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KATA PENGANTAR

Malaria merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini masih r"n;"Oi
ancaman, bahkan sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di daerah
yang sejak lama tidak ditemukan kasus malaria. Hal tersebut dapat terjadi
karena lemahnya sistem kewaspadaan dini serta perencanaan pemberantasan
malaria yang dilakukan tidak secara tepat dan berkesinambungan.

Program Pemberantasan Penyakit Malaria yang dilaksanakan secara
berkesinambungan, dan terintegrasi dalam kegiatan terpadu di Kabupaten/Kota
memerlukan proses perencanaan bersama masyarakat dan lintas sektor terkait
yang tertuang dalam Rencana Strategis Gebrak Malaria (Renstra GM) yang
disusun berdasarkan Analisis Situasi Malaria. Renstra GM tersebut merupakan
rencana kegiatan 5 tahunan pemberantasan malaria yang berdasarkan data dan
fakta (evidence base).

Untuk itulah, maka Buku Panduan Analisis Situasi dan Rencana Strategis
Gebrak Malaria Kabupaten/Kota ini diterbitkan dengan maksud dapat dijadikan
panduan dalam menyusun Analisis Situasi Malaria Kabupaten/Kota yang
menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategi Gebrak Malaria di
Kabupaten/Kota.

Semoga panduan ini bermanfaat dalam penyusun Analisis Situasi dan Renstra
Gebrak Malaria Kabupaten/Kota. Dengan harapan pada akhir tahun 2005 lebih
dari 60% Kabupaten/Kota endemis malaria telah menyusun Renstra Gebrak
Malaria.

Saran-saran terhadap panduan ini sangat diharapkan guna lebih
menyempurnakan penerbitan berikutnya. Terima kasih
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BAB I
ANALISIS SITUASI MALARIA ASPEK EPIDEMIOLOGT

Analisis epidemiologi malaria adalah kajian secara komprehensif yang dapat
menggambarkan berbagai faktor, serta determinan yang mempengaruhi kejadian
malaria di suatu wilayah yang meliputi parasit, vektor, l ingkungan, perilaku dan
sosial budaya masyarakat.

Analisa epidemiologi seharusnya dapat menyampaikan hal-hal Sebagai berikut :
1. Besarnya ancaman malaria di suatu wilayah, yang mencakup :

- Kecenderungan dalam 5 tahun terakhir (trend)
- Dimana masalah malaria berada.
- siapa yang terancam, pada kelompok umur, jenis kelamin, pekerjaan dsb.
- Kapan penularan terjadi.

2. Dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana penularan terjadi (dinamika
penularannya).

3. Rumusan langkah/kegiatan penanggulangan yang tepat guna sesuai kondisi
setempat.

Langkah pelaksanaan :
1. Pengumpulan data (berdasarkan laporan bulanan/tahunan Puskesmas,

Kabupaten) dan hasil survey/pengamatan yang telah dilakukan.
- Data epidemiologi (kasus) malaria ; Jumlah penduduk per desa/dusun,

klinis malaria, sedian Darah diperiksa, positif, species parasit, asal
penularan, pengobatan klinis, pengobatan radikal, penderita malaria berat,
kematian karena malaria baik berdasarkan laporan bulanan atau tahunan.

- Data epidemiologi (vektor) malaria ; hasil pengamatan vektor baik spot
maupun longitudinal meliputi : lokasi survey, species vektor, perilaku
vektor, kepadatan vektor, tempat perindukan vektor, status kerentanan
vektor.

- Data curah hujan 5 tahun terakhir.
- Data Pengetahuan Sikap dan Perilaku penduduk, berdasarkan hasil study

atau survey.

2. Buat peta distribusi kasus per desa:
(Untuk menentukan daerah malaria)
a. Peta yang dimasud adalah peta kabupaten dengan batas Kecamatan,

Puskesmas dan desa. (berdaarkan tabel 1)
b. Beri warna pada masing masing desa dengan ketentuan sbb :

- warna merah untuk desa High Case lncidence (APl > 5 perseribu
pddk)
atau High Incidence Area (AMl > 50 o/oo)

- warna kuning untuk desa Moderate case Incidence (Apl 1 - < 5 o/oo)
atau Medium lncidence Area (AMl 10 - < S0 o/oo)

Pattcluan l,qn-vrrsilnan ANSII'& lt l :\S"fl iA (i\ l  2{10.1 -:l(}i l? E
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-warnah i jauuntukdesaLowCase|nc idence(AP|<
untukdesa Low Incidence Area (AMl < 10 o/oo)

c. Tidak ada kasus : warna Putih

3. Tentukan fokus fokus malaria (lokasi yang terjadi penularan) berdasarkan:

vektor/tersangka
- terdapat penularan setempat (berdaarkan penyelidikan epidemiologi)
- pernah terjadi KLB dan terbukti penularan setempat
- % Pf tinggi
- terdaPat baYi Positif
- hasil pengamatan petugas setempat

Jika ada salah satu dari pernyataan diatas maka diasumsikan daerah tersebut
merupakan daerah fokus malaria (terjadi penularan), yang perlu segera
ditindaklanjuti dengan survei dinamika penularan untuk mengetahui faktor
resiko penularannya secara fakta.

Beri tanda arsir pada peta untuk desa yang memenuhi kriteria tersebut
(tabel 1).

Tentukan daerah prioritas Pemberantasan (ika sumber daya terbatas).

Cara menentukan Prioritas Pemberantasan :
- Daerah malaria tinggi
- Terdapat penularan setempat (memenuhi kriteria point 2.)
- Mobilitas penduduk tinggi
- Prioritas daerah/Nasional. (tabel 1)

Melakukan kajian epidemiologi dan entomologi.(di daerah prioritas yang
ditentukan).
a. Distribusi kasus berdasarkan tempat (dimana masalah malaria ?)

- Berdasarkan hasil pemetaan tentukan berapa banyak desa dengan
endemis tinggi, endemis sedang dan endemis rendah. Berapa banyak
fokus fokus malaria, dan berada pada Puskesmas mana.

- Bagaimana parasit formulanYa ( o/o P.f, ), wilayah wilayah mana yang
memiliki persentase P. falciparum cukup tinggi (tabel 1).

b. Distribusi kasus berdasarkan orang (siapa yang terancam) :
- Berapa persen penduduk yang memiliki resiko tertular malaria

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada tiap Puskesmas.
Disampaikan dengan narasi dan tabel (tabel 2).

- Resiko penularan berdasarkan golongan umur : berapa % kasus pada
golongan umur dewasa, berapa persen kasus pada golongan umur
anak dan berapa persen kasus pada usia bayi, seperti pada tabel 3.

5 .
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- untuk mengetahui resiko penularan pada jenis pekerja dan jenis
kelamin dapat disampaikan seperti pada tabel 4.

- Jumlah penderita malaria berat (berdasarkan laporan Puskesmas dan
rumah sakit) serta jumlah kematian karena malaria (konfirmasi lab.)
atau diduga karena malaria (tanpa konfirmasi lab.) baik dari KLB atau
laporan Rumah Sakit (dipisahkan) setiap tahun dalam 5 tahun terakhir
dapat dijelaskan melalui tabel 5.

Distribusi kasus berdasarkan waktu :
- Trend malaria selama 5 tahun terakhir

Bagaimana trend penyakit malaria selama 5 tahun terakhir di
Kabupaten, misal AM! atau APl, selain narasi diganrbarkan juga dalam
bentuk grafik garis (berdasarkan tabel 5).

- Jumlah Kejadian Luar biasa dalam 5 tahun terakhir :
Berapa kali pernah terjadi KLB malaria dalam periode 5 tahun terakhir ini
dan dimana (Puskesmas, desa), waktunya kapan, jumlah penduduk
terkena resiko penularan, berapa penderita dan berapa meninggal baik
klinis serta faktor faktor penyebabnya dapat ditampilkan seperti pada
tabel 6.

d. Jelaskan mengapa terjadi penularan, perlu digambarkan sbb:
- Adanya vektor atau tersangka vektor per satuan epidemiologi, seperti

contoh pada tabel 7.
- Tersdianya tempat perindukan dari t iap species vektor per satuan

epidmiologi, (tabel 7).
- Adanya kegiatan pembangunan atau aktivitas penduduk yang

menimbulkan atau memperluas tempat perindukan vektor disampaikan
dalam bentuk narasi dan perkiraan luasnya (tabel 7).

- Perilaku penduduk yang sinkron dengan perilaku vektor sehingga
menunjang terjadinya penularan yang dapat dijelaskan berdasarkin
tabel 8. Tingginya mobil itas penduduk juga meningkatkan penularan.

- Bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di wilayah penularan tersebut,
antara lain cakupan/jangkauan puskesmas, pemberian dosis
pengobatan, kualitas lab. Malaria, adanya warung obat dan bagaimana
dosis obat yang dijual dsb. Kualitas pelayanan kesehatan yang kurang
baik akan menyebabkan penanganan kasus yang tidak tuntas iehinggi
penularan terus berlangsung.

- Status efikasi obat anti malaria terhadap P. falciparum berdaarkan hasil
uji efikasi obat dapat ditentukan daerah gagal obat atau daerah
ditemukan agagl obat(tabel 10) . Jika belum ada hasil uji efikasi perlu
dikemukakan bila ada gejala penderita gagal obat berdasarkan
pengamatan Puseksmas setempat.

f. Jelaskan bagaimana penularan terjadi (dinamika penularan) :
- Adakah penufaran setempat ?, j ika b$lunr ada data pendukung

sampaikan kemungkinan kemungkinan adanya penularan setempal
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berdasarkan data yang ada, untuk lebih memperjelas maka akan
dilakukan penyelidikan epidemiologi terhadap penderita positif malaria,'-
atau cross sectional survey pada periode yang akan datang untuk
mengetahui adanya positif malaria dan peny. Epidemiobgi untUk
mengetahui adanya penularan setempat

- Trend malaria perbulan selama 3-5 tahun terakhir dibandingkan pola
curah hujan, penjelasan agar disertai dengan grafik kasusnya yang
dikombinasikan dengan data index curah hujan pada lokasi dan tahun
yang sama (berdasarkan tabel pada lampiran 1 1).
Grafik ini akan dapat meramalkan perkiraan vektor yang berperan,
sebagai indikasi awal yang selanjutnya perlu tindak lanjut longitudinal
survey, untuk memastikan vektor mana yang paling berperan.

- ldentifikasi species vektor yang berperan pada wilayah tersebut serta -
tempat perindukannya. Untuk mengetahui species vektor yang paling
berperan di wilayah tersebut, buatlah grafik fluktuasi species vektor dan
kasus bulanannya pada tahun yang sama. Perhatikan kenaikan kasus
adakah korelasinya dengan kenaikan populasi salah satu species vektor
?, jika ada korelasi akan terlihat puncak populasi vektor akan meningkat
lebih dahulu sekitar satu bulan sebelum puncak kenaikan kasus. Agar
dijelaskan jenis tempat perindukan dan bentuk/jaraknya dari pemukiman
penduduk terutama dari penderita positif..

- Perilaku dari vektor/suspect vektor yang sudah dilakukan survey
entomologi, jelaskan pada satuan epidmiologi yang mana; jelaskan
kebiasaan menggigit di luar rumah atau di dalam rumah, menggigit
mulai dan sampai dengan jam berapa dan kapan puncaknya, apakah
istirahat didinding malam dan pagi hari (tabel 8). Observasi rumah dan
lingkungan, misalnya kandang di luar rumah atau di dialam rumah.
Informasi ini diperlukan untuk memperkirakan dimana dan kapan terjadi
penularan, serta mengetahui pemberantasan vektor yang sesuai (tabel
e).

- Pengetahuan Sikap dan Perilaku Penduduk yang ada hubungannya
dengan proses penularan : kebiasaan di luar rumah pada malam hari,
sering meneginap di kebun, pekerja musiman, kebiasaan keagamaan
pada malam hari, termasuk pencarian pelaybanan pengobatan. Data ini
untuk melihat apakah ada korelasinya dengan perilaku vektor dalam
proses terjadinya penularan serta untuk mengetahui upaya pencegahan
penularan maupun upaya pemberian pengobatan (tabel 9).

Jika dalam satu satuan epidemiologi ada beberapa desa/ kampung/ dukuh
yang memiliki karakteristik tersendiri diluar karakteristik satuan epdiemiologi ini
maka agar dikemukakan dan dibahas khusus. Data yang disampaikan disini
adalah merupakan data hasil survei atau studi yang telah dilakukan di wilayah
tersebut secara significant. Jika data tersebut masih belum ada, analisis masih
bersifat sementara yang selanjutnya kegiatan yang semestinya dilakukan agar
d iusu lkan da lam perencanaa n u ntu k melaku ka n,.|,:.;:?:m ya n g d ipert ukan.
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7. Menyusun hasil/rumusan analisa Epidemiologi : 

' 
'

Dari analisis epidemiologi yang baik dan dilakukan berdasarkan fakta,
. diharapkan dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil kajian epidemiologi :
- Besarnya masalah (ancaman) malaria serta trendnya
- Luasnya wilayah penularan serta tempat penularannya dimana, pidi

prioritas pembanqunan apa saja.
- Pada kelompok u5ia/pekerja apa saja yang terancam.
- Kapan dan pada saat musim apa saja malaria sering bermasalah
- Bagaimana proses penularan terjadi serta bagaimana prospek kalau

keadaan inijika tidak diatasi.
- Mitra kerja mana saja yang dapat dilibatkan dalam upaya

penangg u langan, berdasarkan telaahan/survey/stud i yang d ilakukan.
b. Rumusan langkah-langkah/kegiatan penanggulangan yang tepat guna

(sesuai kondisi setempat) t
- Penemuan penderita
- Pengobatan kasus
- Pemberantasan vector
- Kemitraan sector lain dan perna serta masyarakat.

c. Mengidentifikasi mitra kerja untuk menyelenggarakan penanggulangan
1) Penatalaksanaan kasus

Misalnya mitra kerja yang dapat dilibatkan dalam penemuan penderita
adalah ibu PKK, praktek dokter, bidan dan paramedis

2) Pemberantasan Vektor
Misalnya mitra kerja yang terlibat dalam kegiatan
- Pengangkatan lumut : camat, pamong desa, LSM dan masyarakat

setempat
- Penanaman bakau : Pemda, perhutani, LsM dan masyarakat

setempat.
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Tabel I

Data Kasus Malaria, Satuan n dan lokasi Prioritas Pemb. Malaria
Kabupaten :
Kecamatan

Tahun

KETERANGAN:
1) : Satuan Epidemiologi (tipe ekologi) seperti : pantai, sawah, rawa, perbukitan, kebun (kareUkopi/salak dll), tepihutan, dsb
2) : Indikasi adanya penularan seperti : ada vektor/tersangka, ada tempat perindukan, pernah KLB, ada kasus indigenous,

bayi positif, Pf. Tinggi, berdasarkan asumsi p[etugas.
3) : Prioritas daerah/nasional seperti : daerah pariwisata, pertambangan, pertanian, potensial KLB dsb.

Satuan epidemiologi 1)

r
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Tab le :2

Persentase Desa dan Penduduk yang terancam Malaria per puskesmas

Kabupaten :
Tahun

Keterangan : Lihat tabel 1.

p|mnrate r.rr!ffimrms, s€'

No Puskesmas Semua desa Desa denqan penularan Malaria 1).
Jml. Jiwa Jml o/o Jiwa o/o



rl1*rrlfo;nqlffir

=
(n

(r/

g

z
iA

ft

:-
z
tt
t*

7

N,

t\J

\,

Tabe l :3

Kabupaten

tmitf.{&:*4w:i:4iarm0s,:i$!ri1il;f mruffin$F,i,{s {fu:r*i I :lf ! *t i Ff

Distribusi kasus menurut

Golongan umur

10-14 th
>15 th +

E
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Distribusi kasus menurut jenis kelamin dan pekeriaan
lGbupaten: l--
Tahun:

No Jenis Pekerjaan 1999 2000 2001
Laki2 Pr. Laki2 Pr. Laki2 Pr.

1 Petanisawah
Petani kebun
Pembuat oula aren
Nelayan
Petani kebun karet
Penambanq emas

d "teq'm,* : rr i l , . i , ' i@esqi4's
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SITUASI MALARIA TAHUN 1992-2001, KABUPATEN

TAHUN KLINIS JUMLAH SD POSITIF Pf API/AMI KEMATIAN JIJMIAH
IGRENA. MAL DIDUGA. MAL

E.
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Kejadian Luar Biasa
Kabupaten :

No Puskesmas Nama Desa Jml.  Pddk Waktu
keiadian

Jml. Kasus Jumlah
kematian

Faktor penyebab
Klinis Positif

T;_l
l - l
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Table :7 Data species vektor^ersangka, tempat perindukan, kegiatan pembangunan/aktivitas
penduduk yang menimbulkan /memperluas tempat perindukan dan stltus efikasi obat anti
malaria

Kabupaten :
Kecamatan :
Tahun :

Keterangan :
1)Sastuan epidemiologi(tipe ekologi) : pantai, sawah, rawa, perbukitan, kebun (kopi/kareUsalaUdsb), tepihutan
dsb
2) Tipe tempat perindukan : lagun, muara sungai tertutup pasir, sawah, rawa, mata air, kobakan air di dasar
sungai

pada musim kemarau dsb.

No: Satuan epidemiologi/
Tipe ekologi 1)

Nama Desa
Species
vektor/
Tersangka

Tempat
perindukan Kegiatan Pembangunan

/Aktifitas Pddk yang
menimbulkan/memoerluas T. p

Status efikasi obat
/resistensi obatTipe 2) Luas
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Tabel : 9 Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Penduduk Berkaitan Penularan serta Upaya Pencegahan/Pemberantasan Malaria
No. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pada Penderita

Positif
Pada Pendd Umumnva

YA TIDAK YA TIDAK
Jml o/o Jml % Jml % Jml o/o

I
L

2.
3 .
4.
5.
6.

_II.

2.
a
J .

4.
UI

1 .
2.

a
J .

4 .

5 .
6.
7.

Pengetahuan;
Mengenal gejala klinis
Mengetahui cara penularan
Mengenal ciri nyamuk penular
Mengetahui tempat perindukan
Mengetahui cara mencegah penularan
Mengetahui tempat berobat bila sakit
Sikap;
Bersedia diambil sediaan darahnya oleh kader atau waktu survei
Mau menelan obat malaria sesuai dosis walaupun pahit
Mengizinkan rumahnya disemprot
Bersedia tidur dalam kelambu
Perilaku;
Bila sakit malaria berobat ke Puskesmas, Petugas Kesehatan, pOD atau kader
Mencegah gigitan nyamuk secara individu (seperti memakai kelambu, repelent, obat
nyamuk bakar, dll)
Mencegah penularan malaria secara kelompok (seperti mengangkat lumut,
mengalirkan atau menimbun tp, cattle abnier)
Tidak berada diluar rumatr malam hari (main kartu, buang hajat, menderes karet, dll)
Tidak menginap di luar rumah atau desa (di kebun, di desa lain, dsbnya)
Sebagai pekerja musiman
Kandang temak tidak satu atap dengan rumah penduduk
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Tabe l :  10
Hasil uji efikasi obat anti malaria terhadap P. falciparum.

No. Puskesmas Desa uji Waktu uji Hasi lakhir
Daerah gagal

obat
Daerah ditemukan

qaqal obat.
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Table :  11

keterangan

Kasus malaria dan data curah hujan perbulan per satuan epidemiologi
Puskesmas
Kabupaten

Kasus : Jumlah penerita indigenous
ICH : lndex Curah Hujan
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ANALISIS SITUASI MALARIA ASPEK MANAJEMEN

L Latar belakang
- Malaria tidak hanya permasalahan kesehatan saja tetapi bila tidak

ditangani dengan baik akan memberikan dampak terhadap pembangunan
sosial ekonomi.

- Malaria yang bersifat local.(local specific) memerlukan penanganan yang
terpadu dan terencana, sehingga dapat memberikan hasil optimll.- Kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra 

'terkait 
sepertipertanian, perikanan, kehutanan, parawisata, pendidikan, organisasiprofesi (lDl, lBl), LSM/NGO dan dunia usaha/suasta.

- Situasi malaria harus dianalisis berdasarkan fakta (evidence base) denganmengolah data sekunder maupun melakukan survei untuk memperoleh
data primer.

- Analisis situasi malaria beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
dilakukan review mengenai kebijakan program pemberantasan malaria,organisasinya, tugas dan fungsi setiap unit organisasi yang adahubungannya dengan program P2 Malaria pada iingkat pustJsmas,
Kabupaten lan 

provinsi, perencanaan, manajemen .r,ib", oaya (oana,bahan, peralatan, tenaga).
- Dari hasil analisis situasi akan ditem.ukan permasalahan strategis yang biladiatasiakan memberikan daya ungkit yang besar.- Pengertia.n analisis permasalahan 

-aoitafr 
Proses pengkajian untukmengenal/mengidentifikasi secara rinci setiap permasatan"-n yang terjadipada tempat dan waktu tertentu, untuk iapat menentukan rumusanpersoalan terpilih dengan tajam dan tepat.Kegiatan y"ng Ji-l"krkan dalamanalisa manajemen adalah sebagai berikut :-nnatisis o'ltaruian terhadapcakupan kegiatan dengan melakukan penelusuran t<emUali' [r"." back)terhadap perencanaan dan sumber daya (input) yang ada. 

'

l l. Tujuan
- Memahami situasi malaria sekarang, kekuatan dan kelemahan internal,peluang dan ancaman eksternal, ancaman masa datang, r"ngiO"ntifikasimasalah internal dan ekternal organisasi dan asumsi yang mempengaruhikeberhasilan masa depan.
- Memperoreh rumusan masarah/isu, penyebab masarah, prioritas danrekomendasi pemecahan masalah.

I I I .  METODA
Metoda yang digunakan daram anarisis situasi malaria dirakukgl,_..sebggaiberikut : Kabupaten/Kota perru membentuk rim Gebrak lrrtarariai<abupatendengan anggotanya terdiri dari : Kasi P2M, Pentelola pz vrararia Kabupaten,
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Petugas Seksi Pengamatan, Seksi Promosi kesehatan, dengan koordinatorKasubdin PP dengan tugas sebagai berikut: 
!v-" '\\

a. Data diorah dan disajikan daram bentuk taber, grafik, peta permasarahan
mararia (peta insidens, peta tempat perindui<an vector, p"t" oi.lril,iivector)

b. Analisis dengan,mengidentifikasi permasalahan, penyebab masalah danmencari alternatif pemecahan.
c. Memilih permasalahan utama yang bila diatasi akan memberikan dayaungkit yang besar, namun harus disbsuaikan dengan sumber-sumber dayayang dimitiki.

IV.ANALISIS DARI ASPEK MANAJEMEN

1. Pengumpulan data malaria
Sebagai kegiatan pertama dilakukan pengumpulan data da1 puskesmas dankabupaten. pengumpufan data marariJ dirakukan dengan ,,,"n6gun"r"nformat-format seperti tedampir.
a. Puskesmas

- Data umum puskesmas meriputi ruas wilayah, jumrah penduduk,pertambah.an penduduk pertahun dan kepaditan d"nJrJr[ per xm2(Form Ml)
- Jumlah penduduk per desa per dukuh/dusun di puskesmas menurutjenis kelamin,.dan kelompok umur. (Form M2)- Stok obat anti malaria, bahan laboratorium dan insektisida yang ada diPuskesmas pada bulan terakhir (Form M 3)- Daftar na.ma pgtugqs yang terribat daram pemberantasan mararia(sudah/belum dilatih p2Maliria) di puskerr". (Form frl +j. 

-

b. Kabupaten
- Data umum Kabupaten meriputi batas wirayah, ruas wirayah, jumrahpenduduk, angka kematian kasar 3 tahun terakhir, angka harapanhidup (Form M 5)
- Jumrah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur perPuskesmas (Form M 6)
- Daftar nama petugas yang terribat pemberantasan mararia (Form M7)- Jumlah sarana unit perayanan kesehatan per 

-eustesmas 
(Form M g)- Keadaan peraratan yang baik dan rusak pei eustesmas (Form M 9)- Keadaan obat anti maliria, reagen, bahan laboratorium dan insektisidadi Kabupaten (Form M 10)

- sumber dan jumrah biaya yalg ada.di kabupaten meriputi jumrah biayauntuk pembangunan daerah, untuk p"rulngrnan kesehatan, untukPemberantasan penyakit menurar (piMi-;;n untuk pemberantasanpenyakit mararia dan jeraskan mengenai pioporsinya (Form M 11).- 
!1"rt! penyemprotan rumah per pusie*lr-irorm M 12)- Hasil larviciding dan biorogicar contror (roim' r gr- Pemetaan mitra terkait citam upaya pemberantasan mararia (F6rm M14).

Panduan Penyusunan ;\NSll & RIr\S,TltA fi l \ l2t.X)-j :20{}7
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2. Analisis manajemen

a. Cakupan kegiatan .l '

1 ). Menginventarisasi kegiatan pemberantasan yang sudah dilaksanakan.
Terhadap kegiatan pemberantasan yang telah dilaksanakan selama 3 - 5
tahun, perlu dianalisa cakupannya dan bandingkan antara target dan
realisasi serta jelaskan alasannya jika target tidak tercapai. Bila realisasi
kegiatan tidak mencapai 100% jelaskan penyebabnya sebagai bahan
masukan untuk perbaikan kine.rja program pada tahun berikutriya. Selain
itu apakah target telah ditetapkan berdasarkan permasalahan yang ada.,
dan jelaskan dasar pertimbangan apa yang.digunakan untuk menetapkan
target.

2). Mengidentifikasi masalah-masalah manajemen yang dihadapi :
a). Sumber daya (lnput) r-. '

o Sumber daya manusia mencakup :
- Jumlah tenaga yang terlibat dalarn pemberantasan malar.ia disemua unit pelayanan kesehatan_(upK) seperti paramedis pustu,paramedis puskesmas, dokter puskesmas dan Rumah sakit;

r

Kegiatan Tahun
1 2 3 4 5 Rata-

rata
Alasan

T R T R T R T R T R T R
Pemeriksaan SD
Pengobatan radikal
Penyemprotan Rumah
Kelambu Celup
Larviciding
Biological Control
Pelatihan tenaga P2
Malaria :
- Dokter Puskesmas
- Paramedis Puskesmas
- Mikroskopis Puskesmas
- Co. Ass. Entomologi
- Bidan di Desa
- Juru Malaria Desa

(JMD)
- Kader Malaria
Pengamatan vector:
- Longitudinal survey
- Spto survey

Pattdu;u: Pcnlrrsun:rJr :\ lrSfi '& Rtr\jS'fI?A li l \.1 :i lO1 .2{Xi7



Mikroskopis Puskesmas dan Rumah sakit, asisten entomologi, co
ass. Entomologi, tenaga kesling,. Distribusi tenaga dan- juga
pelatihan yang pernah diikuti..

- 9it" tenaga P2 Malaria belum tersebar merata, jelaskan alasainnla.- Bila masih banyak tenaga yang belum dilatih, jelaskan alasannyi.- Jumlah tenaga kader malaria dan distribusinya, dan jeliskan
mekanisme kerjanya.

o Sumber keuangan dan pengelolaannya:
- Berapa jumlah biaya untuk program kesehatan kabupaten tkota?- Berapa jumlah biaya untuk program pemberantasan malaria ?- Bagaimana pendistribusian biaya dan pengelolannya baik di

kabupaten maupun di puskesmas.
- Apakah jumlah biaya untuk pemberantasan malaria sudah cukup

untuk mengatasi permasalahan yang ada? Bila belum, jelaskan
alasannya.

- Bagaimana sumber biaya, apakah sudah ada dana yang bersumber
dari komponen masyarakat, atau sector terkait atau dari
suasta/dunia usaha. Bila sudah berapa proporsinya dibandingkan
dengan semua dana untuk pemberantasan malaria.

. Pengadaan dan pengelolaan logistik.
- Kumpulkan keterangan tentang jenis dan jumlah obat malaria,

bahan-bahan laboratorium, insektisida dan peratatan yang
diperlukan untuk pemberantasan malaria, termasuk distribusi dai
stok terakhir di Puskesmas dan Kabupaten.

- Jelaskan proses dan hambatan tentang pengadaan, penyimpanan,
pembiayaan, dan distribusi logistik di tingkat kabupiten, dan
puskesmas misalnya obat, bahan laboratorium, insektisida dan
peralatan' untuk program pemberantasan malaria.

o Juknis dan Juklak
- Apakah petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program p2

Malaria sudah didistribusikan ke semua puskesmas? Bila belum
jelaskan alasannya.

o Kebijakan
- Jelaskan kebijakan pembangunan kesehatan kabupaten termasuk

kebijakan upaya pemberantasan malaria dengan adanya
desentralisasi (uu No.22 & 25 th. 1999 dan pp No. 25 tahun 2000i.- Apakah ada kebijakan/peraturan yang mempunyai keterkaitan
secara langsung dengan program p2 Malaria ? Bila ada sebutkan
kebijakan/peraturan/hukum mengenai apa saja, misalnya mengenai
pelayanan kesehatan, pengadain barang/jasa, peraturan teitang
obat, insektisida, dll.

- Apakah ada kebijakan/peraturan yang menghambat atau
menguntungkan program p2 Malaria? Bila menghambat apakah
sudah ada upaya advocacy untuk perobahannya agar tidak
merugikan program, misalnya kebijakan tentang penebangln hutan,
pembukaan tambak.

. t?'

a  . .
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- Jefaskan bila ada peraturan daerah yang mengatur kewajiban para
sector terkait dalam upaya pemberantasan malaria. Misalnya di
Kabupaten Lampung selatan ada perda yang memberikan sangsi
kepada pengusaha tambak udang bila ditemukan ada lumut'di
tambaknya.

. Sistem informasi kesehatan.
- Jelaskan sistem pencatatan dgn pelaporan malaria meliputi laporan

kasus malaria, raporan hasil' kegiatan pemberantasan, laporah.
pelatihan tenaga.

- Apakah pelaporan malaria dari Puskesmas menggunakan formal
yang sudah ditetapkan Program P2 Malaria, Oin Oitirimkan ke.,
kabupaten tepat waktu? '

- Apakah lapoian malaria dianalisa secara teratur dan menjaOi oisir
dalam penyusunan perencanaan?

ldentifikasi komponen masyarakat termasuk sector/suasta terakait

Nama dan alamat
mitra terkait dan
kontak personnya

Keuntungan
yang diperoleh
mitra terkait

Sumber daya
yang diharapkan
dalam program P2
Malaria

Daerah sasaran
yang memperoleh
sumber daya dari
mitra

Bupati
Ketua DPRD Komisi E
Program terkait:
- Surveilans
- Promosi Kes
- Kesling
- Farmasi
Sektor terkait :
Kadinkes Pertanian
Kadinkes Perikanan
Kadinkes Kehutanan
Kadinkes Kimpraswil
LSM :
- lndonesia Sehat
- World Vision
- Rotary Club
Protesi :
-  tD l
.  PPNI
-  tB l
- HAKLI
Suasta/Dunia Usaha :
- PT Freeport
- Uncoal
- vtco

i'auciirarr l,*li5,til;urr;n i\l i: i ' l & iti;NS"lRA (iM 200j -2007 E'



b). Proses

o Perencanaan kesehatan
Apakah perencanaan telah menjawab:
- Apa masalah yang .dihadapi ? .([LB Mararia, insidens/prevarens

malaria tinggi, daerah prioritas lain)

- Apa t_ulqan yang ingin dicapai ? (insidens rate turun menjadi .....per 1000 penduduk pada .. . . . ) .
- Bagaiamana mencapai tujuan ? (kegiatan, uraian kegiatan danvolumenya )

!i"p" yang mengerjakan ? (umlah dan kategoritenaga)
Dimana lokasinya ? (apakah sesuai dengan iaerah piioritas )Kapan dilakukan ? (apakah sudah inemperhitu?rgkan musimpenularan)
Apakah ada informasi _yang menjadi dasar pertimbangan
penyusunan perencanaan ?

- Bagaiaman proses penyusunan perencanaan ?

o Pengorganisasian
- Jelaskan fungsi dan struktur organisasi dinas kesehatan pada

tingkat kabupaten, puskesmas, pultu dan polindes.
- cantumkan juga organogram dan penjelasan singkat bagian/seksi

dimana terdapat kegiatan pemberantasan marlria oai b6i;;_
bagian mana yang sangat terkait dengan upaya pemberantisan
malaria seperti : perencanaan, keuangan, pengadaanlpemu-tian
b_arang dan pendistribusiannya (rogisti-t<;, pingimoangan t"nrg.
(sDM), promosi kesehatan dan sistem in'rormaj kesehitan. 

--'
- Khusus untuk p-rogram pemberantasan malaria jelaskan struktur

organisasinya, fungsi, ketenagaan dan keterampir"n y"nt 
-"aa

pada tingkat kabupaten, puskesmas, dan ierasran" iugaketerkaitannya dengan program lain.
- Apakah ada rencana kegiatan.yang mencakup uraian kegiatan,

volume, kapan dirakukan, rokasi kegiatan dan 
"i"p"- v"njmengerjakan?

c). Penilaian

o Pemeriksaan sediaan darah malaria
- Apakah semua tersangka mararia terah diperiksa spesimen

darahnya?
- Apakah kualitas sediaan darahnya baik apa tidak ?- Apakah kualitas pewarnaan sediaan darahnya baik apa tidak ?- Apakah dilakukan cross check terhadap'pemeriksaan sediaan

darah ? kalau dilakukan cross check bagaimana hasilnya ?

- Mengapa menanggulangi masalah ?
terjadi jika tidak ditanggutangi)

(akibat yang diduga akan .
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Bagaimana proporsi sediaan darah diperiksa dibandingkan jumlah
kasus klinis malaria pada tahun-tahun sebelumnya -...
Pengobatan
- Apakah semua penderita klinis malaria mendapat pengobatan

klinis dengan pemberian krorokuin selama g naii oan piimaiuin
dosis tunggal?

- Api. :erua penderita positif mataria dirakukan pengobatan
radikal ?

- Kalau dilakukan pengobatan radikal apakah dosis sesuai
dengan dosis standard?

- Apakah dilakukan follow up setelah diberikan pengobatan
radikal?

- Apakah 3 - z hari setelah pengobatan untuk penderita p.
falciparum ternyata masih positif, diberikan pengobatan
alternatif?

Penyemprotan rumah
- Apakah waktu penyemprotan dilakukan tepat waktu (1 bulan

sebelum puncak musim penularan atau 2 bulan sebulan
puncak kasus)

- Apakah dilakukan supervisi penyemprotan ?- Bagaimana hasil supervisi penyemprotan (penderita laporan
supervisi penyemprotan)

- Bagaimana pemakaian insektisida apakah sudah sesuai
dengan dosis yang seharusnya ?

- Apakah dilakukan peniraian entomologi sebelum dan sesudah
penyemprotan ? kalau dilakukan bagaimana hasilnya ?

Kelambu celup
- Apakah penduduk memakai kerambu cerup yang terah

dibagikan? Berapa o/o !an! memakai) ?
- Apakah pencelupan kembali kelambu tersebut apakah sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan? Bila tidak jelaskan
alasannya.

- Apakah residual efek insektisida pada kelambu celup dimonitor
dengan bio assay test ? kalau dimonitor bagaiaman'hasilnya ?

Larvaciding
- Apakah semua tempat perindukan vector telah dicakup dengan

larviciding?
- Apakah dosis larvisida yang digunakan sudah sesuai dengan

dosis standar?
- Apakah dilakukan pengamatan jentik pada saat sebelum'dan

sesudah larvaciding ?
Kalau dilakukan pengamatan jentik, bagaimana hasilnya ?

Parcluan }lcnyusunan ANSiI & ktt\-S IItA (iLi 20ijj -2i)iJ7



' 
-t'l;:'ffltr:,lll"i ,"mpat perindukan vector terah disebari densdn

ikan pemakan jentik? Bagaimana cara penebarannya? Beripa
ikan per meter persegi tempat perindukan?
Apakah dilakukan pengamatan jentik pada saat sebelum dan
sesudah penyebaran ikan pemakan jentik ?
Kalau dilakukan pengamatan jentik, bagaimana hasilnya ?' 

:"liifl},t::ltX"gillXan tenaga yans sudah direncanakan
dapat dilaksanakan.semuanya? Bira tidak, jelaskan alasannya.
Apakah jadwal pelaporan/kurikulum sesuai dengan pedoman
pelatihan ? Bagaiamana kualitas pelatihnya ?

.'off ff i:l;$-:llJ[',i*ll'i,"i]:lT:33,:Ki"ffi l?BiiTl,'l"n
bagaimana hasilnya?

3. ldentifikasi masalah social budaya

a. Pengetahuan, Sikap dan perilaku (pSp) masyarakat
Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah endemis malaria tidak hanya
sebagai penerima pelayanan program pemberantasan malaria, tetapi juga
sebagai mitra aktif. Oleh karena itu sangatlah penting dilakuian analisis
tentang bagaimana masyarakat dilibatkan dan bagiimana keterlibatan
mereka dalam program pemberantasan malaria dapat ditingkatkan dan
diperluas.
Beberapa kegiatan pemberantasan malaria dimana masyarakat dapat
terlibat antara .lain : pengenalan gejala malaria dan pengobatannya,
pencarian penderita malaria, pencelupan kelambu dengan'insektisida,
penebaran ikan pemakan jentik, pembersihan lumut 

-dan 
penataan

lingkungan.
Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam programpemberantasan malaria, perlu .. diperoleh jawaban-jawaban terhidap
beberapa pertanyaan sebagai berikut :
- Apakah ada bagian/seksi yalg.mempunyai tugas dan tanggung jawab

mengenai promosi kesehatan? Kalau ada sebuikan, dan faiJu tidak adajelaskan alasannya.
- Apakah program pemberantasan malaria termasuk program prioritas

kesehatan? Karau prioritas sebutkan kegiatan 
"p" 

'r4-" 
yang terahdilakukan?.Kalau bukan program prioritas jelaskan du."nny". 
-

- Sebutkan daerah endemis malaria mana saja yang telah dilaksanakan
kegiatan promosi kesehatan untuk mempero-leh- perin serta masyarakat
secara aktif dalam program pemberantasan?

- Bagaimana mekanisme promosi kesehatan agar nasyarakat terlibat aktifdalam program pemberantasan mararia? Bagiiman" nrriinv"z'

b. Penggerakan Gebrak Malaria

-.-

Pancluat Pcnyusunan ANSII & ItfiNS lR.A Cl\{ 20u^j -2007



- Apakah peta endemisitas dan permasalahan malaria tetah dibuat?
Periksa hasilnya.

- Apakah potensi masyarakat dan sector terkait telah diidentifikasi?- Apakah analisis situasi dan rencana strategic malaria telah dibuat?
belum dibuat, jeraskan alasannya dan bila sidah dibuat prrirr"
lakukan perbaikan

- Apakah rencana strategic Gebrak mararia tersebut terah mendapatpersetujuan B upatiMalikota?
- Apakah rencana operasional (rencana kerja terpadu) Gebrak trrtdtaria

lntas program dan rintas sectorauastaterah disusun? l
- sejauh mana pelaksanaan, pemantauan oan penitaian pelaksanaanriya?

1). fMenyusun rencana arternatif pemecahan masarah
Yang dimaksud dengan masalah adalah :

Gap antara kondisi sekarang dan yang diharapkan penduduk

Struktur masalah adalah :
- Tidak berdiri sendiritetapiterkait dengan masarah lain- Terdiri dari beberapa komponen, tetaiiyang p"ring penting adarah

_ inti (akar) masalah, sebab dan akibat 
- v ': '

Contoh :

Bila
dan

I 
Kematian tincsi 

I-_T_-
I Starus I
I kesehatan rentan I

Akibat
tidak angsung

Akibat
langsung

lnti masalah

tambak tidak
terawat

pengetahuan
masyarakat

tentang
malaria
rendah

Survailans tidak
efektif

kualitas dan
kuantitas

JMD rendah

Sebab tidak langsung

Iranriuan Pen1.'usunan ..1 NSf 
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t Masalah-masalah pada pelaksanaan program, masalah-masalah
manajemen dan masalah-masalah PSP masyarakat dan. penggerakan
gebrak malaria diidentifikasi, kemudian ditentukan inti masalah, sebab tidak
langsung, sebab langsung, akibat langsung dan akibat tidak langsung,
selanjutnya dibuat pohon masalah seperti tercantum diatas.

Untuk mencari pemecahan masalah harus dikaitkan dengan tujuan, karena
pemecahan masalah yang tidak terkait dengan tujuan tidak diperlukan.

Yang dimaksud dengan tujuan adalah :
- Situasi, kondisi, keinginan, perubahan yang ingin dicapai oleh proyek
- Situasi, kondisi, keinginan, perubahan yang dianggap ideal
- Situasi, kondisi, keinginan, perubahan yang direncanak proyek

Adapun struktur tujuan adalah : Goal, tujuan umu, tujuan khusus dan
sasaran,

Yang dimaksud dengan goal adalah :
- Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai proyek
- lmpian proyek dimasa datang
- Dampak proyek jangka panjang pada masyarakat
- Tidak dapat dicapai oleh proyek sendiri, pencapaian memerlukan

proyek lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran (output) adalah :
- Bagian atau rincian daritujuan
- Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan
- Hasil lebih operasional daritujuan
- Spesifik (specific), terukur (measurablel, bisa dicapai (achevable),

reafistik (realistic) dan waktu terbatas (time limit) S,ttARf

Selanjutnya disusun Goal, Sub goal, Tujuan, Sub tujuan dan Sasaran

F
h

I:
F
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Contoh:

Goal

Sub-Goa/

Tujuaiq

Sub
Tujuan

promosi

kesehatan

::j: 1, :,:{i f rr r::,L. 11!/is u . y ta m l, p e n ye ba b m a s a r a h prioritas

Insidens mal rendah

saran pgmgcahSn masl lah r { inrao, ,LL clan
MasalaMsGEE

_ _ - _ . .  Y r , .  r s e v n t \ c u  I  ( J

Henvehah tnacalah
drarn matnK Sebaoai hrl t 'iktfi

Saran pEmeGE;fnti masalah E ^ - . Prioritas
1.
2.
3.

tyl;rrae rnasalan

1 . a .
a

a

a

a

b .

a .
o

o

a

a

b . .2 , a .
o

a

a

a .
a

o

a3 . a .

b .

a .
o

a

a

b .
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tnt imasalah :
lnsidens malaria
didaerah
adalah per riibo

'l. Densitas vektor
tinggi

2. PSM rendah
3. Survailans tidak

efektif
i. Densitas vektor Tambak dikelola

tidak baik
Hutan bakau
ditebang

a. Mengelola
tambak dengan
baik

b. Mengelola,hutan
bakau dengan
baik

2. PSM rendah a. Promosi
kesehatan tidak
efektif

b. Pengetahuan
masyarakat
tentang malaria
rendah

a. Melakukan
promosi
kesehatan yang
efektif

b. Memperbaiki PSP
masyarakat

tinggi

tinggi

3. Survailans tidak
efektif

a. Kualitas dan
kuantitas JMD
rendah

b. Mikroskopis tidak
ada

a. Menambah
jumlah JMD dan
melatihnya
dengan baik

b. Merekrut
mikroskopis dan
melatihnya

tinggi

tinggi

ffi:

ffi
* l
s,l

Contoh

Dari permasalahan yang ada, dan identifikasi penyebab permasalahan dan
rekomendasi pemecahan masalah, dapat ditentukan/dipilih permasalahan
strategik yang akan diatasi. Hal ini ditentukan dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dimiliki.

Contoh permasalahan strategic (lsu-isu utama):
KLB malaria yang sering membawa kematian terutama di daerah sulit
Cakupan dan kualitas pemberantasan malaria masih rendah
Keterlibatan komponen masyarakat termasuk sector terkait, LSM/NGO,
organisasi profesi terhadap penanggulangan malaria belum optimal
Resistensiterhadap obat anti malaria makin meluas

Patduar Peny,'usunan ANS|I'& lt[NSI"RA GM 200"] -2007
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Data Umum puskesmas
Kecamatan:
Kabupaten :

Batas wilayah :
Utara
Selatan
Timur
Barat
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M2JUMLAH PENDUDUK MENURUTJENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR PER DUKUH
Dt pusKEsMAS . . . . . . . . . . . .  . . . .  TAHUN . . . . . .  . . . .
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BARANG.BARANG HABIS PAI(AI DI PUSKESMAS TAHUN 2OO1

E

Nama barang Diterima/ pengadaan
th.2001

Sisa pada akhir
Des.2001
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DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS YANG TERLIBAT DALAM PEMBERANTASAN MALARIA

I
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FormM 6 |
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENTS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR PER PUSKESMASDt  KABUPATEN . . . . . . . . . . . . . . . .  TAHUN . . . . . . . . .
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Form M 7
DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS YANG TERLIBAT DALAM PEMBERANTASAN MALARIADI KABUPATEN ... .... TAHUN

: 1

t--l
l 6 l

No. Nama Jabatan lq(asi tusas Pelatihan malaria
1 Puskesmas RS Pernah belumKa. Din.Kes.Kabuapten
2 Ka. Subdin Pp
3 Kq. Subdin PKL
4 Ka. Subdin PKM
5 Ka. SeksiSurvailans
6 Ka. Seksi PPBB
7 Pengelola Malaria
8 Ass. Entomologis
15 Mikroskopis
16
17

Mikoskopis
l\fikroskopis

18 _Co. Ass. Entomoloois
19 Co. Ass- Entomoloqis'20

KJMD
21 KJMD
22 Pengelola Data
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Form M 8

JUMLAH SARANA UPAYA KESEHATAN DI IGBUPATEN ,..... TAHUN. . . . . . .

No. Kecamatan Jml
Desa

RS
umum

RS
swasta PuskesmasPuskesmas

Rawat inap Pustu
Pusling Posyandu

Polin
desRoda

4
Perahu

bermotor Jml Kader
aktif

1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jumlah

: l l

E
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KEADMN BARANG.BARANG TTDAK HABIS PAIGI UNTUK PR.GRAM MALARIA 
FoTm M 9

DI KABUPATEN . . .  . .  PER 31 DESEMBER . . . . . .
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Form M 10
BARANG-BARANG HABIS PAKAIDIIGBUPATEN ... TAHUN 2OO1

No. Nama barang Satuan Stock akhir
Des.2000

Diterima/ pengadaan
th.2001

Dibagi/
didistubusikan

Sisa pada
akhir

Des.20011 Klorokin raDtet
2 SP
3 Kina tab tablet
4 l!!a lnj. ampul
5 Primakin tablet
6 Obat lain tablet
7 Giemsa cc
I Anisol cc
I Kaca benda
10 aAJr| t(,til.tl buah
11 Slide box buah

r\dl\ [,ewarnaan buah
13 Gelas ukur Duah
14 Beaker glass
15 Pipet buah
16 rulucalI) sacket
17 Larvasida -!qleng18 Permetrin kaleng
19 AetamDu buah
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Form M 11

SUMBER BIAYA UNTUK PROGRAM PEMBERANTASAN MATARIAIGBUPATEN ... ... TAHUN

Sumber biaya Untuk kabupaten
(Pemda) (Rp)

Untuk Dinas
kesehatan kab. (Rp)
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Form M 12

E

PENYEMPROTAN RUMAH DI KABUPATEN.... . .  TAHUN DAN. . . . . . .

I

No Kecamatan
Desa/lokasi

Jumlah Hasil

Rumah Jiwa
Siklus 1 siklus 2

Rumah

tdk

Jml
iiwa

Bendiocarb
dipakai(kg)

Bln
tahun

Rumah
tdk

Jml
jiwa

Bendiocarb
dipakaiftq)

Bln
tahun
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Form M 13
LARVICIDING DAN BIOLOGICAL CONTROL KABUPATEN
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Form M 14

PEMETAAN MITRA GEBRAK MALARIA KABUPATEN

No. Instansi/LSM/ Perusahaan Bidang kegiatan Sumber daya yang terkait
dengan Program malaria

Wilayah kerjalCakupan
wilayah
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BAB I
PENDAHULUAN
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A. Latar Belakang 
-'

Malaria merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini masih menjadiancaman di daerah tropis dan sub-tropis yang iering menimbulkan Kejadian Luar:Biasa dengan jumlah kematian teoin dari-satu i1t" oi"ng *i i" i tahunnya.Menghadapi s i tuasi  yang demikian, wHo, gank Dunia,  uNrcEF dan uNDpmencanangkan program kerjasama dengan istirah noil aii* M;;,;;; gBM) padabulan oktober 1998' upaya ini dilakukJn untuk menurunkan jumlah kasus dankematian mararia daram rangka peningkatan oeia;at kesehatan.

Di Indonesia malaria mempengaruhi angka kesakitan dan kematian bayi, anakbalita, ibu melahirkan, dan produktivital sumnei daya manusia. setiap tahunterdapat 15 juta penderita malaria dengan kematiin n"rpir-go.ooo orang,sehingga pemerintah memprioritaskan p"n-rnggrl"ng"n penyakit ini dalam upayapembearntasan penyakit menular dan penyeniianiinltuhg"n. 
- "- -:

Beberapa tahun terakhir, KLB malaria kembali menimpa daerah-daerah endemis,bahkan menyerang daerah yang sejak lama tidak Jitemukan kasus malaria. Haltersebut dapat terjadi kareni lemahnya rvrt"r kewaspadaan dini sertaperencanaan pemberantasan malaria yang ditakukan tidak secara tepat danberkesinambungan.

sebagai operasionalisasi RBM di Indonesia, pemerintah Indonesia melaluiMenteri Kesehatan dan Kesejahteraan.sogilr menladopsi konsep dan programRBM dan secara nasion-al tahggal g April ZOOO ti Xrp"ng : f[rr" TenggaraTimur dicanangkanlah Gerakan Berantas remuali Maiaria- tceorar Malaria).Program nasional selain pemerintah juga r"l io"it"n unsur-unsur masyarakattermasuk Sektor Swasta, LSM dan lain_lain.

B. Rencana Strategis Gebrak Mataria

Pengertian manajemen meliputi perencanaan, pranning, pengorganisasian,penggerakan, pengendarian dan peniraian. 
_o"ng"n olmitian- rianalemenstrategis dimulai dengan proses perencanaan. sedangkan strategi merupakanalat untuk mencapai tujuan organisasi yang tertaii o"ng"n tujuan jangka pendek.dan jangka panjang, kegiatan tindak'tan;-ut oan alotasi sumber daya (Argyris,1 985).

Pengertian perencanaan lebih mengacu. pada kegiata.n umum yang menyangkutpengambilan keputusan untuk r"I" depan y"ij ciorat dan disepakati oreh

E
l>Att1t.rztt t ' l : )*1 . \ ; t t : ;gtt t) t t  At\,1,J' f  & i tJ-: . t_! i l iA i i t{ : f iJ. j  : iJ i ; ; J
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seluruh anggota organisasi (Griffith, . 1gg7), sedangkan Siagian 
. 

(1gg0). .menyatakan bahwa "recana adalah suatu keputusan teitang ifr'v"ng 
"xandikerjakan". 'v erq

Rencana strategis. (RENSTRA) merupakan suatu proses penyusunan rencanajangka panjang, oreh karena itu prosesnya rebih banyak menggunakan prosesanalisis. Tujuannya adalah untuk menyu.sun strategi y"ng .".ir""i o"ng"n misi.sasaran serta kebijakan organisasi.. Analisis perenianaan strategis merupakansalah satu kegiatan yang dinamis, hal ini disebabian karena setiap saat terjadiperubahan, seperti perubahan perubahan penduduk, perubahan rin'gkungan danprilaku masyarakat, kondisi geografis oan iklim yang mengakibatkan-berubahnya
kebutuhan secara cepat.

C. Tujuh Langkah Gebrak Malaria

secara rinci pelaksanaan Gebrak Malaria (GM) terdiri dari tujuh langkah kegiatansebagai barikut:
1 Membuat peta endemisitas dan permasarahan mararia
? ldentifikasi potensi masyarakat dan sektor terkait
I Penyusunan rencana stiategis Gebrak Malaria 

- '

I Persetujuan Kepala Daerahkanupaten/Kota
5' Penyusunan Rencana Kerja Terpadu GM : Lintas program dan sector/swasta.6. Pelaksanaan
7. Pemantauan dan penilaian

Untuk kesamaan persepsi dan pengertian dalam menyusun renstra GebrakMalaria dirasakan p-erlu adanya suatri.panduan f"nyrrun.n Rencana strategisGebrak Malaria 2003 - 2007. Pada akhir tahun ioos wHo mengharapkan tebihdari.50%.Kabupaten/kota endemis malaria di Indonesia telah r"-nyurrn renstra.Analisis situasi dan Rencana strategis Gebrat r"rai"ri" merupakan prasyarat yangharus dibuat terlebih dahulu untu[ mengajuk.n pioporal kepada mitra donor(Misalnya WHO dan GF-ATM)

D. Maksud dan Tujuan

Panduan ini disusun dengan maksud untuk memberikan rujukan/acuan bagi
99ti"p pelaksana pemberantasan malaria dalam menyusun renstra GebrakMalaria di Kabupaten/kota dengan l.ujgan. rg", para pengrora programpemberanatasan malaria di Kabupaten/rota dapat" menyusun renstra bersamamitra terkait (lintas. sector) priode tahun zo|f.:2ooz o"n renc-ana'operasional2003 secara terperinci berdasarkan .data dan fakta, permasalahan strategis danupaya pemecahan masalah sesuai situasi, kondisi oin potenri ol"on setempat(local spesifik) seh.ingga. mendapatkan outungan semua pihak, termadukpimpinan wilayah, lintas sektor dan masyarakat.

P;irrt j i r ;ut I ' t ; t- l :r ; i l l i , l l  ANSI' i '  & R i- jN S I l t  A t i , tul  20i j . l  -2t10 7 F]
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Pelaksanaan Gebrak Malaria di Kabupaten/Kota terdiri dari tujuh langkahkegiatan pokok. Pada bagian ini menjelaskan p"nyrrun"n rencana strateglslangkah I dan langkah ll secara.garii besar i setengkapnya lihat panduanpenyusunan analisis situasi malaria),.sedangkan langkah-lrr ieritang' ["nyurunrnRencana strategis Gebrak Malaria dijelaskai ."."ri terperinci.

Berdasarkan hasir anarisis situasi rll?g11l?fo 
!1.|inj1u dari Aspek epidemiorogi-entomologi, manajemen, sosial budaya oan iointifikasi potensi ti"rv"lrausektorterkait akan didapat permasalahan utama (isu strategir; y"ng plii, jiintervensi

dengan program kegiatan' Rencana,kegiatan/ptogr;r oersaira tinias program,lintas sektor dan.masyarakat, perlu disuiun nbnc"ana strategis Gebrak Mataria.
;ffiJ?.utuh 

tangkah-tangkah tersebut dapat oilamuarr"n pio" ,i"r" sebagai

A. Langkah I
Membuat peta Endemisitas dan permasarahannya

Membuat peta end.emisitas dan permasalahan malaria di kab/ kota adalah suatuproses pengumpulan, pengolahan,.pengkajian data epidemioloji,-entomologi,manajemen dan dukungan aspek hukum/perirnoant-lndangan. peta endemisitasdan permasalahan..malaria merupakan output oari"pioses penyusuanan analisissituasi sebagai berikut :

1. Analisis Situasi Epidemiologi dan Entomologi
a. Membuat peta kasus per desa untuk me-nentukan daerah marariab. Menentukan fokus-fokus mararia berdasarLan'f

Waktu

BAB II
LANG KAH-LANGKAH PEN-YUS_qryAN RENCANA STRATEG tS G EBRAK

MALARIA KABUPATEN

Tempat dan

. . Orang (kelompok umur, jumlah dan jenis kelamin)
Menentukan daerah prioritas pemberantasan mararia
Melakukan kajian epidemiologi dan entomolgi

Pengumpuran dan anarisis data epidemiJogi & entomorogi dan perirakupenduduk sehingg.a d.inamika penuraran lapat diketah"ui.-loJt"_J"t"yang belum tersedia direncanakan kegiatan-kegiatan untuk merengkapidata tersebut).
Menentukan alterna_tif cara pemberantasan yang tepat guna (REESAA)

H:[?i:""tifikasi 
mitra kerja untuk runv6r"nis;;k", penanssurangan

c.
d .

e .
f.



3. Analisis Aspek Manajemen ia. 
l|;?gffiinrisasi 

kesiatan dan hasir pemberanrasan mararia yans sudah
b. Mengidentifikasi masalah - masalah manajemen yang dihadapi :Input : Man, Money, Materiars, Methode, t,tacninelua*ei' 'proses.: perencanaan (f 1), penggerakan peraksanaan-(p2) danpemantauan, penitaian dan pem6inaan tFgl- 

-' ' \ ' '/,
c. Menyusun rencana arternatif pemecahan masatan

3. Analisis Aspek Sosial Budaya dan Hukum
a. Mengidentifikasi masalah Sosial Budaya :pSp masyarakat

Penggerakan Gebrak Malaria
dirakukan dengan wawancara Focus Group. Discution (FGD) padamasyarakat.dan In-depth Interview atau diskusi'oengan plj"olt o"1 sektorterkait, tokoh masyarakat, tokoh agama oan toiorr 

"o""iv"ng 
lfrerrutan.b. Kajian kebijakan dan hukum

Pada anarisis ini mencakup kajian.lgnl?ng kebijakan, regurasi/peraturan(Perda, sK, piagam Kerja sima/uouj-i"nt"ng upaya pemberntasanmalaria yang perlu disempurnakan dan r"rin p"rlu disosialisasikan
Keterangan lebih,tep.erl.lci. tentang langkah | (Membuat peta endemisitas danpermasarahan mararia) dibahas padl panduan tersendiri.

B.  Langkah t l
ldentifikasi potensi Masyarakat dan sektor Terkait

Pelaksanaan Gebrak Malaria berpedoman pada kerjasama antara berbagaisektor, termasuk masyarakat, LSM ban ounia [r.n., masing-masing diharapkanberperan aktif sehingga perru'di identifik"si potensiJ"n p"r"n masing-masing.
untuk mendapatkan komitmen dari par? mitra, mereka harus rebih dahurudiyakinkan melalui sosiatisasi dan advokasi. D;6; hat ini prinsip Gebrak Malaria: kesetaraan, keterbukaan dan saring dil;trngkan nal.us 

-i"tp 
dijaga.Bagaimana cara - cara sosialisasi q"l Iouo[.r-ilang oak dan terperinci dapatdifihat pada " Advokasi Gebrak Malaria ,,. 

' ---

ldentifikasi ini dilakukan dengan studi kuantitatif dan kualitatif untuk memperolehgambaran potensi (kontribuli) masyarakat dan sektor tertaii- aaum upayapenanggufangan malaria secaia lebih tajam dan mendalam. pada penyusunanini perlu difasiritasi dari propinsi dan atau universitas sltempat

Pinc{iran [,en1.'usunan .ANSII'& R.fiNS"|R.A GN,i 200"j -2007



B. Langkah l l l
Tahap -Tahap Menyueun Rencana Strategis Gebrak f,lalaria

Proses penyusuanan rencana strategis Gebrak Malaria dapat dilakukan meldlul
tahap{ahap sebagai berikut :
1. Menyusun draft oleh Tim Dinkes kabupaten/kota
2. Penyampaian draft renstra GM kepada lintas program Diqkes

Kabupaten/kota.
3. Sosialisasi dan advokasi (Pendekatan personal & tinjauan lapangan)
4. Penyempurnaan oleh Tim Dinkes Kabupaten/kota dan Lintas Sektor.
5. Advokasi dan informasi kepada Pejabat sector terkait dan Finalisasi renstra

Gebrak Malaria.
Selanjutnya renstra Gebrak Malaria yang telah disusun agar diajukan kepdda
pimpinan wilayah (Bupati/walikota dan Ketua DPRD setempat) untuk
mendapatkan legislasi dan dukungan lebih lanjut.

Tahap-tahap penyusunan rencana strategis Gebrak Malaria secara skematis
dapat dilihat pada gambar berikut :

TUJUH LANGKAH GEBRAK MALARIA

l.i"

F
ls

b

| - Penyusunan Renstra GM I

| 
- Penetapan Bentuk Pelaksanaan 

I

Langkah I
Membuat Peta Endemisitas &
Permasalahan Malaria
l. Aspek epidemiologi,

entomologi & lingkungan fisik
2. Aspek manajemen

- Kebijakan
- Kemitraan LP & LS

3. Aspek Sosbud & Hukum
- PSP Masyarakat
- Peraturan, SK Gub
- SK Bupati/Walikota

Langkah II
Identifi kasi potensi masyarakat
& sektor terkait dalam
penanggulangan malaria

t \

-]|1

I
S
U

s
T
R
A
T
E
G
I
s

_l\

t l_
I lengkah tv-_l
I Persetujuan kepada daerah I

I 
rabupater/ oPRo 

I

I Langkah u----l
I Penyusunan Rencana Op I
I terpadu cM LS&LP I
I Tahapan: I
| - Advokasi -Deseminasi I
| - Sosialisasi -Adopsi 

I

-1/

- -

I langkah vI I
I Pelaksanaan:3T I
| 

- repat sasaran I
| 

- Tepat waktu I
| 

- Tepat metoda I

__*T_-_f_-.
--'<\ -->: __

Langkah VII
Pemantauan & Penilaian

+
-
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TAHAP 1
(Pentaloka menyusun analisis situasi malaria dan renstra Gebrak MalariaKabupaten).
1. Tujuan:

a .

b .

Menyamakan persepsi langkah_langkah penyususnan
malaria dan renstra Gebrak Malaria

analisis situasi '

2 .

3 .

4 .

Memahami langkah-langkah menyusun analisis situasi dan renstra GebrakMalaria
c: Menyusun draft analisis situasi malaria
Keluaran yang diharapkan
Tersusunnya draft anarisis situasi. ma.raria Kabupaten yang berdasarkankepada pa nd ua n penyusu nan anaf isis situasi r"i"tii ipanduan-teisen JirilPeserta yang terlibat

n'J#,i 
,n!:^:1r:T11^lIL:, 

[:b:g . perencanaan, Kasubdin promosia q t  I ,

f::5ji1,^f,r^'.:-r: I s m e n a n s ani p 2 . rvr'a I a ri a 
-iilf,'u 

pa te n
lgmnat dan Biaya penyetenggirran
Dilaksanakan dan dipandu oreh propinsi dengan biaya yangoleh Propinsi. dianggarkan

TAHAP 2
(Penyempurnaan draft anafisis situasi malaria bersama lintas program DinasKesehata n Kabupaten/Kota)
1. Tujuan:

: ll::l:l:kan persepsipenyusunan anatisis situasi mataria.p-. 
.Menyempurnakan analisis situasi malaria bbersama program terkait.2 .

3 .

Keluaran yang diharapkan
Penyempurnaan anaiisis situasi malaria
Peserta yang terlibat
Kadinkes, Kasubdin p2M, Kasubdin pKL,

. Kasubdin perencanaan Kasie yang menangani
4. Tempat dan Biaya penyelenggira"n

F:rP-Oil promosi kesehatan,
P2. Malaria

TAHAP 3 (sosiarisasi dan Advokasi Draft Ansit di Kab/Kota)1. Tujuan :
a' Meyakinkan Mitra Lintas sektor dan Lintas program hassil temuan di
. lapangan (Evidence Base), masalah Gebrak Malariab' Memperoleh masukan penyempurnaan dari mitra potensial Lintas sektordan Lintas program Masara-h Gebrak rvraraiia 

"'

Dilaksanakan di kabupiten jJng"n biaya yang dianggarkan oleh Kabupaten

c. y:mfll*-J:^."f*."1a iiry"i l"nirl- o"ri mitra potensiat untuk
n::f##T,?:?:jnsit 

dan menyusun draft awat Rencana stratesis.2. Keluaran yang diharapkan

: *igyil unruk pelaksanaan tindak lanjut
D. Draft Ansit yang telah disempurnakan

Panc{uan lciry..usunan ANSII & i(I:iNS,fllA CM 200.j -2007
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3 .
c. Draft awal Rencana Strategis Gebrak Malaria
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
a. Pertemuan orientasi

Pertemuan dengan lintas sektor
penyempurnaan Ansit sehingga
advokasi (Advocasy - Kit)

Dana
c. Pertemuan advokasi lintas sektor

Kesepakatan rencana strategis GM

I .

l i
i l
1

|

untuk membahas dan menyepakati
laik untuk dipakai sebagai ilh;;

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten
Peserta yang terlibat para penentu keputusan dari Kabupaten/Kot1 ,:pesertanya, Kadinkes, Kasubdin p2M, Kasubdin promkes, Kasubdinperencanaan, Kasie Mararia, dan segenap mitra potensiai oan din?ss-dinas terkai t .  r-rY"Y's '  -  

-
b.Pendekatanmitrapotensia|secaraindividua|(pribadi)

yang sudah pernah terbina hubungan baik seberumnya
Untuk lebih meyakinkan mitra potensial

c. Bilamana diperlukan
Menunjukkan/merihat rangsung/mengekspos fakta kepada mitrapotensial dengan tinjaua n/ku nj ungan lipanganpesertanya adarah mitra potensiir y"ng ,"rpunyai masarah rapanganyang memungkinkan menimbulkan maialah GM.4. Tempat dan Biaya penyelenggaraan

Diraksanakan di kabupaten oengan biayayang dianggarkan oteh Kabupaten
TAHAP 4
(Penyempurnaan draft Analisis situasi dan Menyusuan draft Renstra GebrakMalaria bersama Lintas Sektor Kabupaten) 

'
1. Tujuan:

a' Memperoleh masukan penyempurnaan Draft Ansit secara forrnal dan sahihb' Memperoleh kesepakaian untuk rnenyusun draft awal Renstra GMc' 
H:ilfr","n 

dan menvepakati .ialwai ti.;;k ranjui ri*v"lrpurnaan
d Memperoleh draft lanjutan Renstra GM
Keluaran yang diharapkan:
a. Draft Analisis Situasi yang telah disempurnakan.
b. Draft lanjutan Rencana sirategis yang ierah disepakatic' Kerangka Acuan pertemuan iav6taJi lintas s-e-litor untuk penyempurnaanRenstra GM.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
a. Pembuatan kerangka acuan dan pembentukan panitia inti dengan sKBupatiMalikota
b. Persiapan pertemuan lintas sektor:

Fasilitasi
Undangan

2.

3.

* .

a, ,.

Hl r



Kesepakatan untuk rencana operasional kegiatan (1 - 2 tahun) danrencana aksi (3 - 5 tahun).
4. Tempat dan Biaya penyelenggaraan

Dilaksanakan di kabupaten dengan biaya yang dianggarkan oleh Kabupaten

TATAP 5 (Finalisasi Renstra Gebrak Malaria)
1. Tujuan:

Menyempurnakan darft Renstra Gebrak Malaria Kabupaten dengan LintasSektor
2. Keluaran yang diharapkan

3 Tersusunnya Renstra GM bersama rintas program dan rintas sektorb. Tersusunnya rencana kegiatan tahun 2oo3 r"i"i" terperinci
9 Tersusunnya rencana kerja terpadu 2OO3 _ 2OOl
Peserta yang terlibat
Kadinkes, wakadinkes, Kasubdin, dan Kasie terkait Kabupaten, serta KetuaBappeda dan Kepala lintas Sektor terkait.
Jgmpat dan Biaya penyelenggaraan
Dilaksanakan di Kabupaten dengan biaya yang dianggarkan oreh Kabupaten.

3.

4 .

l'anduan lrenl'rrsunan.4NSil rL RIj*!S]ltn i l l \,1 200j -2007
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BAB III
CARA IIENYUSUSUN RUMUSAN RENCANA STRATEGIS

GEBRAK MALARIA

Berdasarkan issue-issue strategis ya.ng. telah.ditetapkan pada tangkah I dan ll daritujuh langkah strategis Gebrak Malaiia, selanjutnya disusun rjn"in"-li;;t,;;;dengan sistematika secara skematis sebagai u6rirrit:

INPUT PROSES

Beberapa kaidah untuk menyusun .ma.sing-masing komponen Renstra GebrakMalaria dapat dikembangkan sebagi berikut-, 
o

A. Perumusan Visi

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yangdiinginkan'. Dengan demikiah .pernyataan visi aJalah merupakan identitas dariorganisasi/program, sector terkait dan masyar"raiyang terlibat. stakeholders didalam penting dilibatkan agar rumusan visi tersebut dJpat diterimafin dihayatiserta dijadikan pedoman untuk bekerja seoan!["n bagi stakeholders diluarpenting dilibatkan agar rumusan terseb,lt o"p"i ri"rueri i-nspira.ii"n ooro.ganuntuk membantu program.

OUTPUT

PENYUS{INAN:
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Strategi
6. Langkah kegiatan
7. Manajemen
8. Pembiayaan
9. Monev

Situasi
&

Kondisi
saat ini

Harapan
dimasa
depan

t"r r(i u;lt lrcny..usun;rn z\NStT' & lt |:t N Sl"lt A G l\tl 2 U0"j -20{) 7



organisasiyangberpengaruhpadavisiberkaitandenganpeJsepsipara.manaJer
terhadap kekuatan (Strange) dan kelemahan (weakriesrj btdni$lli pi"g#i
yang berhasil biasanya akan mengembangkan visi yang-meilntrng danberambisi, sebaliknya program yang mengalami 

:regJgJan 
akanmengembangkan visi yang tidak terlalu menuntut pihik tuar. peruilrisan visi adi

ff#?:i3':ffi:#:ir1s; 
p"emerintah daerah atau Dinas kesehatan Jtempat yans .

Visi yang efektif harus memiliki cirri-ciri sebagai berikut :
1- Inspiratif, menimbulkan inspirasi denganlioar hanya mencapai sasaran yangbersifat kuantitatif saja.
2- Jelas, menantang, d.an mengungkapkan harapan terbaik yang diinginkan
I Mem-iliki arti yang relevan, luweJ dan bertahan dalam kurun waktu S tahun.4' Bersifat jauh kederpan.(futuristic) dan stabil, namun secara terus menerus siapmenerima tantangarn dan perubahan sewaktu diperlukan
5' Mampu meningkatkan pemberday.aan anggota Organisasi, klien (termasuk
^ T.asyarakat) dan orang lain yang dilayani.
6' Diterima oleh lingkungannya dan memberidorongan bagisetiap stakehotderc

Contoh dapat dilihat pada lampiran ll

B. Perumusan Misi

Dalam pengertian organisasi misi adalah. su.atu pernyataan yang menunjukkansifat kekhususan program dalam menjalankan 
't<egilt"nny". 

M"iJ menjadikanprogra m mengarahkan kegialannya pada. fokus yang len"o6"n.i r"ni"oi'Ulo"nJtugasnva. Misi harus tercelmin Cilam setiap tn""niGft;;'ffil,frsun otehpengelola program bersama sektor terkait. Misi berusiha nien"ngk.p esensitujuan dan menjadi dasar komitmen organisasi. pernyat".n 
-riri"merupakan

bagiarn penting dari penyusunan sasaran- strategik, .yan-g akan membantu parapengelola dan manajer puncak organiasi meninaolpi-pJruoanan lingt(ungan.Dengan demikian, misi harus dirumuskan secira tuas, n"r*n 
'mengandung

perrtyataan tujuan

Perumussan Misisebaiknya mencakup unsur-unsur sebagai berikut :1- Menargetkan krien yang dirayani danrn".v"r"i"inya (geografis rayanan)
? Menunjukkan petayanan utama dari Organid;. 

-

.1. ruenetapkan wirayah geografis yang menjadi konsentrasi organisasi.'4. Mengidentifikasi farsaiah brganisa;i y"nd oianri, teingin"nt"nffiritas
I Mencakup konfirmasi citra di-ri organisas'i
6. Menunjukkan citra publik yang diiiginkan organisasi.

Contoh dapat dilihat pada lampiran 2
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G" Menentukan, Tujqan

:,b-ahiri,,nretieritukan tujuin ,sebaiknya mengacu pada visi dan. mi"i ,ya"g, telah'
,,dirur,nusfan disamping itu dalam merumuskan tujuan sebaiknya lugi m6nga'Cu
,,,kepadq ,renstra Pemerintah daerah rnaupun r€n$tra Dinas Kesehatdn: ya6lgp 6lah -
, .9dq, (p rop ins i  kabuapten / ,ko ta) . ; :  , ; * , , , . .  i :  ,  . j ; ' : , i : , : .  1  t  . . , .  , : , , . , .  : ,  i  r , ^ : . . : :

Menentukan tujuan agar memperhatikan hal-hal berikut 
' ' : '  '  '  '  '  

". 
'

1. Sesuai dengan undang-undflI lg,,.!eng,,:,berlaku, sejalan dengan kebijakan
t pemerinath, dan menjelaskan viqi,dan rnisi. , . . ,

2. Dengan tercapai tujuan akan memberi sumbangan terhadap misi dan vli '
Organisasi .  , :  , ,  , ,  ,

3. Merupakan jawaban atas p:rioritas,'Atau perrnasalahan yang teridentifikasi
, !.alam kajian situasi di,dalam,organi$asi dan di luar organisisi. 

-

4. Menjawab kesenia'ngan antara ,tir,rgl6aflpencapaian laat ini dengan tingkat
pencapaian yang di inginkan. , :  . i ,  i j '  ; .  . -  :

5. Mencakup jangka waktu yan$-r-etag-f
dicapai, terukur, spesifik :dan,,rasional,

':panjang (misalnya 5 tahun). dapat
sbbagair jawaban atas analisis situasi

dan permasalahan.
6. Bersifat nrenantang tetapi dapat

yang harus di lakukan.

Contoh dapat dilihat pada lampiran 2

diterjemahkan :kedalam kegiatan-kegiatan

,D. Menen&kan Sasaran,

E.  MerumUskan St ra tgg i , , ,  i :  ,  : ,  , l , r : i i , ,  r ; : , , , , ; r l  , i , , i j  : , . , , j  - j , i . : r  1 , . . . .  , : : :
,  , . 1  ,  - . . , . r i  . .  , . . .

Rumusan strategi mengacu Fadfl, visi;ri:misi,:r,,:tujuaR dan isa$aran. Rumusan
strategi sebaiknya r'ingkas, ,ielas,,dan,,Gpat sasardn: rstrategi,:yang dipilih
mengacu kondisi r sekarang,. dan .:.?pi...yang akan dikemban6f<in.,.-strategi.
dikembangkan untuk mencapai tujuan:, yang-akan dicapai.,,Beb"erapa metode
untuk merumuskan strategi dapat digunakan.analisis SWCit, analisis Delphi, Fish
Bone (lshikawa) dan Pohon Masalah. Conoh analisis SWOT dibahas pada
lampiran tersendiri (tr.dembuat peta endemisitas dan :per:rnasalahan malaria
befdaSa fk4 p .ae 6ck,r . )p, r  a iprnan-\- - -  

f -  
_ '
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F. Menentukan rangkah-rangkah kegiatan strategik.

Langkah-langkah kegiatan adalah,9"gi".l terpenting yang merupakan terjemahandari strategi. setiap strategi yang diambil dirinci J"L- k"giatan-kegiatan programberdasarkan prioritas, 
- 

baik jangka p"nJ"rvt"rrun"an ;;"r;un jangkapanjang/Stahunan. Penyususnan program prioritai oi."rt"i"'jJ[g"n rinciankebutuhan anggaran termasuk rencana .symobr pembiayaan. Mengingat renstraGebrak Malaria merupakan komitmen global dan nasional yang mengutamakankemitraan, maka perlu dijelaskan p."l"l setiap sektoroi/miti"i"rl"it. Kegiatanrencana program yang disusun untuk jangka panjang meliputi'r"gi"t"n tahun20$-2a07 dan. untuk langka pendek ,iioult ."""r" rLu*r rinci seb'agai usulankegiatan 2003' Menentukan tangtah kegiatan t"*"r" terpadu loint nction plan)dapat dibuat dengan formurir paJa rampiian ra oan ro.

Masing-masing langkah penyusunan renstra Gebrak Malaria secara terperincidapat dilihat paga 
9o.TJ9h lampiran 2. dan sistematika penyusunan renstraGebrak Malaria dapat dilihat pada lampiran 3.

G. Manajemen

Kegiatan manajemen diupayakan untuk mengarahkan penyusunan Renstradapat menghasilkan rumusan rencana d.an L"girl"n yang dapat teramati danterukur serta terdokumentasi, sehingga imprenientasi Rayi o"i n"nrtr" dapatmemberikan hasil yang berkualitas oin oapat meningk;tff;;r"J"t kesehatanmasyarakat dalam menurunkan angka 
'kesakitan 

malaria. Upaya tersebutdilaksanakan melalui standarisasi soir.lur<lar a Juknis p2 Malaria), KomitmenPengerora Mararia ..Kabupaten daram meratsanakan Renstra, KepatuhanPengelofa Malaria di Kabupaten dan pustesmai"o"lm melaksanakan sop.Untuk melaksanakan upaya tersebut diperlukan manajemen peningkatan mutudengan konsep keselaraian, kesetaraan, kesesuaian dan keterbukaan antarapimpinan dan pelaksana program malaria.

H. Pembiayaan

Penyusunan biaya adarah sebagai bagian dari konsekuensi biaya yangdibutuhkan atas segara kegiataan yang ing-in Dirakukan..Adapun kegiatan yangdiperlukan agar tujuan jangla penOet J"pit t"i.rpJ yaitu :1' Berkaitan dengan 
-Peiyusunan 

Renstr" ceoLr< Malaria sebagai KomitmenKebijakan
o Pertemuan penyusunan Renstra GM di Kabupateno Pertem penyusunan Renstra Gtvr iengan mitra terkait diKabupaten/Kota
e Deseminasi Renstra Gebrak Mararia di Kabupaten/Kotao Pertemuan Koordinasi Petaksanaan Renstra Gebrak Malaria di propinsi

fl
i::, i rr" i iui i i  i ) ;r l .r .r i ,cur::) , .1 . . , \" j .{Sl.} {L. l t l ' , \ : i l . ] t ;1 t i i ! ,1 :Uui -Juri?
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2. Berkaitan dengan lmplementasi Renstra Gebrak Malaria pada
malaria
r Pelatihan Petugas Mikroskopis Laboratorium
o Supervisi
. Monitoring & Evaluasi setiap kuartal
o Penyediaan sarana & prasarana laboratorium parasitologi

3. Berkaitan dengan implementasi Rensha Gebrak Malaria iaoadan pemberantasan vektor
o Pelatihan pengamatan Vektor
o Pelatihan Pemberantasan Vektor
o Supervisi

diagnosa

pengamatan

o Monitoring & Evaluasi setiap kuartal
o Penyediaan sarana & prasarana Entomologi dan pemberantasan vector.

Untuk melakukan kegiatan - kegiatan tersebut dibutuhkan factor masukan antaralain sarana & prasarana penunjang serta kemampuan keterampiran sDM.Penghitungan anggaran mengacu rJpaoa unit 
"ori 

yang berlaku (baik panduanpusat maupun yang telah ditentukan oleh masing-r"iinioaerarry. i"ig"ngg"r"ndapat diajukan berdasarkan sumber pembiay"",it"rt"ntu sepertiApBD, DAU danAPBN. Daram kegiatan-kegiatan ,"..ng1,u 
',v"ng-"rokasi 

dananya tidak dapatdibiayai oleh Kabupaten dapat diajukan ir.n- oio"r,"r lebih lanjut kepadamitra/donor maupun ketingkat propinsi-

l. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra

Pelaksanaan Renstra yang berkesinambungan merupakan impfementasi darirencana yang telah disusun bersama, monitoiing dan evaluasi rnerupakan suatukegiatan untuk menilai.tahapan penyusunan Renstra hingga diperoleh komitmendan regisrasi pimpinan' oieran teupaiinruaiilota). Dengan demikianpelaksanaannya perlu di monitor dan itievatuasi setiap kurun waktu tertentu.secara lebih rinci untuk melakukan monev renstra Gebrak malaria dapat dilihatpada lampiran 4

Tahap{ahap kegiatan diatas secara .utuh perlu direncanakan dafam matrikpenjadwaran waktu, sehingga perkembang.;i 
-pJ.ir.n..nnya 

dapat dimonitorsecara berkesinambungan

llanciuarr P*nyrrsunal ANS,T & RfjNSlltA OM 200^l _2tt07
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TTNDAK LANJUT 
"O""O "ffii.Il,ryll,' 

*=*"ONO STRATEGIGEBRAK MALARTA

Rencana strategi yang telah disusun bersama lintas sektor terkait tentunya tidak
:fll* rnTi#ru1***i[:,.",[;;f " ::j:;,"' u n perr u d itindak ranj uti
: t:::^T,i:' lepada Bupati dan Ketua DPRD

rH':'gH:,fr:||:it iituasi 
dan Renstra Gebrak Malaria Kabupaten kepada

: ffllTflil,,i:*'j' 
situasi Malaria Propinsi (berdasarkan anatisis situasi

: $:?J,5' eel:jL'ilHii?':ffi 
",o"";'" 

* ma ta ria p rop ins i (u ntu k me nd u ku n s
5' 

dff",€,l;:igeL"o"okisi neiistra Gebrak Mararia propinsi kepada Gubernur
6' Mengajukan usulan rencana pembiayaan tahunan secara priodik ditingkatKabUpaten dan PfOpinSi  

r  - " r - r - 'sg l '  rqrrurrarr  Dsuara pnOOlK d l  1

Beberapa kegiatan tersebut dapat dijelaskan lebih terperincisebagaiberikut:

A. Pertemuan dengan Bupati dan Ketua DPRD

1. Tujuan:
sosiafisasi dan advokasi Relgtla GM oreh Tim Kabupaten yang dipimpinoteh Bupati dan dihadiri oleh DpRO X"Urp'"i",i2. Kefuaran yang diharapkan--' 

'

o Adany" 
I:lg:lkgbu.akan me.rarui regurasiatau peraturan darampenanggulangan malaria yang disurun]"J"iui nef,stra.;i' "

o Adanya komitmen pembijyall 
.(pgryanggaran Dtp) dafampe na ng g u ra n ga n mara ria mera ru i' a ror<-asi l"n ggara n Kabupateno Adanya rencana kegiatan ta1y1_zoo;ilJ;: terperincidan rencanakerja terpadu tahun 2oo3 - 2ooi y;rg-iilp"kati bersama danmendapatkan regisrasi/dukungan fimiinan irtayan3. Peserta yang terliba-t

Bupati, xetuige5b- r"brp"ten, 
fgjua.bappeda dan Kepara instansiLintas sektor Terkait dan F*n.,noiran ie[[t-u!ln dirK propinsi.4. Tempat dan Biaya p"ny"f"ngg""r""n

Diraksanakan di 
'xadupat# 

dengan biaya yang dianggarkan ofehKabupaten.

Rencana strateoi Gebrak Mararia yang terah dlsyahkan oreh pimpinan wi'yahdidistribusitan [epaoa-ii;t*:;.ior terkait, Di;;; Kesehatan propinsi dan

Parrc{rran Penl..rrsunan ANSI.I & RfiN^S,t.RA OM 20A3 -20A1
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Direktorat ppBB Ditjen ppM-pL Depkes Rr untuk diketahui dan gunamendapatkan dukungan lebih lanjut. Rencana strategis yang l"nn disusgn-dapat merupakal ne!-e1o@r proposal yang disampaikan kepada mitra donor(misalnya WHO dan GF-ATM) 
' '\vFsvq

B. Tindak Lanjut yang Dapat Dilakukan propinsi 
- 

..

Rencana srtrategis Gebrak Mararia masing-masing. kabupaten yang terahditerima oleh propinsi dapat ditindak^la.irt, g_"rn;n- oeueffi-[egiitan datamrangka menyusun rencana strategis Gebiak fr,fai"-ria propinsil"'O]g.i rencanakegiatan untuk mendukungan Gebrak Malaria-iial.rp"t"n. Beberapa kegiatbn,dapat dilakukan,.seperti di-Kabupaten, oenlan iingrup keterlibatan sektor danmasvarakat di tingkat propinsi yalg .mendapatiin iegistasi---;;; dukungankomitmen daripimpinan wirayah piopiisi (cJ#nu;lan Ketua DPRD).

c. Mengajukan usuran pembiayaan Tahunan di ringkat Kabupaten danPropinsi.

Rencana kegiatan yang telah sisusun selama lima tahun, setiap tahunnya perluditindak lanjuti dengan pengajuan 
.rencana pembiayaan yang lebih terperinci.Rencana kegiatan . yang- 

-diajukan 
;d; ;;rupakan . kegiatan yangberkesinambungan d"l, mempertimuangi;n' n.rii y"ng terah dicapai danmasalah/kendala yang dihadapi.

Prosedur pengajuan rencana kegiatan dan pembiayaannya mengacu kepadaketentuan-ketentuan 
-y3ng terah ioa, bJrgi.il.irg-Lp"o" sunber pembiayaanyang diharapkan (APBD, DAU, Mitra donorltt) 

- - "'

Dalam hal-hal tertentu. Y?ng pembiayaannya tidak dapat disediakan olehKabupaten/Kota, maka kegiatln'tersebut 
"g.i 

oib;h.s bersama propinsi untukmendapatkan dukungan dari propinsi ,"rpr-n p*;t 
'

ParxJrian Pcnyilsuriatr ANSIj & RHi'\S'fRA (il\4 2AA.i ^2AA7
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PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Untuk melakukan Monitoring & Evaluasi (Monev) akan lebih baik jika sebelum
dilaksanakan dilakukan inventarisasi terhadap; Tujuan Penilaiin Renstra,
Langkah-langkah Penilaian Renstra, Cara & Alat Ukur Penilaian Pekerjaan dan
Mendisain Sistim Penilaian Renstra.

Tujuan Penilaian Renstra secara evaluatif untuk mengetahui tingkat
perkembangan penyusunan renstra, melakukan promosi kegiatan p2 Mai-aria
yang memerlukan koordinasi dan konstribusi dengan lintas program dan sektor
terkait, melakukan seleksi bentuk komitmen pemda/DpR-D yang dapat
memiliki legalitas pada masyarakat untuk terlibat dan berperan aktii dalam
melaksanakan kegiatan P2 Malaria. Sedangkan secara Pengembangan
merupakan upaya umpan balik terhadap kemudahan dan kesulitan dal-am
penyusunan renstra, memberikan arah terhadap penyusunan renstra secara
berkesinambungan serta melakukan identifikasi terhadap prioritas yang harus
dikoordinasikan dengan lintas sektor dan program terkait.

Langkah - langkah monitoring dan evaluasi renstra yaitu :
a. Menetapkan indikator penyusunan renstra
b. Memilih cara monitoring dan evaluasi yang tepat
c. Penilaian sesuai tahap- tahap penyusunan renstra
d. Diskusikan hasil
e' Tentukan kinerja dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan renstra.

Alat ukur yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi renstra yaitu :
a. Rating Scale
b. MetodeMembandingkan
c. Metode Kejadian kritis
d. Esei atau MBO (management by objectives)
e. Kombinasi

Untuk contoh instrumen dapat dilihat pada lampiran 4.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh : Pengelola progaram p2 Malaria
(Ka'Sub Din P2M, Kasie P2 Malaria, Tim Penilai, Anggota'Ke'lompok dari l intasprogram dan sektor terkait).

Kiat sukses dalam melakukan monitoring dan evaluasi renstra yaitu :
a. Libatkan semua jajaran
b. Yakini agar setiap orang bertanggung jawab dengan penyusunan renstra

mengerti tentang monev

? , .

l:);r;1<Jir;lti [)*n'r,{uiuii;n,\NSI'i & R i:t\ Sl]tA C l\.,l 20ilj -2U07 r
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I (observabfe) dan
c. Menekankan pada penilaian (umpan bafik) yang jelasobyektif.
d. Cegah penilaian bersifat pribadi
9 Dengarkan dan kemudian jefaskan
t. Diutamakan memandang iositif
g Investigasi secara telitidln menyeluruh
h. Uraikan kefemahal 

9"1 "ntisip"ii 
kedepani' Kesempatan menjeraskanlmJm"parkan hasir penyusunanj. Peluang untuk OiauOit.

PattdLrari Pcnlrisurrail Ati.Sl.i & I$i*!SlltA ti l \.1 200j -2ti l i7
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Lampiran: 1aRENCANA KEGIATAN P2.MALARIA KABUPATEN
Progr Keglahn Jangka pendek 2003 ( Gontoh Kegtatan)

,*i
ftl

. _$il

Penemuan & pengobatan pend
AcD (caji Upah JMD)

!fikroskonis.(Gaji Upah Mikroskopis)
Pengadaan Leallet Malaria

ak Malaria (pengembanoan
Malaria Desa)

Rujukan & pemeriksaan SD
Survei parasit daerah endemis &

Survei Parasit & vektor mal

Surveilans vektor sebelum

uuryettans tempat perindukan vektor
!"emDerantasan vektor



malaria bagi Generasi Muda

Pelatihan malaria bagi Guru UKS

Malaria Tk tGbupaten
Malaria Tk puskesmas
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CONTOH PENYUSUNAN REI{STRA GEBRAK lrtAtARIA HBUPATEI{
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1. Pola tanam padlEdS[
serempak

2. Mobilitas penduduk
tinggi

3. Anggaran P2 Malaria
hanya 20 o/o dari ke
butuhan
Pemahaman malaria
masih kurang

Malaria tidak menjadi

Kabupaten ......

l. Mengurangi tempat
potensial perkembang
biakan vehor

. Memberdayakan
masyarakat

kesakitan malaria

l- Meningkatkan
kepedulian masya
rakat

2. Meningkatnya upaya
P2 malaria

3. Lingkungan yang
terbebas dari
penularan

Masyarakat
Sektor te*ait

4. Lingkungan
5. Pelayanan Kes

sadar malaria

Pemberdayaan
masyarakat

Penggalangan
Kemitraan

Keterpaduan
Program

Profesionalisme

Desentralisasi

7. Dukungan peraturan
per UU-an

. Penerapan prinsip
dasar malaria dalam
manaj malaria

1. Penyelenggaraan
KIE

1. Identifikasi mitra
potensial
Membangun jejaring
kemitraan

1. Memadukan kegiatan
GM ( LP dan tS)

l. Pelatihan

3. Standarisasi tenaga
pengolah

1, lrlobilisasi Sumber
dana setempat
Prognm berorientasi
lokal spedfik
KeErpaduan program

1. Dukungan perda
&rkungan Anrdal
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Lampiran 3
DAFTAR ISI

RENCANA STRATEGIS GEBRAK ]TALARIA
TAHUN 2003 -2047

KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
UCAPAN TERIMA KASIH

I. PENDAHULUAN
II. ISUE STRATEGIS
il t .  v lsl
IV. MISI
V. TUJUAN
VI. SASARAN
VII. STRATEGI
VIII LANGIGH-LANGIGH

- Rencana jangka panjang tahun 2003 -2047
- Rencana jangka pendeka dan pembiayaan tahun 2003

IX. MANAJEMEN
X. PEMBIAYAAN
XI. MONITORING DAN EVALUASI

Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran
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KATA PENGANTAR
Agar renstra Gebrak Malaria menjadi milik propinsi/tabupaten / kota, maka katapengantar sebaikrrya ditandatlngani br"[ 

'-eimpinan 
wirayah setempat(Gubernur/BupatiA//arir<ota). - 

seuagai p"rny"i""n ".1 
dukungan posritis makadisarankan di dalam t"t" ri"nganli oisirpJil *'o"n*a rnararia merupakan isue5:lll"i g iltTJ"H:1."I""?:il1 J " n r"o " g i i io, ii;" nt p rop i n s i na u u pa ten/kota

RINGKASAN EKSEKUTIF
Merupakan rangkuman/sinopsis tentang temuan dari 

.analisis situasi, prinsip-prinsip dasar, visi, mis.i, ,"r"r"r,, trj:;., ;ir.i;b,l^orr.o,.,.,e yang diharapkan,estimasi buava dan.struktr, r"nri"mex. yang oiusirlia.n 
Trta mekanisme GebrakS*Tfr:ilJ:3il,Yfi:j::',::,$; ningdsan -iii" 

oit,ri" parins 
"*, i,, seterah

UCAPAN TERIMA I(ASIH

;ft ;5l"H :ilil:lllnr"*n ;::fl;lf ?*i#::'n kepada semua piha k
PENDAHULUAN
Bagian pendahufuan harus berisi:
1' Masarah mararia oi r"Jo*ti" secara garis besar,.diikuti dengan masafah

:l:ii:Bffi 
',{:x?13ffi 

I',JHJHHL";;ffi ,l""?il,",sosiar-eionomid,r)
3' situasi program pemb6rantasan maLaria di Kabupaten/Kota4' 

flilfi:fntinsnva oor<umen ner.rsrnn ;;Jil;:;endahuruan berisi 2 _ s
ISUE STRATEGIS

s,ff:T 
ini berisi isue-isue strategis yang sudah dirumuskan dafam Anafisa

ilf. vfsl
Hasif rumusan bersama seperti diuraikan dafam paparan Visi

IV. MISI
Hasir rumusan bersama seperti diuraikan dafam paparan Misi

V. TUJUAN
Dalam merumuskan tujuan sebaiknya mengacu pada.visi dan misi serta dibagimenjadi dua kefompoi v"ii-i"r 

'rrir"rilr]i,i,i 
o"n (b) ru;uan khusus.'Tstrll?, t' t" 

ffi 
'il:HIT,"#1:,?#Htxa 

j u s a m e n s acu kepa d a

t.

tf.

Pauciuan Punl..risr.ltrari i\ NSII & ItIiNSu{A (;tvt 20i).) -;007



VI. SASARAN
Untuk menyusun sasaran perlu dikembangkan sasaran jangka panjang (2003:
2007) apa saja yang akan dicapai oleh organisasi/institusi/progra'm Gebrak .
Malaria.

VII. STRATEGI
Rumusan strategi mengacu pada misi dan sebaiknya ringkas, jelas dan tepat -

VIII. PROGMM/LANGKAH-LANG}GH KEGIATAN.
Program atau langkah-langkah adalah bagian terpenting, yang merupakan
terjemahan dari strategi. Setiap strategi yang diambil diterjem-atrtan dalam
penyusunan program berdasarkan prioritas, baik. janka panjang maupun.- .jangka pendek/tahunan. sebagaimana biasanya dalam iembuatanprogram/langkah, maka setiap.program yang dibuat harus disertai dengan
rencana anggaran, sesuai d-"ry9n tahapan/prioritas permasalahannya.
Mengingat RENSIRA GEBRAK MALARIA merupakan komitmen global dan
Nasional yang mengutamakan kepada kemitraan, maka perlu dijelajkan peran
dari setiap sektor/mitra terkait, serta sumber dana yana, diharapkan.
Pembuatan anggaran akan diuraikan dalam panduan terpisah. 

-

IX. MANAJEMEN
Kegiatan manajemen diupayakan untuk mengarahkan penyusunan Renstra
dapat menghasilkan rumusan rencana dan kegiatan yang dapat teramati dan
terukur serta terdokumentasi, sehingga implementasi Raya da6 Renstra
dapat memberikan hasil yang berkualitas dan dapat meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan malaria. Upaya
tersebut dilaksanakan melalui standarisasi SOP (Juklak & Juknis 

' 
p2

Malaria), Komitmen Pengelola Malaria Kabupaten dalam melaksanakan
Renstra, Kepatuhan Pengelola Malaria di Kabupaten dan puskesmas dalam
melaksanakan SOP. Untuk melaksanakan upaya tersebut diperlukan
manajemen peningkatan mutu dengan konsep keselarasan, kesetaraan,
kesesuaian dan keterbukaan antara pimpinan dan pelaksana program malaria.

X. PEMBIAYAAN
Penyusunan biaya adalah sebagai bagian dari konsekuensi biaya yang
dibutuhkan atas segala kegiataan yang ingin dilakukan. Adapun kegiatai
yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai yaitu :
a. Berkaitan dengan Penyusunan Renstra GM sebagai Komitmen Kebijakan
b. Berkaitan dengan lmplementasi Renstra GM padf Pemberantasan Vektor
c. Berkaitan dengan implementasi Renstra GM pada pengamatan vector

Untuk melakukan kegiatan - kegiatan tersebut dibutuhkan faktor masukan' antara lain sarana & prasarana penunjang serta kemampuan keterampilan
sDM. Penghitungan kebutuhan gnggaran yang diajukan dapat mengikutiprosedur atau ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah. penguiulan

Pandua;r Pcnrr.usunan ANSII'& llI_jNS'Il{;l Cl\4 21,0j -2ii{)7
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',: anggaran dapat diajukan kepada berbagai sumber pembiayaan seperti APBD
Kabupaten/Propinsi, DAU dan mitra donor.

XI. MONITORING DAN EVALUASI
Pelaksanaan Renstra yang berkesinambungan merupakan implementasi dari
rencana yang telah disusun bersama , monitoring dan evaluasi merupakan
suatu kegiatan untuk menilai tahapan penyusunan Renstra hingga diperoleh
komitmen dan legislasi pimpinan daerah (BupatiMalikota). dengan demikian
pelaksanaannya perlu di monitor dan dievaluasi setiap kurun waktu tertentu.
Secara lebih rinci untuk melakukan monev renstra Gebrak malaria (dapat
dilihat pada lampiran 4).

' a
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