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ABSTRAK

Difteri merupakan penyakit menular akut dan satu kasus difteri merupakan
kejadian luar biasa (KLB). Di Kota Surabaya, jumlah kasus difteri yang terus
meningkat setiap tahun. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam
penanganan KLB difteri di Kota Surabaya. Peran surveilans sangat dibutuhkan
dalam hal ini terutama dalam pengumpulan data hingga pengambilan tindakan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penyelidikan epidemiologi KLB
difteri berdasarkan komponen surveilans di Dinas Kesehatan Kota Surabaya tahun
2011.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif. Informan penelitian ini
berjumlah 5 orang terdiri dari 1 orang Kasie Wabah dan Bencana Dinas
Kesehatan Kota Surabaya, 2 orang petugas surveilans Dinas Kesehatan Kota
Surabaya dan 2 orang petugas surveilans puskesmas. Penentuan jumlah informan
dilakukan dengan cara purposive. Penelitian dilakukan dengan indepth interview
kepada informan dan observasi. Variabel yang diteliti meliputi pengumpulan data,
kompilasi data, analisis data, interpretasi data dan diseminasi informasi.

Hasil menunjukkan pada tahap pengumpulan data, sumber data dan jenis
data telah lengkap, form tersedia, kelengkapan data yang dilaporkan dalam jumlah
lengkap, kelengkapan data yang diisikan dalam form tidak lengkap, ketepatan
waktu pelaporan mulai dari pasien didiagnosis hingga pelaporan <24 jam sekitar
66%, jumlah dan kompetensi petugas cukup, dana memadai, SOP tidak ada, dan
sarana tidak lengkap. Pada tahap kompilasi data sarana yang digunakan lengkap
dan metode yang digunakan yakni kompilasi berdasar orang, tempat dan waktu.
Tahapan pengolahan dan analisis data, jumlah dan kompetensi petugas cukup,
sarana yang digunakan lengkap dan metode yang digunakan benar. Tahap
interpretasi data jumlah dan kompetensi petugas cukup, sarana yang digunakan
lengkap, metode yang digunakan benar, dan informasi epidemiologi yang
dihasilkan lengkap. Tahap diseminasi informasi metode diseminasi yang
digunakan dan sasaran diseminasi dilakukan dengan benar.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pelaksanaan penyelidikan
epidemiologi difteri dapat dilakukan dengan baik jika diberlakukan peningkatan
kerjasama lintas sektor, peningkatan ketrampilan petugas dan penyusunan standar
operasional prosedur (SOP) untuk penyelidikan epidemiologi KLB difteri.
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