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BAB  VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Perencanaan program CBMS dalam pengendalian campak di 

Puskesmas Kota Kediri sudah dibuat, akan tetapi hanya sebagian kecil yang 

melakukan analisis situasi dengan melihat tren kasus campak, karena 

beberapa petugas menganggap kasusnya sedikit, dan ada juga yang tidak bisa 

membuat grafik. Perencanaan anggaran melalui BOK Puskesmas dan hanya 

bisa digunakan untuk perjalanan dinas kunjungan rumah / lapangan untuk 

penyelidikan epidemiologi, sehingga dana untuk pengiriman sampel ke 

BBLK tergantung pada anggaran dari Dinas Kesehatan. Belum adanya 

perencanaan ketepatan dan kelengkapan pelaporan program CBMS, dan 

memungkinkan terjadinya keterlambatan pelaporan CBMS sehingga periode 

pengambilan sampel juga terlambat.   

Sebagian besar Puskesmas belum mempunyai tim pelaksana program 

CBMS, dalam pelaksanaannya penanggung jawab program CBMS bekerja 

sama dengan penanggung jawab wilayah (Bidan / Perawat) dalam pelaporan 

kasus suspect campak, dan kunjungan rumah / lapangan penyelidikan 

epidemiologi, petugas laboratorium Puskesmas untuk pengambilan sampel, 

serta unit-unit terkait untuk pelaporan kasus. 

Pencatatan dan pelaporan mingguan menggunakan SMS EWARS / W2 

ke server pusat, dan bulanan menggunakan format C1 dilaporkan ke Dinas 
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Kesehatan, tetapi terkadang ada yang terlewat, di EWARS dilaporkan tetapi 

di laporan C1 campak tidak terlaporkan. Belum semua kasus suspect campak 

dilakukan pengambilan dan pengiriman sampel untuk diperiksa di BBLK 

Surabaya karena harus menunggu konfirmasi dari Dinas Kesehatan masih ada 

anggaran atau tidak untuk pengiriman sampelnya, karena kasus suspect 

campak yang muncul terkadang lebih besar dari jumlah yang sudah 

dianggarkan. Hasil pemeriksaan sampel di BBLK Surabaya terlalu lama 

sekitar satu bulan atau lebih, sehingga tidak segera diketahui apakah kasus ini 

negatif campak atau pasti secara laboratorium. 

Monitoring dengan pemantauan grafik tren kasus campak belum 

dilakukan oleh sebagian besar Puskesmas karena kasusnya sedikit, bahkan 

ada petugas belum melakukannya karena belum bisa membuat grafik. 

Hambatan pada saat dilakukan evaluasi adalah keterlambatan pelaporan 

sehingga mempengaruhi periode pengambilan sampel, pengambilan sampel 

terlambat periode pengambilannya. 

 

B. Saran 

Manajemen program CBMS dalam pengendalian campak di Puskesmas 

Kota Kediri sudah berjalan, tetapi perlu untuk dilakukan perbaikan. Beberapa 

hal yang dapat dijadikan perhatian dalam upaya perbaikan antara lain : 

1. Perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan tentang program surveilans 

Epidemiologi secara umum, dan program CBMS bagi penanggung jawab 



 

184 

 

program surveilans epidemiologi Puskesmas terutama dalam membuat 

grafik tren kasus campak, dan membuat spotmap kasus. 

2. Respon cepat petugas dari Puskesmas, Rumah Sakit, maupun Dinas 

Kesehatan dalam penanganan kasus suspect campak untuk segera 

melaporkan ke Dinas Kesehatan, segera dilakukan penyelidikan 

epidemiologi, pengambilan dan pengiriman sampel / spesimen untuk 

diperiksa ke BBLK Surabaya. 

3. Validasi data kasus campak secara rutin setiap bulan untuk sinkronisasi 

antara pelaporan SMS EWARS mingguan dengan laporan C1 

Puskesmas, sehingga tidak ada perbedaan jumlah kasus suspect campak 

yang dilaporkan. 

4. Mengupayakan kerja sama dengan BBLK Surabaya untuk secepatnya 

menyampaikan hasil pemeriksaan sampel / spesimen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




