
7. Puskesmas Sutojayan Kabupaten Blitar
8. Puskesmas Tapen Kabupaten Jombang
9. Puskesmas Karangjati Kabupaten Ngawi
10. Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto.
Kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas PLUS dijadwalkan 2 kali 1 minggu,
artinya dalam 1 minggu yang berkunjung 1 orang dr.Sp.OG berkunjung 1 kali,
begitu juga untuk dr.Sp.A. Biaya yang diberikan kepada dokter spesialis
tersebut 1 kali kunjungan sebesar Rp.600.000,-.
Untuk Puskesmas Pembantu dengan layanan Gawat Darurat dan Observasi
tahun

2010

ada

50

Puskesmas

Pembantu

yang

tersebar

di

19

Kabupaten/Kota.. Pustu gadar dan Observasi dilengkapi dengan alkes sesuai
dengan kebutuhan Gadar dan Observasi dan tenaga yang ada di Pustu
tsersebut mendapat pembekalan ketrampilan tentang Gawat Darurat.
Sedangkan Pengembangan Polindes menjadi PONKESDES saat ini di Jawa
Timur ada 1608 PONKESDES yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota.
PONKESDES merupakan jaringan Puskesmas seperti Puskesmas Pembantu,
yang pertanggung jawaban tehnis maupun manajemen langsung kepada
Kepala Puskesmas setempat. Tenaga yang ada di PONKESDES terdiri dari 1
orang Bidan yang sudah ada sebelumnya dan 1 orang perawat yang status
ketenagaannya adalah kontrak yang harus diperbarui setiap tahun anatara
Perawat dengan Bupati/Walikota.Sedangkan untuk Honor/Gaji yang diberikan
kepada Perawat di PONKESDES sharing 50% antara Gubernur dengan
Bupati/Walikota, dengan jumlah total Honor Rp.500.000,Untuk di Jawa Timur ada beberapa daerah telah melakukan terobosan yang
disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan permasalahan kesehatan lokal.
Salah satu daerah yang telah melakukan terobosan tersebut adalah Kota
Surabaya dengan :
 Puskesmas Spesialistik : puskesmas dengan pelayanan spesialistik
 Puskesmas Sore : Puskesmas yang juga membuka pelayanan sore hari
setiap hari kerja ( jam 14.00 - 19.00)
 Puskesmas ISO : Puskesmas yang sudah memiliki ISO 9001:2000
Sebagai perpanjangan tangan pelayanan kesehatan Puskesmas maka
dibangun Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk membantu pelayanan kesehatan
diwilayah kerja Puskesmas yang berjumlah 2.273 unit dengan rasio Puskesmas
terhadap Pustu sebesar 2,39 artinya setiap puskesmas rata-rata didukung 2 - 3
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Pustu. Selain itu, untuk pelayanan diluar gedung, Puskesmas dilengkapi oleh
Pukesmas keliling (Pusling) yang berjumlah 1.063 unit, artinya setiap puskesmas
sudah memiliki minimal satu pusling
5.1.5

Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, berbagai upaya telah dilaksanakan termasuk dengan
memanfaatkan potensi dan sumberdaya di masyarakat, antara

lain

Posyandu, Polindes, Desa Siaga dan Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes).
a. Posyandu
Posyandu

adalah

suatu

wadah

yang

mengintegrasikan

berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu
dan anak serta status gizi masyarakat dengan peran serta masyarakat
melalui kader-kader kesehatannya. Posyandu menyelenggarakan
minimal 5 program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga
berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.
Untuk

memantau

perkembangan

posyandu

maka

Posyandu

dikelompokan dalam 4 strata yaitu Pratama, Madya, Purnama dan
Mandiri.
Sampai dengan tahun 2010, jumlah Posyandu di Provinsi
Jawa Timur sebanyak

45.603 unit yang terdiri dari

Posyandu

Pratama 9,07%, Posyandu Madya sebanyak 40,64% Posyandu
Purnama

46,14%,

dan

selebihnya

Posyandu

Mandiri

4,15%.

Gambaran perkembangan Posyandu beserta stratanya dapat diamati
pada gambar dibawah ini.
Gambar 52
Perkembangan Posyandu dan stratanya di jawa Timur
Tahun 2007-2010
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Gambar diatas menunjukkan bahwa perkembangan posyandu di Jawa
Timur cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan
strata Posyandu Purnama-Mandiri (PURI) tahun 2010 sebesar
50,29% yang artinya telah memenuhi target tahun 20l0 sebesar 43%.
b. Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Ponkesdes
Polindes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat
dalam rangka mendekatkan pelayanan kebidanan melalui penyediaan
tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak
40,64 % termasuk keluarga berencana.
Pada tahun 2010 di Jawa Timur terdapat 5013 Polindes (54% )
dari seluruh desa dengan rincian kondisi bentuk fisik Polindes sebagai
berikut : Polindes dengan bangunan sendiri 840 unit dan yang
bergabung dengan Poskesdes 3.365 unit. Beberapa Kabupaten
mempunyai data yang tidak terinci sehingga menemui kesulitan untuk
akurasi data. Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa
(Polindes) menjadi pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang
memberikan pelayanan kesehatan dasar dengan menempatkan
tenaga paramedis merupakan salah satu program icon di Provinsi
Jawa Timur. Pada Tahun 2010 telah terbentuk 1.608 buah Ponkesdes
disetiap desa dengan harapan akses pelayanan kesehatan kepada
masyarakat akan meningkat dan mutu pelayanan yang diberikan
kepada

masyarakat

melaksanakan

enam

akan

lebih

pelayanan

optimal,

karena

kesehatan

dasar

Ponkesdes
dan

upaya

kesehatan pengembangan yang dilaksanakan di Puskesmas dengan
cara merekrut perawat 1.608 orang.

c. Desa Siaga dan Poskesdes (Pondok Kesehatan Desa)
Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan
sumberdaya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi
masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan
secara mandiri. Sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila
desa tersebut telah memiliki minimal sebuah Poskesdes dengan
tenaga 1 bidan dan 2 kader.
Sampai dengan tahun 2010, ada 8.501 desa siaga (99,99%)
di Jawa Timur, namun yang sudah menjadi desa siaga aktif (Tahap
tumbuh, kembang, paripurna) sebanyak 6.490 desa (76,34%)
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Gambar 53
Desa Siaga menurut Strata di Jawa Timur tahun 2010
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Dari gambar diatas terlihat sebagian besar desa siaga di Jawa Timur
berada dalam tahap tumbuh (47,89%) sehingga tetap dibutuhkan
inovasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat agar tahap
tumbuh dapat meningkat menjadi tahap kembang bahkan tahap
paripurna.
5.1.6

Sarana Farmasi dan perbekalan kesehatan
Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan
sarana pelayanan kesehatan adalah tersedianya sarana farmasi dan
berbekalan kesehatan. Sampai dengan tahun 2010 jumlah apotek di
Provinsi Jawa Timur mencapai 2.676 apotek, toko obat 346 buah, industri
rumah tangga makmin (PM-IRT) 20.390, industri obat 45 buah, industri
obat tradisional (IOT) 15 buah, industri kecil obat tradisional (IKOT) 284
buah, industri alat kesehatan 31 buah, industri perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT) 70 buah, Industri kosmetika 113 buah, pedagang
besar farmasi (PBF) 492 buah, penyalur alat kesehatan (PAK) 51 buah,
cabang penyalur alat kesehatan 41 cabang dan sub penyalur alat
kesehatan 297 sub penyalur. Sebagian besar sarana farmasi tersebut
milik swasta, sedangkan yang milik pemerintah daerah adalah gudang
farmasi kesehatan (GFK) yang berjumlah 38 unit.

Keterangan

selengkapnya ada di tabel ...
Tabel 6
Jumlah sarana Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
No
Jenis Sarana
Jumlah
1
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.

Apotek
Toko Obat
PM IRT
GFK
Industri Obat
IOT
IKOT
Industri alat kesehatan
PKRT

2.676
346
20.390
38
45
15
284
31
70
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10.
11.
12.
13.
14

Industri Kosmetik
PBF
PAK
KeterapCab-PAK
Sub-PAK

113
492
51
41
297

Sumber : Tabel 68 lampiran Profil Kesehatan Prov. Jawa Timur Tahun 2010

5.2

TENAGA KESEHATAN :
Sumberdaya manusia khususnya tenaga kesehatan merupakan faktor
penggerak

utama

dalam

mencapai

tujuan

dan

keberhasilan

program

pembangunan kesehatan. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dilaksanakan
melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.
Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010
sebanyak 65.600 orang dengan proporsi terbesar adalah tenaga perawat 34.256
orang (52,22%) kemudian tenaga Bidan 11.697 orang (17,83%) dan tenaga
medis sebanyak 9.068 orang (13,82%). Hasil selengkapnya terlihat pada tabel
...berikut:

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabel 7.
Rekapitulasi tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Tenaga
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
Jenis Tenaga
Jumlah
(%)
Medis
7.409
11,50
Perawat
34.394
53,41
Bidan
11.959
18,57
Farmasi
4.924
7,65
Kesmas
2.288
3,55
Gizi
1.297
2,01
Keterapian Fisik
271
0,42
Teknisi Medis
1.858
2,89
Total
64.400
100,00

Berdasarkan menurut tempat kerjanya ternyata jumlah tenaga kesehatan
di Jawa Timur paling banyak bekerja di rumah sakit sebesar 52,29% dan di
puskesmas sebesar 36,97%. Gambaran distribusi tenaga kesehatan menurut
tempat kerjanya dapat diamati pada gambar dibawah ini.
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Tabel 54
Distribusi tenaga Kesehatan menurut tempat kerja
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
7,6

0,53

0,25
0,45
1,91

36,97

52,29

Puskesmas

Rumah sakit

UPTD

Sarkes lain

Diknakes

Dinkes Prov

Dinkes Kab/Kota

Untuk melihat kecukupan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan
biasanya digunakan rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Adapun
rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk di Jawa Timur tahun 2010 dapat
dilihat pada gambar 55
Gambar 55
Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk
Di Provinsi Jawa Timur tahun 2010
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a. Tenaga perawat
Jumlah tenaga perawat di Jawa Timur tahun 2010 sebanyak 34.394 orang
yang terdiri dari 18.019 tenaga perawat dan 980 tenaga perawat gigi. Rasio
perawat di Jawa Timur mencapai 90,48 per 100.000 penduduk dan bila
dibandingkan dengan target IS sebesar 117,5 per 100.000 penduduk, maka
Jawa Timur masih membutuhkan tenaga perawat.

b. Tenaga bidan
Jumlah tenaga kebidanan di jawa timur sebanyak 11.959 orang dengan
jumlah lulusan terbanyak berasal dari Ahli Madya kebidanan sebanyak 5.789
orang. Rasio bidan di Jawa Timur mencapai 31,45 per 100.000 penduduk,
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kondisi tersebut masih dibawah target IS sebesar 100 per 100.000 penduduk
yang berarti Provinsi jawa Timur masih membutuhkan tenaga bidan
khususnya dalam memenuhi pos kesehatan desa.
c. Tenaga Medis
Yang tergolong tenaga medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter
gigi spesialis dan dokter gigi. Sampai dengan tahun 2010 jumlah tenaga
medis di Jawa Timur sebanyak 7.409 dengan rasio 19,48 per 100.000
penduduk. Bila dilihat perjenis tenaga medis terlihat bahwa jumlah dokter
spesialis sebanyak 2.272 orang dengan rasio 5,97 per 100.000 penduduk,
jumlah dokter umum sebanyak 3.662 orang dengan rasio 9,63 per 100.000
penduduk dan jumlah dokter gigi & dokter gigi spesialis sebanyak 1.516
orang dengan rasio 3,99 per 100.000 penduduk. Kondisi tenaga tersebut
masih dibawah target 40 dokter per 100.000 penduduk dan 11 dokter gigi per
100.000 penduduk.
d. Tenaga Kefarmasian
Jumlah tenaga Kefarmasian di Jawa Timur tahun 2010 sebanyak 4.924 orang
yang terdiri dari 1.344 tenaga apoteker dan 3.582 tenaga asisten apoteker.
Rasio tenaga kefarmasian di Jawa Timur sebesar 12,95 per 100.000
penduduk dan sudah mencapai target pembangunan sebesar 10 per 100.000
penduduk.

e. Tenaga Kesehatan Masyarakat
Jumlah tenaga Kesehatan masyarakat di jawa Timur sebanyak 2.288 orang
yang terdiri dari 1.060 orang tenaga kesehatan masyarakat dan 1.228 tenaga
sanitarian. Rasio tenaga kesmas mencapai 6,02 per 100.000 penduduk dan
bila dibandingkan dengan target sebesar 40 per 100.000 penduduk, maka
Jawa Timur masih sangat membutuhkan tenaga kesehatan masyarakat.
f. Tenaga Gizi
Jumlah tenaga gizi di Jawa Timur tahun 2010 sebanyak 1.297 orang dengan
rasio 3,41 per 100.000 penduduk. Rasio tersebut masih jauh dibawah target
sebesar 22 per 100.000 penduduk.
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g. Tenaga Keterapian Fisik
Jumlah tenaga keterapian Fisik di Jawa Timur tahun 2010 sebanyak 271
orang yang terdiri dari 154 fisioterapi, 22 akupunturis, 10 terapi okupasi dan
5 orang terapi wicara.

h. Tenaga Keteknisian Medis
Jumlah tenaga keteknisian Medis di Jawa Timur tahun 2010 sebanyak 1.858
orang yang terdiri dari 987 analis kesehatan, 248 radiografer, 209 radio
terapis, 103 teknisi elektromedis, 73 rekam medik, 32 teknisi gigi dan

4

ortotik prostetik.
5.3

PEMBIAYAAN KESEHATAN
Pembiayaan program dan kegiatan Kesehatan di Jawa Timur diperoleh
dari berbagai sumber diantaranya dana APBD dan APBN yang meliputi dana
Jamkesmas, DAK, TP serta Bantuan Luar Negeri (PHLN).
Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran APBD dari Kabupaten/Kota dan
Provinsi diketahui bahwa pada tahun 2010 di Jawa Timur mendapat anggaran
APBD sebesar Rp. 5.132.013.057.547,- sementara bila dijumlahkan dari semua
anggaran yang ada maka jumlahnya menjadi Rp 5.870.007.077.547,- sehingga
total persentase anggaran kesehatan bersumber APBD terhadap total anggaran
kesehatan sebesar 87,43%. Apabila dihitung berdasarkan jumlah penduduk
tahun 2010, maka anggaran kesehatan per kapita tahun ini sebesar Rp 154.366,. Alokasi tersebut tentu masih jauh dari harapan dan kebutuhan program
kesehatan . Jumlah anggaran kesehatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010
selengkapnya dapat diamati pada tabel..di bawah ini.
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Table 7
Anggaran Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2010
SUMBER BIAYA

NO
1.

ALOKASI ANGGARAN
KESEHATAN
Rupiah

APBD KAB/KOTA + DAK

3.636.439.733.860

%
61,95

( belanja langsung & tak langsung)
a. Dinas Kesehatan

1.851.568.541.794

b. Rumah Sakit
2.

1.784.871.192.066

APBN KAB/KOTA
- Jaminan Kesehatan Masyarakat
a. Dinas Kesehatan

601.648.716.000

10,25

30.375.065.000

b. Rumah Sakit

571.273.651.000

- Tugas Pembantuan (TP)

102.400.000.000

3.

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)

4.

APBD PROVINSI (Dinas Kesehatan + 14 RS/BP4)

5.

APBN PROVINSI

3.599.168.000
1.495.573.323.687
30.346.136.000

TOTAL ANGGARAN KESEHATAN
TOTAL APBD KESEHATAN

5.870.007.077.547

0,06
25,48
0,52
100,00

5.132.013.057.547

% APBD KES.THD TOTAL ANGGARAN KES.
ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA

1,74

87,43
154.366

Sumber : Tabel 67 lampiran Profil Kesehatan Prov. Jawa Timur Tahun 2010
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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. Di bidang 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 pembangunan kesehatan. 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.
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