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13   CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN PENDERITA PENYAKIT  
 

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 
 
1) Pengertian  

a) Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan 
kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan 
bukan disebabkan oleh rudapaksa. 

b) Kasus AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya 
tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli 
sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu. 
 

2) Definisi Operasional 
Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 
tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.  

 
3) Cara Perhitungan Rumus 

a) Rumus 
 

Non Polio 
AFP rate per 
100.000 
penduduk 

= 

 
Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan  

x 100.000 
Jumlah Penduduk < 15 tahun 

 
b) Pembilang 

Jumlah kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja 
pada kurun waktu tertentu 

 
c) Penyebut 

Jumlah Penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang 
sama. 

 
d) Ukuran Konstanta 

Proporsi per 100.000 penduduk 
 
e) Contoh perhitungan : 

Jumlah penduduk <15 th di Kabupaten A th 2005 sebanyak 598.000 jiwa, 
berarti target yang harus dicapai dalam 1 tahun adalah 11 kasus. Selama th 
2005 telah ditemukan 18 kasus AFP dan hasil labnya tidak ditemukan virus 
polio, maka angka AFP Non Polio ratenya sebesar : 
18/598.000 x 100.000 = 3,01 (berarti target tercapai) 
  

4) Sumber Data 
a) Form Pelacakan FP.1. 
b) Laporan W2 

 
5) Rujukan 

a) Kepmenkes 483/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Surveilans Akut 
Flacid Paralysis; 

b) Modul Pelatihan. 
 

6) Target : 
Target tiap tahun: ≥ 2/100.000 penduduk dibawah 15 tahun 

 



Lampiran Kepmenkes Nomor : 828/MENKES/SK/IX/2008 

  

7) Langkah Kegiatan 
a) Sosialisasi 
b) Pencarian kasus 
c) Pengambilan spesimen 

 
8) SDM 

a) Dokter spesialis 
b) Dokter Umum 
c) Epidemiolog kesehatan 
d) Perawat 
e) Pranata laboratorium kesehatan 

 
 

b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 
                      

1. Pengertian 
a) Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) 

yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernafas. 
b) Klasifikasi penyakit ISPA 

Dalam penentuan klasifikasi penyakit dibedakan atas dua kelompok yaitu 
kelompok untuk umur 2 bulan - < 5 tahun dan kelompok umur < 2 bulan 
 Untuk kelompok umur 2 bulan -< 5 tahun klasifikasi dibagi atas Pneumonia 

Berat , Pneumonia, dan batuk bukan Pneumonia 
 Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi dibagi atas: Pneumonia berat 

dan batuk bukan Pneumonia. Dalam pendekatan manajemen terpadu balita 
sakit (MTBS) klasifikasi pada kelompok umur < 2 bulan adalah infeksi 
bakteri sistemik dan infeksi bakteri local 

 Klasifikasi Pneumonia berat didasarkan pada adanya batuk dan/atau 
kesukaran bernafas disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam 
(TDDK) pada anak usia 2 bulan - < 5 tahun. Untuk kelompok umur < 2 
bulan klasifikasi Pneumonia berat ditandai dengan TDDK kuat atau adanya 
nafas cepat lebih atau sama dengan 60 x per menit. 

 Klasifikasi Pneumonia didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran 
bernafas disertai adanya nafas cepat. Batas nafas cepat  pada anak usia 2 
bulan - < 1 tahun adalah 50 kali permenit dan 40 kali permenit untuk anak 
usia 1 - < 5 tahun 

 Klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup kelompok penderita Balita 
dengan batuk yang tidak menunjukkan gejala peningkatan frekuensi nafas 
dan tidak menunjukkan adanya tarikan dinding dada bagian bawah 
kedalam. Dengan demikian klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup 
penyakit-penyakit ISPA lain diluar Pneumonia seperti batuk pilek (common 
cold, pharyngitis, tonsillitis, otitis) 

 Diberikan tatalaksana adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, 
untuk Pneumonia diberikan antibiotika dan Pneumonia berat dirujuk ke 
Sarana Kesehatan yang lebih memadai; 

 Sarana Kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik 
pemerintah maupun swasta. 

 Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita 
disatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. 

 
2. Definisi Operasional     

Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan 
tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu 
satu tahun. 
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3. Cara Perhitungan/Rumus 

a) Rumus 
  

Cakupan  balita  dengan   
Pneumonia yang 
ditangani                                 

= 

Jumlah penderita pneumonia balita 
yang  ditangani disatu wilayah kerja pd 
kurun waktu satu tahun 
 x 

 
100 % 

 Jumlah perkiraan penderita Pneumonia 
balita di satu Wilayah kerja pada kurun 
waktu yg sama. 

 
b) Pembilang 

Jumlah penderita Pneumonia Balita yang yang ditangani di satu wilayah kerja 
pada kurun waktu satu tahun. 
 

c) Penyebut 
Jumlah perkiraan penderita Pneumonia Balita di satu wilayah kerja pada kurun 
waktu yang sama.  

 
d) Ukuran Konstanta  

Persentase (%) 
 

e) Contoh Perhitungan   
Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas X sebesar 30.000 jiwa, jumlah balita 
di puskesmas X adalah 3000 balita. Perkiraan jumlah penderita pneumonia 
balita tahun 2004 di puskesmas X adalah 10% dari jumlah balita, maka  : 
jumlah perkiraan penderita pneumonia balita =  10%  x 3.000 balita = 300 
balita.  
 
Jumlah penderita pneumonia yang ditangani di Puskesmas X tahun 2004 
adalah 250 balita. Cakupan balita dengan pneumonia balita yang ditangani = 
250/300 x 100 % = 83 %   
 

4. Sumber Data 
a) Kartu Penderita/Register Harian, dan laporan bulanan Puskesmas/Medical 

Record RS  
b) Kartu Penderita/Register Pasien Fasilitas Swasta/Medical Record Rumah Sakit 

swasta 
  

5. Rujukan 
a) KEPMENKES RI No. 1537A/MENKES/SK/XII/2002 tentang Pedoman 

Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut untuk 
Penanggulangan Pneumonia Pada Balita 

b) Buku Tatalaksana Pneumonia Balita 
c) Pedoman MTBS  

 
6. Target 

Tahun 2010 : 100% 
 
7. Langkah Kegiatan 

a)  Pelayanan penderita 
 Deteksi dini penderita pneumonia balita sesuai klasifikasi 
 Pengobatan 
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 Fasilitasi penderita pneumonia berat yang memerlukan rujukan 
 Pembinaan care seeking  

b)  Penyediaan alat (Peralatan ISPA) 
c)  Pelatihan petugas 

1) Pelatihan Peningkatan Manajemen Program ISPA 
2) Pelatihan MTBS  
3) Pelatihan Autopsi Verbal Balita 
4) Pelatihan tata laksana pneumonia Balita 

d) Penyuluhan ke masyarakat 
e) Jejaring kerja dan Kemitraan 
f) Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data 
g) Monitoring/Supervisi ke Sarana Kesehatan 
h) Pertemuan Evaluasi 
i) Pencatatan dan pelaporan 

 
8.  SDM  

a) Dokter SpA 
b) Dokter Umum 
c) Bidan 
d) Perawat 

 
 

c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif 
 

1) Pengertian 
a) Penemuan pasien baru TB BTA Positif ádalah penemuan pasien TB melalui 

pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit 
pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. 

b) Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah 
pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis) harian. 

c) Diobati adalah pemberian pengobatan pada pasien baru TB BTA positif 
dengan OAT selama 6 bulan. 

 
2) Definisi Operasional 

Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) 
adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan 
dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah 
tertentu dalam waktu satu tahun. 
 

3) Cara Perhitungan/Rumus 
 

 a). Rumus : 
 

presentase penemuan 
pasien baru  TB BTA 
positif  

TB BTA  (+) 

= 

Jumlah pasien baru TB BTA positif yang 
ditemukan dan diobati dalam satu wilayah 
selama satu tahun 
 x 100 % 
Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA 
positif dalam satu wilayah dalam waktu 
satu tahun 

 
b) Pembilang: 

Jumlah pasien baru TB BTA Positif yang ditemukan dan diobati dalam satu 
wilayah selama satu tahun. 
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c) Penyebut : 

Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA (+) dalam satu wilayah pada waktu satu 
tahun. 
Perkiraan pasien baru TB BTA positif adalah Insiden Rate TB baru BTA positif 
per 100.000 x jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu. Insiden rate 
kabupaten/kota mempergunakan hasil survey nasional tentang prevalensi TB 
pada tahun terakhir. 

 
d) Ukuran/Konstanta:  

Prosentase (%) 
 

e) Contoh perhitungan 
Perkiraan Jumlah penduduk di Puskesmas A 30.000 jiwa, Insiden pada wilayah 
tersebut 107 per 100.000  x 30.000 = 32 jiwa. Penemuan penderita baru TB 
BTA (+) di Puskesmas A dalam setahun adalah 25 jiwa (maka penderita baru 
TB BTA (+) yang ditemukan sama dengan 25/32 x100% = 78%) 

 
4) Sumber Data 

Pelaporan TB : TB 07, 08, dan 11 
 

5) Rujukan 
Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 

 
6) Target 

Tahun 2010 :  100% 
 
7) Langkah Kegiatan 

a) Tatalaksana pasien TB baru 
- penemuan penderita TB baru 
- pengobatan penderita TB baru 

b) Pemeriksaan sputum 
c) Pelatihan 
d) Penyuluhan  
e) Pencatatan pelaporan 
f) Monitoring dan Evaluasi 

 
8) SDM 

a) Dokter Spesialis (Anak, Paru, Kebidanan, Penyakit Dalam) 
b) Dokter Umum 
c) Perawat 
d) Bidan  
e) Epidemiolog 
f) Pranata Labkes 
g) Radiografer 
 
 

d. Penderita DBD yang ditangani 
 
1. Pengertian 

a) Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan: 

 Panas mendadak berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari tanpa 
sebab yang jelas 

 Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji Torniquet positif) 
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 Disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali) 

 Trombositopenia (Trombosit ≤ 100.000/µl) 

 Peningkatan hematokrit  ≥ 20% 
 

b) Penderita DBD yang ditangani sesuai standar/SOP adalah :  

 Penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar. 

 Ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). 
 
o Penanggulangan fokus (PF) terdiri dari Penyelidikan Epidemiologi 

(PE) dan Penanggulangan Seperlunya berdasarkan hasil PE 
tersebut. 

o Penyelidikan epidemilogi (PE) adalah kegiatan pencarian penderita 
DBD atau tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk 
penular DBD disekitar tempat tinggal penderita termasuk tempat-
tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 m. 

o Penanggulangan seperlunya yaitu: (lihat rujukan)   
o Diagnosis penderita DBD sesuai standar adalah: (lihat rujukan) 
o Pengobatan/perawatan penderita DBD sesuai standar adalah: (lihat 

rujukan) 
  

c) Penderita DBD adalah:  
Penderita  penyakit yang  memenuhi sekurang-kurangnya 2 kriteria klinis dan 

                           2 kriteria laboratorium di bawah ini:  
 Kriteria klinis: 

 Panas mendadak 2-7 hari tanpa sebab yang jelas 

 Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji Torniquet positif)  

 Pembesaran hati 

 Syok 
 Kriteria laboratorium: 

 Trombositopenia (Trombosit ≤100.000/l ) 

 Hematokrit naik >20% 
 

                            Atau: 
                            Penderita yang menunjukkan hasil positif pada pemeriksaan HI test    

 atau hasil positif pada pemeriksaan antibodi dengue Rapid Diagnostic Test  
 (RDT)/ ELISA 

 
d)  Pelayanan penderita DBD ditingkat Puskesmas, adalah kegiatan yang 

 meliputi : 
 Anamnesis  
 Pemeriksaan fisik meliputi observasi tanda-tanda vital, observasi kulit 

dan konjungtiva, penekanan ulu hati untuk mengetahui nyeri uluhati 
akibat adanya perdarahan lambung, perabaan hati. 

 Uji Torniquet 
1) Pemeriksaan laboratorium atau rujukan pemeriksaan laboratorium 
 (sekurang-kurangnya pemeriksaan trombosit dan hematokrit) 
2) Memberi pengobatan simptomatis 
3) Merujuk penderita ke rumah sakit 
4) Melakukan pencatatan dan pelaporan (formulir S0) dan disampaikan 

ke Dinkes Kab/Kota. 
 

e) Pelayanan penderita DBD di Rumah Sakit  adalah kegiatan yang meliputi :  
 Anamnesis   
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 Pemeriksaan fisik meliputi observasi tanda-tanda vital, observasi kulit 
dan konjungtiva, penekanan ulu hati untuk mengetahui nyeri uluhati 
akibat adanya perdarahan lambung, perabaan hati.  

 Uji Torniquet 
 Pemeriksaan laboratorium (sekurang-kurangnya pemeriksaan trombosit 

dan hematokrit) 
 Memberi perawatan 
 Melakukan pencatatan dan pelaporan (formulir KDRS) dan disampaikan 

ke Dinkes Kab/Kota dengan tembusan ke Puskesmas 
 

2. Definisi Operasional 
Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam 
waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang 
ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. 
 

3. Cara Perhitungan/Rumus 
 

a) Rumus : 
  

Penderita DBD  
yang ditangani 

= 

Jumlah penderita DBD yang ditangani 
sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu 
satu tahun 
 x 100% 
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di 
satu wilayah dalam waktu satu tahun 
yang sama 

                         
b)  Pembilang  

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar operasional prosedur 
(SOP) di satu wilayah dalam waktu satu tahun. 

 
c) Penyebut  

Jumlah penderita  DBD yang ditemukan di suatu wilayah dalam waktu satu tahun 
yang sama 

 
d) Ukuran/Konstanta:      

Persentase ( % ) 
 

e) Contoh perhitungan 
Pada tahun 2007, di Kabupaten A dilaporkan 100 penderita yang didiagnosis 
klinis DBD, 80 diantaranya ditangani sesuai SOP (didiagnosis dan diobati/ 
dirawat sesuai standar dan ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus). Jadi 
persentase penderita DBD yang ditangani di Kabupaten A tahun 2007 adalah 
80/100 x 100% = 80%. 

 
4. Sumber Data :  
 SIMPUS, SIRS, KDRS, dan KD-DBD 

 
5. Rujukan : 

a). Buku Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue di Indonesia, 
tahun 2005. 

b). Buku Tatalaksana Demam berdarah Dengue di Indonesia, tahun 2004. 
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6. Target 
Tahun 2010 :100 % (tiap tahun)  

 
7. Langkah Kegiatan 

a) Penegakkan diagnosis, pengobatan dan rujukan penderita di tingkat Puskesmas 
dan RS. 

b) Pelatihan SDM 
c) Penanggulangan kasus oleh puskesmas 
d) Penyelidikan epidemiologi 
e) Pencatatan dan Pelaporan 
f) Monitoring dan Evaluasi 

 
8) SDM 

a) Dokter spesialis (Penyakit dalam, anak, anestesi, dan patologi klinik)  
b) Dokter Umum 
c) Perawat  
d) Bidan 
e) Petugas laboratorium 
f) entomolog 

 
e.  Penemuan penderita diare  

 
1) Pengertian 

 
a) Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang 

frekuensinya lebih sering dari biasanya   
b) Sarana Kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik 

pemerintah maupun swasta (Puskesmas, Pustu, RS,Balai Pengobatan, 
Praktek Dokter); 

c) Angka kesakitan adalah angka kesakitan Nasional Hasil Survei Morbiditas 
Diare tahun 2006 adalah 423/1000 penduduk. 

d) Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader 
adalah 10% dari angka kesakitan x jumlah penduduk disatu wilayah kerja 
dalam waktu satu tahun. 

                      
2) Definisi Operasional 

Penemuan penderita diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di 
Sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. 

 
3) Cara Perhitungan/Rumus 

 
a) Rumus : 

 

Penderita diare  
yang ditangani 

= 

Jumlah penderita diare yang datang dan 
dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di 
suatu wilayah tertentu dalam waktu satu 
tahun.  

x 
100% 

Jumlah perkiraan penderita diare pd satu 
wilayah tertentu dalam waktu yg sama 
(10% dari angka kesakitan diare x jumlah 
penduduk) 
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b) Pembilang  
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan 
Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. 

 
c) Penyebut  

 Jumlah perkiraan penderita diare pada suatu wilayah tertentu dalam waktu 
yang sama 
Catatan : 10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) 
 

       d) Ukuran/Konstanta:    
Persentase ( % ) 

       e) Contoh perhitungan 
Apabila Jumlah penduduk suatu wilayah 30.000 jiwa, angka kesakitan 
diare pada tahun 2007 sebesar 423 per 1000 penduduk, maka perkiraan 
jumlah penderita diare semua umur  adalah : 30.000  X  423/1000   = 
12.690 penderita   

 
Perkiraan cakupan pelayanan di sarana kesehatan dan kader adalah 10%, 
maka jumlah penderita diare yang dilayani adalah : 10 % x 12.690 
penderita = 1269 penderita  

 
Misal penderita diare yang ditangani sesuai standar = 800 penderita, maka 
% penderita diare yang ditangani = (800/1.269) x 100% = 63 %    

 
4) Sumber Data 

Catatan Kader/register penderita/LB1/Laporan Bulanan dan Klinik. 
 

5) Rujukan 
Keputusan Menteri Kesehatan RI  nomor : 1216/MENKES/SK/ XI/2001 pada 
tanggal 16 Nopember 2001 tentang  Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare. 

 
6) Target 

Tahun 2010  : 100 % 
 

7) Langkah Kegiatan 
a) Tatalaksana Kasus  
b) Penyediaan Formulir R/R 
c) Pengumpulan, Pengolahan, dan analisa data 
d) Pelatihan Petugas 

- Penatalaksana kasus 
- Manajemen Program 

e) Promosi/penyuluhan 
f) Jejaring kerja dan Kemitraan 
g) Pertemuan Evaluasi 

 
8) SDM 

a. Dokter SpA 
b. Dokter Sp Penyakit Dalam 
c. Dokter Umum 
d. Bidan 
e. Perawat. 
f. epidemiolog 
g. sanitarian 


