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RENSTRA 2015-2019
• Penyakit Menular. Untuk penyakit menular, prioritas 

masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, 
malaria, demam berdarah, influenza dan flu burung. 
Disamping itu Indonesia juga belum sepenuhnya 
berhasil mengendalikan penyakit kusta, filariasis, 
leptospirosis, dan lain-lain. 

• Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh 
penyakit menular yang dapat dicegah dengan 
imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, 
hepatitis B, dan tetanus baik pada maternal maupun 
neonatal sudah sangat menurun, bahkan pada tahun 
2014, Indonesia telah dinyatakan bebas polio. 



Strategi Pengendalikan penyakit menular 
1. Perluasan cakupan akses masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan terkait penyakit menular terutama 
di daerah-daerah yang berada di perbatasan, kepulauan 
dan terpencil untuk menjamin upaya memutus mata 
rantai penularan. 

2. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan 
penanggulangan penyakit menular, dibutuhkan strategi 
innovative dengan memberikan otoritas pada petugas 
kesehatan masyarakat (Public Health Officers), 

3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu 
upaya pengendalian penyakit melalui community base 
surveillance berbasis masyarakat untuk melakukan 
pengamatan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan 
masalah kesehatan dan melaporkannya kepada petugas 
kesehatan agar dapat dilakukan respon dini sehingga 
permasalahan kesehatan tidak terjadi



4. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam 
pengendalian penyakit menular seperti tenaga 
epidemiologi, sanitasi dan laboratorium. 

5. Peningkatan peran daerah khususnya kabupaten/kota 
yang menjadi daerah pintu masuk negara dalam 
mendukung implementasi pelaksanaan International 
Health Regulation (IHR) untuk upaya cegah tangkal 
terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang 
berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan 
masyarakat. 

6. Menjamin ketersediaan obat dan vaksin serta alat 
diagnostik cepat untuk pengendalian penyakit 
menular secara cepat. 



KUSTA / LEPRA

• Lepra / Kusta/ Morbus Hansen adalah 
penyakit menular, menahun dan disebabkan 
oleh Mycobacterium leprae. 

• Penularan kemungkinan terjadi melalui 
saluran pernapasan atas dan kontak kulit 
pasien lebih dari 1 bulan terus menerus. 

• Masa inkubasi rata-rata 2,5 tahun, namun 
dapat juga bertahun-tahun. 





Faktor Risiko 

1. Sosial ekonomi rendah 

2. Kontak lama dengan pasien, seperti anggota 
keluarga yang didiagnosis dengan lepra 

3. Imunokompromais 

4. Tinggal di daerah endemik lepra 





Konseling dan Edukasi 

1. Individu dan keluarga diberikan penjelasan 
tentang lepra, terutama cara penularan dan 
pengobatannya. 

2. Dari keluarga diminta untuk membantu 
memonitor pengobatan pasien sehingga 
dapat tuntas sesuai waktu pengobatan. 

3. Apabila terdapat tanda dan gejala serupa 
pada anggota keluarga lainnya, perlu dibawa 
dan diperiksakan ke pelayanan kesehatan. 





MATERI PENYULUHAN



• Pengobatan kepada penderita kusta adalah salah satu cara
pemutusan mata rantal penularan. 

• Ada beberapa obat yang dapat menyembuhkan penyakit
kusta. Tetapi kita tidak dapat menyembuhkan kasus-kasus
kusta kecuali masyarakat mengetahui ada obat penyembuh
kusta, danmereka datang ke Puskesmas untuk diobati. 

• Hingga saat ini tidak ada vaksinasi untuk penyakit kusta. 
• Dan hasil penelitian dibuktikan bahwa kuman kusta yang 

masih utuh bentuknya, lebih besar kemungkinan
menimbulkan penularan dibandingkan dengan yang tidak
utuh. Jadi faktor pengobatan adalah amat
penting dimana kusta dapat dihancurkan, sehingga
penularan dapat dicegah. Disini letak salah satu
peranan penyuluhan kesehatan kepada penderita untuk
menganjurkan kepada penderita untuk berobat
secara teratur. Dengan demikian penting sekali agar 
petugas kusta memberikan penyuluhan kusta kepada



• Kuman kusta diluar tubuh manusia dapat
hidup 24-48 jam dan ada yang berpendapat
hingga 7-9 hari, tergantung dari suhu dan
cuaca diluar tubuh manusia tersebut. Makin 
panas cuaca makin cepatlah kuman kusta
mati. Jadi dalam hal ini pentingnya sinar
matahari masuk ke dalam rumah dan
hindarkan terjadinya tempat tempat yang 
lembab.



Baca PPK di Fasyankes Primer hal 43-51



Polio

• Polio (poliomyelitis) adalah penyakit yang sangat 
menular yang disebabkan oleh virus. 

• Menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan 
kelumpuhan ireversibel dalam hitungan jam.

Siapa yang berisiko?

Polio bisa menyerang pada usia berapa pun, tetapi 
terutama mempengaruhi anak-anak di bawah lima 
tahun.



• Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) canang.kan 
tanggap darurat terhadap penyebaran virus polio pada 
Senin (5/5/2014) seperti yang dilansir reuters. 

• Tanggap darurat ini dilakukan karena penyebaran virus 
polio semakin hari semakin mengkhawatirkan. 
Penyebaran virus polio dikhawatirkan akan meningkat 
dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini tercatat polio 
telah mewabah setidaknya di 10 negara-negara yang 
ada di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, seperti yang 
terjadi di Pakistan, Suriah, dan Kamerun.



• Indonesia, bersama dengan negara-negara di 
Regional Asia Tenggara telah mendapatkan 
Sertifikat Bebas Polio dari World Health 
Organization (WHO) pada tanggal 27 Maret 2014. 

• Meskipun telah dinyatakan bebas polio, risiko 
penyebaran polio di Indonesia tetap tinggi selama 
virus polio liar masih bersirkulasi di dunia dan 
faktor risiko untuk terjadi penularan masih tetap 
ada oleh karena kekebalan masyarakat yang 
belum optimal yang disebabkan karena masih 
terdapatnya daerah-daerah kantong dengan 
cakupan imunisasi polio rutin yang rendah 
selama beberapa tahun. 



Transmisi
•

Polio menular melalui kontak orang-ke-orang. Ketika seorang 
anak terinfeksi virus polio liar, virus memasuki tubuh melalui 
mulut dan berkembang dalam usus. Kemudian menyebar ke 
lingkungan melalui feses di mana ia dapat menyebar dengan 
cepat melalui komunitas, terutama dalam situasi kebersihan 
dan sanitasi yang buruk. 

• Polio dapat menyebar ketika makanan atau minuman yang 
terkontaminasi oleh tinja. Ada juga bukti bahwa lalat pasif 
dapat mentransfer virus polio dari feses ke makanan.

• Kebanyakan orang yang terinfeksi virus polio tidak memiliki 
tanda-tanda penyakit dan tidak pernah menyadari mereka 
telah terinfeksi. Orang-orang tanpa gejala membawa virus 
dalam usus mereka dan dapat "diam-diam" menyebarkan 
infeksi ke ribuan orang lain sebelum kasus pertama polio 
kelumpuhan muncul.



anak India dengan polio

kaki seorang anak India yang 
menyusut dari kelumpuhan 
yang disebabkan oleh polio



Polio dan pencegahan

• Polio adalah penyakit menular yang melumpuhkan 
dan berpotensi fatal. 

• Tidak ada obat, tetapi ada vaksin yang aman dan 
efektif. 

• Strategi untuk memberantas polio berdasarkan 
mencegah infeksi dengan  imunisasi setiap anak 
sampai transmisi berhenti dan dunia bebas polio. -



Tujuan Pemberantasan

1. mendeteksi dan memutus virus polio

2. Penguatan sistem imunisasi dan penarikan 
vaksin oral polio 

3. Mempertahankan dan pensertifikasian

4. Pengembangan program





ERADIKASI POLIO DI INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR HK.02.02/MENKES/180/2016 
TENTANG 

KELOMPOK KERJA NASIONAL ERADIKASI POLIO 

1. kampanye polio,

2. peralihan trivalent Oral Polio Vaccine (tOPV) 
ke bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV), 

3. introduksi Inactivated Polio Vaccine (IPV), 

4. pemeliharaan menuju dan mempertahankan 
status eradikasi polio. 



TERIMA KASIH









• Pasien imunokompromais adalah pasien yang 
respons imunnya menurun (lemah) karena
pemakaian obat imunosupresan, radiasi, 
malnutrisi dan adanya proses penyakit misalnya
keganasan, infeksi human immunodeficiency 
virus/acquired immunodeficiency syndrome 
(HIV/AIDS) dan lain sebagainya. Pada keadaan
tersebut pasien mengalami gangguan berat
pada imunitas selularnya, sehingga rentan
terhadap berbagai infeksi, termasuk jamur



• Oral polio vaccine (OPV)

• Monovalent oral polio vaccines (mOPV1 and 
mOPV3)

• Bivalent oral polio vaccine (bOPV)

• Inactivated polio vaccine (IPV) 









Program Pemberantasan Penyakit 
Menular 

• Tujuan program: menurunkan angka kesakitan, 
kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan 
penyakit tidak menular

• Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi 
adalah Malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, 
filaria, kusta, tuberkulosis paru, HIV/AIDS, pneumonia, 
dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan 
imunisasi. 

• Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi 
adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, 
diabetes mellitus, dan kanker



KEGIATAN POKOK 
Pemberantasan Penyakit Menular 

1. Pencegahan dan penanggulangan faktor 
risiko

2. Peningkatan imunisasi

3. Penemuan dan tatalaksana penderita

4. Peningkatan surveilens epidemiologi 
dan penanggulangan wabah

5. Peningkatan komunikasi, informasi dan 
edukasi (KIE) pencegahan dan 
pemberantasan penyakit












