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KATA PENGANTARKATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-
Nya, maka Buku Rencana Operasional Promosi Kesehatan untuk Eliminasi 
Malaria dapat tersusun dan diterbitkan. 

Rencana Operasional Promosi Kesehatan Untuk Eliminasi Malaria merupakan 
rencana 5 tahun ke depan (2010-2014) yang diselenggarakan secara berjenjang 
di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya menurunkan angka kesakitan 
dan kematian karena Malaria. 

Rencana operasional ini berisi tentang latar belakang, analisis masalah, isu 
strategis, kebijakan, kegiatan operasional di  pusat sampai dengan kabupaten/
kota yang menyangkut advokasi, bina suasana, pemberdayaan masyarakat dan 
kemitraan untuk Eliminasi Malaria. 

Buku ini terwujud karena kerja keras dan kerja sama yang baik antara berbagai 
pihak, melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah 
meluangkan waktu serta mencurahkan pemikiran dan pengalamannya untuk 
menyelesaikan buku ini. Namun demikian, buku ini masih mempunyai banyak 
kekurangan, oleh karena itu berbagai masukan dan saran sangat diperlukan 
untuk penyempurnaan buku ini.

Semoga buku  ini bermanfaat bagi semua pihak dalam menyelenggarakan 
Promosi Kesehatan untuk  Eliminasi Malaria.     

Jakarta, Oktober 2010
Kepala Pusat Promosi Kesehatan

dr. Lily S Sulistyowati, MM
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SAMBUTAN 
DIREKTUR PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG 

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di 
Indonesia. Walaupun angka kesakitan dan kematian akibat Malaria di 
Indonesia saat ini cenderung menurun, namun demikian Pemerintah 

memandang Malaria masih merupakan ancaman terhadap status kesehatan 
masyarakat terutama pada masyarakat yang hidup di daerah terpencil. 

Menurut perhitungan para ahli ekonomi kesehatan, dengan jumlah kasus seperti 
tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 3 trilyun rupiah. 
Biaya ini belum termasuk biaya sosial sebagai akibat dari menurunnya tingkat 
kecerdasan anak, rendahnya kualitas sumberdaya manusia serta menurunnya 
produktivitas kerja dan kunjungan wisatawan. Semua ini juga berpengaruh 
pada pendapatan daerah, peningkatan pengeluaran akibat meningkatnya biaya 
pengobatan yang menjadi beban pemerintah baik pusat maupun daerah, serta 
menurunnya mutu kesehatan dan hilangnya suatu generasi/lost generation. 
Dampak kerugian akibat malaria ini sangat besar pengaruhnya baik jangka 
pendek maupun jangka panjang.

Upaya untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat Malaria terus 
dilakukan melalui Program Pengendalian Malaria, yang meliputi penemuan 
penderita dengan diagnosa secara laboratorium (terkonfirmasi), pengobatan 
dengan ACT (Artemisinin based Combination Therapy) dan pencegahan penularan 
Malaria melalui pengendalian vektor dengan menjalin kemitraan lintas program 
dan sektor dan mitra potensial terkait. 

Dengan diterbitkannya Buku Rencana Operasional Promosi Kesehatan Untuk 
Eliminasi Malaria ini, Kami harapkan agar kegiatan yang dilaksanakan di Pusat, 
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Provinsi, Kabupaten/Kota dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga mempunyai 
gaung yang luas dan daya ungkit yang tinggi menuju Indonesia bebas Malaria.

Akhir kata Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah penyusunan 
buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita semua dalam rangka 
tercapainya Eliminasi Malaria di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2010
Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

dr. Rita Kusriastuti. M.Sc
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BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat ditentukan oleh ketersediaan 
sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mendapatkan sumberdaya 
tersebut, pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur penentu karena 

masyarakat harus bebas dari berbagai penyakit terutama penyakit menular. Penyakit 
infeksi menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, 
termasuk didalamnya penyakit Malaria yang mempunyai dampak menurunkan 
kualitas dan produktivitas sumber daya manusia bahkan menyebabkan kematian.

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah 
kesehatan masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini mempengaruhi 
tingginya angka kematian ibu hamil, bayi dan balita. Setiap tahun lebih dari 500 juta 
penduduk dunia terinfeksi Malaria dan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia. Kasus 
terbanyak terdapat di Afrika dan beberapa negara Asia termasuk Indonesia, Amerika 
Latin, Timur Tengah dan beberapa negara Eropa.

Di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 239/Menkes/SK/IV/2009 Tanggal 28 April 2009,  terdapat 424 kabupaten 
endemis Malaria dari 576 kabupaten yang ada, diperkirakan 45% penduduk Indonesia 
berisiko tertular Malaria. Dilaporkan pada tahun 2006 terdapat sekitar 2 juta kasus 
sedangkan tahun 2007 turun menjadi 1,75 juta kasus. Jumlah kasus yang dilaporkan 
pada tahun 2008 sebanyak 1.624.930 orang dengan Malaria klinis dan 266.000 diperiksa 
dengan konfirmasi dan pada tahun 2009 sebanyak 1.143.024 orang Malaria klinis, 
200.000 diperiksa dengan konfirmasi. Jumlah ini mungkin lebih kecil dari keadaan yang 
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sebenarnya karena lokasi yang endemis Malaria adalah desa-desa yang terpencil 
dengan sarana transportasi yang sulit dan akses pelayanan kesehatan yang rendah. 
Menurut perhitungan para ahli ekonomi kesehatan, dengan jumlah kasus Malaria 
sebesar tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian ekonomi mencapai sekitar 
3,3 triliun rupiah sebagai akibat dari tidak dapat bekerja selama satu minggu, biaya 
pengobatan dan lain-lain, belum termasuk biaya sosial seperti menurunnya tingkat 
kecerdasan anak dan menurunnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak 
pada penurunan produktivitas. 

Sebagai negara yang endemis Malaria, pada tanggal 12 November 1959 
pemerintah Indonesia telah mencanangkan Komando Pembasmian Malaria. Upaya 
ini telah berhasil menurunkan jumlah kasus di Pulau Jawa dan beberapa wilayah 
lainnya. Hasil-hasil yang telah dicapai akan terus ditingkatkan, walaupun dalam kurun 
waktu puluhan tahun. Dalam upaya pemberantasan Malaria, telah terjadi berbagai 
masalah yang dapat meningkatkan kembali (re-emerging) kasus Malaria, serta 
masih menjadi ancaman di daerah tropis dan sub tropis dan menimbulkan Kejadian 
Luar Biasa (KLB). Di Indonesia penyakit ini juga mempengaruhi angka kesakitan dan 
kematian bayi, anak balita serta ibu melahirkan. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-
2025 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Indikator kesehatan yang menjadi 
bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah berhasil meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat secara bermakna. Derajat kesehatan masyarakat 
telah menunjukkan perbaikan, seperti terlihat dari angka kesakitan Malaria yang 
menurun dari 24,75 per 1000 pada tahun 2005 menjadi 19,67 per 1000 penduduk 
pada tahun 2007 (Annual Malaria Incidence). Demikian pula Annual Parasite 
Incidence (API) menurun dari 0,23 per 1000 penduduk pada tahun 2005 menjadi 
0,16 per 1000 penduduk pada tahun 2007. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 
menunjukkan prevalensi Malaria 2,85% dan yang menggembirakan adalah angka 
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kematiannya menurun dengan cukup bermakna, yakni dari 0,92% pada tahun 2005 
menjadi 0,56% pada tahun 2007.

Dalam Tujuan, Target dan Indikator Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia 
Tahun 1990-2015, disebutkan bahwa tujuan agenda yang keenam dari MDG’s  yaitu 
memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya. Diharapkan pada 
tahun 2015 jumlah kasus Malaria harus diturunkan  mencapai  50 %. Sedangkan 
dalam  Global Malaria Program (GMP) dan Roll Back Malaria (RBM) mempunyai 
tujuan yang sama yaitu pada tahun 2010 :  80 % penduduk  terlindungi dari kasus 
Malaria dan 80 % dari kasus harus didiagnosis dan  mendapat pengobatan dengan 
Artemisinin based Combination Therapy (ACT), yaitu jenis obat anti Malaria baru yang 
saat ini digunakan di Program Pengendalian Malaria.

Untuk mengatasi Malaria, pada pertemuan World Health Assembly (WHA) tanggal 
18-23 Mei 2007, telah dihasilkan komitmen global tentang Eliminasi Malaria bagi 
setiap negara dan merekomendasikan bagi negara-negara yang endemis Malaria 
termasuk Indonesia untuk memperingari Hari Malaria Sedunia  setiap tanggal 25 
April. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja menuju Eliminasi 
Malaria serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam Eliminasi 
Malaria.

Tahap Eliminasi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2008 mengacu pada 
Tiga Instruksi Presiden pada Hari Malaria Sedunia,  yang menekankan pentingnya 
upaya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan terhadap Malaria melalui :
1. Peningkatan pendidikan, edukasi, sosilialisasi dan advokasi kepada masyarakat 

luas.
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam perawatan dan 

pengobatan Malaria.
3. Pemeliharaan lingkungan agar tidak menjadi sarang nyamuk.
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Sesuai kesepakatan negara anggota WHO dalam meningkatkan upaya 
pengendalian  Malaria, pada tahun 1998 disepakati gerakan pengedalian Malaria 
yang intensif dengan kemitraan global yaitu Roll Back Malaria Initiative (RBMI) dan di 
Indonesia dikenal dengan Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria) yang 
dicanangkan oleh Menteri Kesehatan di Kupang tanggal 8 April 2000. 

Dalam merealisasikan Gebrak Malaria ini telah disusun Rencana Kegiatan 
Pengendalian Malaria melalui Rencana Strategi Pembebasan (Eliminasi) Malaria di 
Indonesia, yang akhirnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi 
Malaria di Indonesia  dengan sasaran wilayah Eliminasi yang  dilaksanakan secara 
bertahap, yaitu:
1. Eliminasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kepulauan Seribu), Bali dan Batam 

pada tahun 2010.
2. Eliminasi Jawa, Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau pada tahun 2015.
3. Eliminasi Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi pada tahun 

2020.
4. Eliminasi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur pada 

tahun 2030 

Kegiatan  Eliminasi Malaria harus dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan mitra kerja lainnya. Dari berbagai 
pengalaman Eliminasi Malaria pada masa lalu, telah terbukti bahwa tanpa keterlibatan 
dan dukungan legislatif, pemerintah daerah, masyarakat termasuk organisasi sosial, 
keagamaan dan pihak swasta, maka hasil yang dicapai belum optimal.

 
Kegiatan Eliminasi Malaria lebih banyak terfokus kepada kegiatan promotif dan 

preventif. Oleh karena itu peranan Promosi Kesehatan akan semakin besar agar 
pelaksanaannya lebih optimal. Untuk itu dibuat Rencana Operasional Promosi 
Kesehatan Untuk Eliminasi Malaria. Rencana Operasional ini akan menjadi agenda 
bersama antara Pengelola Program Malaria dan Pengelola Program Promosi Kesehatan 
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baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang secara kongkrit akan dimasukkan 
ke dalam DIPA masing-masing program dalam kurun waktu 2010-2014. 

B. Analisis Masalah

Pada umumnya lokasi endemis Malaria adalah desa-desa yang terpencil dengan 
kondisi lingkungan yang tidak baik, sarana transportasi dan komunikasi yang 
sulit, akses pelayanan kesehatan kurang, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi 
masyarakat yang rendah serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang kurang 
baik. 

Daerah dengan kasus Malaria tinggi dilaporkan terbanyak di kawasan timur antara 
lain provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara 
dan Sulawesi Tenggara. Dilaporkan juga bahwa di kawasan lain angka Malaria cukup 
tinggi antara lain di provinsi Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, 
Bengkulu dan Riau. Walaupun angka kesakitan Malaria sejak lima tahun terakhir 
sudah menunjukkan tingkat penurunan cukup berarti dilihat dari Annual Parasite 
Incidence (API) dan Annual Malaria Incidence (AMI), namun demikian penurunan 
ini tidak disertai dengan penurunan jumlah KLB Malaria, sebaliknya malah terjadi 
peningkatan di beberapa daerah. Hasil Riskesdas tahun 2007 menyatakan bahwa 
Malaria menempati prevalensi ketiga untuk penyakit menular setelah Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut /ISPA (25,5%) dan Diare (9,0%), yaitu sebesar 2,85 % dan merupakan 
penyebab kematian tertinggi keenam di Indonesia.

Peningkatan insidens Malaria dan KLB di beberapa daerah disebabkan adanya 
perubahan lingkungan dan pembangunan yang tidak berwawasan kesehatan serta 
tingginya mobilitas penduduk yang masuk dari daerah non endemis Malaria ke daerah 
endemis Malaria atau sebaliknya. Selama tahun 2001-2005 KLB Malaria terjadi di 15 
provinsi meliputi 30 kabupaten di 93 desa dengan jumlah penderita hampir 20.000 
orang dengan 389 kematian. Terjadinya peningkatan kasus Malaria yang cenderung 
mengarah ke terjadinya KLB di beberapa daerah, salah satu penyebabnya karena 
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pemantauan dan analisis data Malaria yang masih lemah di semua jenjang, sehingga 
tindakan yang dilaksanakan sering tidak memberikan hasil yang optimal.

Dampak kerugian Malaria sangat besar baik jangka pendek maupun jangka panjang 
yang akan dapat dirasakan yaitu : menurunnya produktivitas kerja dan kunjungan 
wisatawan yang berpengaruh pada pendapatan daerah, peningkatan pengeluaran 
akibat meningkatnya biaya pengobatan menjadi beban pemerintah baik pusat maupun 
daerah, menurunnya mutu kesehatan dan hilangnya suatu generasi/Lost Generation. 

 
Upaya untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat Malaria terus 

dilakukan melalui Program Pemberantasan Malaria, yang meliputi penemuan 
penderita, dengan diagnosis secara laboratorium (terkonfirmasi) dan pengobatan 
dengan ACT dini dan pencegahan dengan kelambu berinsektisida serta menjalin 
kemitraan lintas program, lintas sektor dan mitra potensial terkait.

 
Hal ini menuntut petugas kesehatan untuk terus meningkatkan pemahaman 

dan keterampilannya secara terpadu dengan semua komponen terkait dalam 
pelaksanaan Eliminasi  Malaria yang menjadi integral dari pembangunan nasional. 

C. Isu Strategis

1. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah setempat.
2. Kurangnya kerjasama lintas program, sektor dan mitra terkait dalam Gebrak 

Malaria.
3. Kurangnya kemampuan petugas dalam pengendalian Malaria termasuk 

dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pencarian 

pengobatan Malaria.
5. Kurangnya pemanfaatan media lokal untuk penyebarluasan informasi.
6. Kurangnya gerakan masyarakat dalam pengendalian vektor Malaria.
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D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah. 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Eliminasi 

Wabah Penyakit Menular.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Distribusi Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah.

11. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan 
yang Berkeadilan.

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang 
Kebijaksanaan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan.

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/2009 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional. 

15. Millenium Development Goals Tahun 2015 : Prevalensi Malaria < 1 per 1000 
penduduk.
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16. Pertemuan Sixtieth World Health Assembly (WHA) tahun 2007 di Geneva, 
memutuskan penyelenggaraan peringatan Hari Malaria Sedunia setiap 
tanggal 25 April.

E. Pengertian

1.  Malaria
 l  Malaria adalah suatu penyakit yang akut maupun kronis yang disebabkan 

parasit Plasmodium, ditandai dengan gejala demam berkala, menggigil 
dan sakit kepala yang sering disertai dengan Anemia dan Limpa membesar 
(Pampana, 1969).

 l  Malaria klinis adalah penderita dengan gejala demam secara berkala, 
menggigil, sakit kepala dan juga sering disertai dengan gejala khas 
daerah (Diare pada balita sakit atau sakit otot pada orang dewasa) sebelum 
dilakukan pemeriksaan laboratorium.

 l  Malaria terkonfirmasi adalah penderita dengan gejala Malaria sudah 
dilakukan pemeriksaan laboratorium baik secara mikroskopis maupun 
Rapid Diagnostic Test (RDT).

 l  Daerah Endemik Malaria adalah Malaria di suatu daerah dikatakan endemik 
apabila kesakitannya  yang disebabkan oleh infeksi alamiah, kurang lebih  
konstan selama beberapa tahun berturut-turut.

Stratifikasi endemisitas Malaria, didasarkan pada : Annual Parasite Incidence 
(API). Berdasarkan API, suatu daerah diklasifikasikan menjadi 3 tingkat 
endemisitas, yaitu:
a. High Case Incidence (HCI), kalau API > 5 per 1.000 penduduk.
b. Moderate Case Incidence (MCI), kalau API antara 1–5 per 1.000 pen 

duduk.
c. Low Case Incidence (LCI), kalau API < 1 per 1.000 penduduk. 
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2.  Eliminasi Malaria
Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan Malaria 
setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada 
kasus Malaria impor serta sudah tidak ada vektor Malaria di wilayah tersebut, 
sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah 
penularan kembali. 

Untuk menuju Eliminasi Malaria terdapat 4 tahapan, yaitu : 
a. Tahapan Pemberantasan adalah mengurangi tingkat penularan Malaria 

di satu wilayah minimal kabupaten/kota.
b. Tahap Pra Eliminasi adalah mengurangi jumlah fokus aktif dan mengurangi 

penularan setempat di satu wilayah minimal kabupaten/kota.
c. Tahap Eliminasi adalah menghilangkan fokus aktif dan menghentikan 

penularan setempat di satu wilayah, minimal kabupaten/kota, sehingga 
pada akhir tahap tersebut kasus penularan setempat nol (tidak ditemukan 
lagi).

d. Tahap Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) adalah mencegah 
munculnya kembali kasus dengan penularan setempat. Sasaran 
intervensi kegiatan dalam Tahap Pemeliharaan adalah individu kasus 
positif, khususnya kasus impor.

3.  Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria)
 Gebrak Malaria adalah gerakan nasional seluruh komponen masyarakat untuk 

memberantas Malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, 
dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan badan-badan internasional 
serta penyandang dana, mengingat masalah Malaria merupakan masalah 
yang komplek karena berhubungan dengan berbagai aspek seperti penyebab 
penyakit (parasit), lingkungan (fisik dan biologis) dan nyamuk sebagai vektor 
penular.
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4.  Pemantauan Gebrak Malaria
 Pemantauan Gebrak Malaria merupakan upaya untuk mengetahui hasil 

kegiatan Eliminasi Malaria dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap 
enam bulan atau satu tahun.

5.  Pos Malaria Desa (POSMALDES)
 Pos Malaria Desa adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam 

pencegahan dan penanggulangan Malaria yang dibentuk dari, oleh dan 
untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

6. Malaria Center
 Malaria Center adalah lembaga koordinatif dibawah koordinasi Kepala 

Daerah/Bupati untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab 
pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat 
yang terbebas dari penularan Malaria.

7.  Promosi Kesehatan
 Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, 
agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan 
kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat 
dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

8. Rencana Operasional Promosi Kesehatan Untuk Eliminasi 
Malaria 

 Adalah Rencana Operasional Promosi Kesehatan Eliminasi Malaria yang 
diselenggarakan secara berjenjang di pusat, provinsi dan kabupaten/kota 
dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian karena Malaria 
dalam jangka waktu 2010-2014. 
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BAB II
TUJUAN, TARGET, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Tujuan

1. Tujuan Umum 
 Terwujudnya masyarakat yang hidup sehat dan terbebas dari Malaria secara 

bertahap sampai tahun 2030.

2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan komitmen para penentu kebijakan mulai dari pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupaten/kota,  khususnya di daerah endemis 
Malaria untuk melakukan Eliminasi Malaria.

b. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam pengendalian 
Malaria.

c. Meningkatkan kesadaran dan aksi nyata para mitra untuk berperan aktif 
dalam Eliminasi Malaria.

d. Meningkatkan penyebarluasan informasi melalui media massa lokal.
e. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat 

untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya pencegahan 
Malaria.

B.  Target

1. Seluruh sarana pelayanan kesehatan mampu melakukan pemeriksaan 
parasit Malaria pada tahun 2010.

2. Seluruh wilayah Indonesia sudah memasuki tahap pra-Eliminasi pada tahun 
2020.

3. Seluruh wilayah Indonesia sudah mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2030.
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4. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber 
binatang dengan angka penemuan kasus Malaria sebesar 1 per 1000 
penduduk

5. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan mapping vektor sebesar 70%.
6. Persentase KLB Malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi sebesar 100%.

C.  Kebijakan

1. Peningkatan kebijakan publik yang mendukung upaya Eliminasi Malaria 
secara bertahap dari kabupaten/kota, provinsi, dan dari satu pulau atau ke 
beberapa pulau sampai ke seluruh wilayah Indonesia menurut tahapan yang 
didasarkan pada situasi Malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia.

2. Pengembangan standar, pedoman, dan media promosi Eliminasi Malaria 
mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota.

3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam upaya Eliminasi Malaria secara 
komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ) di tingkat pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota.

4. Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk pengendalian 
vektor Malaria.

5. Peningkatan cakupan penderita Malaria yang diobati dengan Artemisinin 
based Combination Therapy (ACT).

D.  Strategi 

Strategi promosi kesehatan untuk Eliminasi Malaria adalah Advokasi, Bina Suasana, 
Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh Kemitraan. 

1. Advokasi
 Advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk 

mendapatkan komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan dan 
pihak-pihak yang terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria. 
Advokasi Kebijakan yang dimaksud disini mencakup peraturan perundang-
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undangan di tingkat nasional maupun kebijakan daerah seperti Peraturan 
Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, Peraturan Desa, 
dan lain sebagainya untuk menjamin tersedianya akses pelayanan yang 
berkualitas terhadap masyarakat yang berisiko terkena Malaria dan dukungan 
tercapainya Eliminasi Malaria. 

2. Bina Suasana
 Bina Suasana merupakan upaya menciptakan opini dan atau mengkondisikan 

lingkungan sosial, baik fisik maupun non fisik agar mampu mendorong 
individu, keluarga dan kelompok untuk mau melakukan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) terkait dengan pengendalian vektor dan perilaku 
pengobatan Malaria. Bina suasana salah satunya dapat dilakukan melalui 
sosialisasi/ orientasi kepada kelompok-kelompok potensial, seperti organisasi 
kemasyarakatan, organisasi profesi,  kelompok opini dan media massa. Bina 
suasana perlu dilakukan untuk mendukung keberlangsungan Gebrak Malaria 
dalam upaya Eliminasi Malaria.

3. Pemberdayaan Masyarakat
 Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, 

kemauan, kemampuan masyarakat dalam upaya Eliminasi Malaria. Setelah 
masyarakat memperoleh pengetahuan yang cukup tentang penyakit Malaria 
dan pencegahannya, maka diharapkan muncul kegiatan mobilisasi masyarakat 
untuk melakukan penemuan dini kasus Malaria di masyarakat melalui kegiatan 
Pos Malaria Desa (POSMALDES) dan pemberantasan vektor Malaria.

4. Kemitraan
 Menggalang Kemitraan dengan mitra potensial dari  lintas sektor terkait, 

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, media massa dan dunia 
usaha/swasta untuk berperan aktif dalam upaya Eliminasi Malaria. Kemitraan 
dilakukan untuk mendukung upaya advokasi, bina suasana dan gerakan 
pemberdayaan.
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BAB III
KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian Malaria dilakukan 
secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dijabarkan 
dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) untuk mencapai target program Eliminasi 
Malaria Tahun 2030.

A.  Di Pusat

1. Advokasi
1.1. Kajian dan pemetaan kebijakan yang mendukung upaya Eliminasi 

Malaria Tingkat Nasional.
 Kegiatan kajian dan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui 

kebijakan-kebijakan apa yang sudah ada dan kebijakan apa lagi yang 
perlu dikembangkan untuk mendukung upaya Eliminasi Malaria.

1.2. Sosialisasi kebijakan Eliminasi Malaria.
 Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan hasil kajian dan 

pemetaan kebijakan yang mendukung upaya Eliminasi Malaria.

1.3. Mengembangkan dan memproduksi media Advokasi Kit Eliminasi Malaria.
 Media Advokasi Kit perlu direview dan dikembangkan sesuai masalah dan 

perkembangan Program Eliminasi Malaria terkini serta kecenderungannya 
ke depan untuk dijadikan bahan pelaksanaan advokasi baik di pusat 
maupun di daerah. Media berbentuk cetak dan elektronik.
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1.4. Menyusun modul pelatihan advokasi bagi Kelompok Kerja Eliminasi 
Malaria Daerah.

 Modul pelatihan advokasi menjadi acuan pelaksanaan pelatihan 
advokasi secara berjenjang.

1.5. Menggandakan modul pelatihan advokasi bagi Kelompok Kerja 
Eliminasi Malaria Daerah.

 Menggandakan dan mendistribusikan modul pelatihan advokasi ke 
provinsi dan kabupaten/kota. 

1.6. Melaksanakan pelatihan advokasi bagi Kelompok Kerja Eliminasi Malaria 
Daerah.

 Pelatihan advokasi dilaksanakan agar Kelompok Kerja Eliminasi Malaria 
Daerah mampu menyiapkan bahan dan melaksanakan advokasi.

1.7. Melaksanakan advokasi kepada pemangku kebijakan.
 Melakukan advokasi baik formal maupun informal kepada para pimpinan 

atau pemangku kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, 
surat keputusan, surat edaran dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Bappenas, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Gubernur untuk mengeluarkan 
kebijakan yang mendukung pelaksanaan Eliminasi Malaria, mengalokasikan 
anggaran dan  sarana infrastruktur. Advokasi juga dilakukan kepada 
pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota.

2.   Bina Suasana
2.1. Membentuk Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Malaria
 Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Malaria bertugas untuk melakukan 

kajian dan penyusunan kebijakan untuk mencapai Eliminasi Malaria, 
menggalang kemitraan dan menggerakkan potensi sumber daya 
pendukung, melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi serta 
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melakukan penilaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk 
mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria dan menyampaikan hasil 
penilaian kepada Menteri Kesehatan. Kelompok ini beranggotakan 
para pakar Malaria, unsur pemerintahan, akademisi, klinisi, organisasi 
profesi, lembaga donor, lembaga riset dan laboratorium, organisasi 
kemasyarakatan. 

2.2. Melakukan pertemuan Kelompok Kerja Nasional Elimasi Malaria secara 
berkala.

 Pertemuan ini ditujukan untuk membahas permasalahan,  perkembangan, 
dukungan yang diharapkan dan rencana tindak lanjut terhadap upaya 
Eliminasi Malaria.

2.3. Melakukan sosialisasi Eliminasi Malaria.
 Sosialisasi Eliminasi Malaria dilakukan kepada kelompok-kelompok 

potensial/mitra terkait agar mereka mendukung upaya gerakan 
pemberdayaan masyarakat  dan mobilisasi sosial untuk Eliminasi 
Malaria.

2.4. Mengembangkan, memproduksi dan mendistribusikan media bagi 
petugas kesehatan, organisasi kemasyarakatan, media massa, tokoh 
masyarakat dan kader.

 Media ini dimaksudkan sebagai sumber informasi bagi petugas 
kesehatan, organisasi kemasyarakatan, media massa, tokoh masyarakat 
dan kader tentang program dan upaya Eliminasi Malaria.

2.5. Menyelenggarakan pelatihan bagi Pengelola Program Malaria dan 
Promosi Kesehatan. 

 Pelatihan bagi pelatih ditujukan bagi pengelola program Malaria dan 
Promosi Kesehatan, perguruan tinggi, organisasi profesi dan jejaring 
laboratorium di tingkat provinsi.
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2.6. Mengembangkan, memproduksi dan mendistribusikan Pedoman 
Malaria Center.

 Pedoman Malaria Center yang dikembangkan dapat dijadikan acuan 
untuk pengembangan Malaria Center di kabupaten/kota. 

2.7. Fasilitasi teknis ke kabupaten/kota di daerah endemis mengenai Malaria 
Center. 

 Melakukan fasilitasi teknis tentang pembentukan Malaria Center 
dan melaksanakan peresmian Malaria Center ke daerah-daerah yang 
sudah membentuk Malaria Center, seperti peresmian Malaria Center di 
Halmahera, Maluku Utara.

2.8. Membentuk Sistim Informasi Manajemen (SIM) Malaria.
 Sistim Informasi Manajemen (SIM) Malaria dibentuk agar mempunyai 

database terkini dan selalu update serta memberikan kemudahan 
kepada pihak terkait untuk mengaksesnya. 

3.   Pemberdayaan Masyarakat
3.1. Menyusun  dan memproduksi Pedoman Mobilisasi Sosial Eliminasi 

Malaria.
 Pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan mobilisasi di tingkat 

nasional dan daerah.

3.2. Melakukan sosialisasi Mobilisasi Sosial Eliminasi Malaria pada petugas 
provinsi.

 Sosialisasi Mobilisasi Sosial Eliminasi Malaria kepada petugas provinsi 
ditujukan guna memperoleh kesamaan pemahaman serta kesepakatan 
untuk melaksanakan mobilisasi sosial khususnya di provinsi.

3.3. Melakukan mobilisasi sosial Eliminasi Malaria di tingkat nasional.
 Mobilisasi sosial Eliminasi Malaria dilakukan pada puncak peringatan 

Hari Malaria Sedunia tanggal 25 April dan hari-hari kesehatan lainnya.
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3.4. Mengembangkan dan memproduksi media promosi  Eliminasi Malaria.
 Untuk menjaga adanya konsistensi pesan dan desain media promosi 

Eliminasi Malaria, perlu dikembangkan dan diproduksi prototipe media 
dalam bentuk media cetak (poster, leaflet, selebaran, stiker, spanduk, 
umbul-umbul, billboard, baliho, tas, kaos, topi dll) dan media elektronik 
berupa TV Spot dan Radio Spot. Prototipe ini dapat dijadikan acuan bagi 
provinsi dan kabupaten/kota dalam memproduksi  atau menggandakan 
media.

3.5. Menyebarluaskan informasi Eliminasi Malaria secara nasional.
 Informasi mengenai Eliminasi Malaria disebarkan secara nasional kepada 

masyarakat, kader, tokoh masyarakat dan petugas melalui media massa 
cetak dan elektronik.

3.6. Mengembangkan dan memproduksi  Modul Pelatihan Pelatih dan 
Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat untuk Eliminasi Malaria.

 Modul ini dijadikan acuan bagi penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan 
Masyarakat untuk Eliminasi Malaria.

3.7. Melaksanakan Pelatihan Pelatih dan Pelaksana Pemberdayaan 
Masyarakat untuk Eliminasi Malaria.

 Pelatihan dilakukan kepada Pelatih dan Pelaksana pemberdayaan  di 
provinsi, agar mampu melatih di kabupaten/kota.

4.  Kemitraan
4.1. Menyusun data base mitra potensial.
 Data base mitra potensial dimanfaatkan untuk meningkatkan peran aktif 

para mitra sesuai dengan potensi mitra dalam upaya Eliminasi Malaria. 

4.2. Melakukan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan 
para mitra potensial yang mendukung upaya Eliminasi Malaria.
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4.3. Menyusun pedoman program kerjasama kemitraan dan Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk 
Eliminasi Malaria.

 Pedoman ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan program 
kerjasama dan program CSR di bidang kesehatan bagi para mitra untuk 
mendukung kegiatan Eliminasi Malaria.

4.4 Menggalang perusahaan untuk melaksanakan program tanggung 
jawab sosial/CSR untuk Eliminasi Malaria.

 Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong perusahaan berskala nasional 
untuk menjadikan kegiatan Eliminasi Malaria sebagai bagian program 
CSR.

4.5. Menyusun dan menerbitkan newsletter Eliminasi Malaria.
 Menerbitkan newsletter secara berkala 3 edisi dalam setahun dan 

didistribusikan ke seluruh stakeholders dan mitra terkait di pusat 
maupun daerah.

4.6. Melaksanakan pertemuan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, 
media massa, swasta/dunia usaha dan lembaga donor.

 Pertemuan dilakukan secara berkala untuk menginformasikan 
perkembangan program Eliminasi Malaria dan menggalang dukungan 
kerjasama dari para mitra terkait.

4.7. Membentuk jejaring peneliti Malaria.
 Mengkoordinasi para peneliti Malaria dan mengkompilasi hasil penelitian 

para peneliti tersebut untuk melihat perkembangan Malaria. 

4.8. Melaksanakan pertemuan jejaring peneliti Malaria
 Menginformasikan permasalahan dan perkembangan upaya pengen-

dalian Malaria secara berkala. 
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4.9. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada mitra potensial yang  
mendukung kegiatan promosi kesehatan untuk Eliminasi Malaria.

B.  Di Provinsi

1. Advokasi

1.1. Kajian dan Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya Eliminasi 
Malaria di provinsi.

 Kegiatan kajian dan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui 
kebijakan-kebijakan apa yang sudah ada dan kebijakan apa lagi yang 
perlu dikembangkan untuk mendukung upaya Eliminasi Malaria.

1.2. Sosialisasi kebijakan Eliminasi Malaria.
 Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan hasil kajian dan 

pemetaan kebijakan yang telah ada dan yang perlu dikeluarkan untuk 
mendukung upaya Eliminasi Malaria.

1.3. Mengembangkan dan memproduksi media Advokasi Kit Eliminasi 
Malaria.

 Media Advokasi Kit direview atau dikembangkan sesuai masalah dan dan 
perkembangan Program Eliminasi Malaria terkini serta kecenderungannya 
ke depan untuk dijadikan bahan pelaksanaan advokasi. Media Advokasi 
Kit bisa dalam bentuk cetak atau elektronik.

1.4. Melaksanakan advokasi ke Gubernur, DPRD dan BAPPEDA.
 Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah dan para  penentu/

pembuat kebijakan di provinsi agar mengeluarkan kebijakan yang 
mendukung pelaksanaan Eliminasi Malaria berupa alokasi anggaran, 
sarana infrastruktur dan Surat Edaran ke seluruh jajaran yang ada di 
wilayahnya.  
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1.5. Melaksanakan advokasi ke Bupati/Walikota, DPRD dan BAPPEDA 
Kabupaten/kota. 

  Melakukan advokasi kepada pimpinan dan para  penentu/pembuat 
kebijakan di kabupaten/kota agar mengeluarkan kebijakan yang 
mendukung pelaksanaan Eliminasi Malaria berupa alokasi anggaran, 
sarana infrastruktur dan Surat Edaran ke seluruh jajaran yang ada di 
wilayahnya.  

1.6. Melaksanakan pelatihan advokasi bagi Kelompok Kerja Eliminasi Malaria 
Daerah di Kabupaten/kota.

  Pelatihan Advokasi dilaksanakan agar Kelompok Kerja Eliminasi Malaria 
Daerah di Kabupaten/kota mampu menyiapkan bahan dan melaksanakan 
advokasi di wilayahnya.

2.   Bina Suasana 
2.1. Membentuk Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Malaria Tingkat Provinsi.
  Kelompok Kerja Eliminasi Nasional Malaria di provinsi merupakan 

perpanjangan tangan dari Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Malaria di 
pusat yang bertugas untuk melakukan tugas-tugas di provinsi.  Sama halnya 
dengan di pusat, kelompok ini juga beranggotakan para pakar Malaria, 
unsur pemerintahan, akademisi, klinisi, organisasi profesi, lembaga donor, 
lembaga riset dan laboratorium, organisasi kemasyarakatan yang ada di 
provinsi. 

2.2. Melakukan pertemuan Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Malaria 
Tingkat Provinsi secara berkala.

  Pertemuan ini ditujukan untuk membahas permasalahan,  perkembangan, 
dukungan yang diharapkan dan rencana tindak lanjut terhadap upaya 
Eliminasi Malaria di provinsi.
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2.3. Melakukan sosialisasi Mobilisasi sosial Eliminasi Malaria.
  Sosialisasi Eliminasi Malaria dilakukan kepada kelompok-kelompok 

potensial seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan 
media massa,  agar mereka mendukung upaya  gerakan pemberdayaan 
masyarakat dan mobilisasi sosial untuk Eliminasi Malaria.

2.4. Mengembangkan media untuk petugas kesehatan, organisasi 
kemasyarakatan, media massa, tokoh masyarakat dan kader.

  Media berisi informasi lengkap tentang Malaria dan Eliminasi Malaria yang 
jenis dan bentuknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok 
sasaran.

2.5. Menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola program Malaria Promosi 
Kesehatan di Kabupaten/kota. 

 Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pengelola program 
dan keterampilan petugas kesehatan kabupaten/kota tentang Eliminasi 
Malaria.

2.6. Memfasilitasi teknis pengembangan Malaria Center di Kabupaten/kota 
daerah endemis Malaria.

 Berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam upaya pembentukan Malaria 
Center di daerah-daerah sebagai akses informasi tentang Malaria.

2.7. Mengembangkan Sistim Informasi Manajemen (SIM).
 Sistim Informasi Manajemen (SIM) Malaria dibuat agar provinsi mempunyai 

database terkini serta memberikan kemudahan kepada pihak terkait. 

2.8. Membentuk jejaring peneliti tentang Malaria.
 Mengkoordinasi para peneliti Malaria dan mengkompilasi hasil penelitian 

para peneliti tersebut untuk melihat perkembangan Malaria. 
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2.9 Melaksanakan pertemuan jejaring peneliti Malaria
  Menginformasikan permasalahan dan perkembangan upaya pengen-

dalian Malaria secara berkala. 

3. Pemberdayaan masyarakat 
3.1. Menggandakan dan mendistribusikan media  promosi Eliminasi Malaria 

untuk masyarakat umum.
 Media promosi yang digandakan mengacu pada prototipe media yang 

dibuat oleh pusat, provinsi bisa juga membuat media spesifik lokal. Media 
berisi informasi tentang Malaria, upaya pencegahan, dan pengobatan 
Malaria serta dukungan yang diharapkan  untuk mencapai Eliminasi 
Malaria.

3.2. Menyebarluaskan informasi Eliminasi Malaria.
 Menyebarluaskan segala informasi terkait Eliminasi Malaria melalui 

berbagai media cetak, media elektronik dan berbagai saluran komunikasi 
di provinsi.

3.3. Melakukan mobilisasi sosial Eliminasi Malaria di tingkat provinsi.
 Mobilisasi sosial Eliminasi Malaria dilakukan pada puncak peringatan 

Hari Malaria Sedunia tanggal 25 April dan hari-hari kesehatan lainnya.

3.4. Melakukan sosialisasi mobilisasi sosial pada kabupaten/kota mengenai 
Eliminasi Malaria.

 Menginformasikan kepada kabupaten/kota tentang kegiatan mobilisasi 
sosial mengenai Eliminasi Malaria dengan tujuan agar terbentuk 
komitmen untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

4.   Kemitraan
 4.1. Menyusun data base mitra potensial.
 Pemetaan para mitra potensial yang terkait dengan kegiatan pencapaian 
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Eliminasi Malaria sehingga memudahkan kerjasama, komunikasi dan 
koordinasi. 

4.2. Melakukan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan 
para mitra potensial yang mendukung upaya Eliminasi Malaria.

         MoU ini dimaksudkan adanya program kerjasama yang kongkrit dari 
para Mitra untuk Eliminasi Malaria dalam kurun waktu tertentu.

4.3. Menggalang perusahaan untuk melaksanakan program tanggung jawab 
sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk Eliminasi Malaria.

 Menghimpun perusahaan-perusahaan di wilayah setempat untuk 
mengembangkan kegiatan Eliminasi Malaria menjadi bagian dari 
program CSR. 

4.4. Melaksanakan pertemuan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, 
media massa, swasta/ dunia usaha  dan lembaga donor.

 Pertemuan dengan para mitra untuk menjalin komunikasi, berbagi informasi 
dan dukungan yang diharapkan dalam upaya pencapaian Eliminasi Malaria.

4.5. Membentuk jejaring peneliti tentang Malaria di tingkat provinsi.
 Mengkoordinir para peneliti Malaria khususnya di lingkungan provinsi 

dan mengkompilasi hasil penelitian para peneliti tersebut. 

4.6    Melaksanakan pertemuan jejaring peneliti Malaria.
   Menginformasikan permasalah dan perkembangan upaya pengendalian 

Malaria secara berkala. 

4.7. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada mitra potensial yang 
mendukung kegiatan promosi kesehatan untuk Eliminasi Malaria.
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C.  Di Kabupaten/kota

1. Advokasi
1.1. Kajian dan Pemetaan kebijakan yang mendukung Upaya Eliminasi 

Malaria di Kabupaten/Kota.
 Kegiatan kajian dan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui 

kebijakan-kebijakan apa yang sudah ada dan kebijakan apa lagi yang 
perlu dikembangkan untuk mendukung upaya Eliminasi Malaria.

1.2. Sosialisasi kebijakan  Eliminasi Malaria.
 Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan hasil  kajian dan 

pemetaan kebijakan yang telah ada dan yang perlu dikeluarkan untuk 
mendukung  upaya Eliminasi Malaria.

1.3. Melakukan advokasi bersama pusat dan provinsi. 
 Bersama pusat dan provinsi melakukan advokasi untuk memperoleh 

dukungan kebijakan dan anggaran untuk Eliminasi Malaria dari Bupati/
walikota, DPRD dan BAPPEDA kabupaten/kota, camat, instansi sektor 
terkait, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta dan penyandang 
dana.

1.4. Melakukan advokasi untuk pembentukan Malaria Center di kabupaten/
kota endemis Malaria.

 Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah setempat untuk 
membentuk Malaria Center . 

2. Bina Suasana
2.1. Membentuk Kelompok Kerja  Nasional Eliminasi Malaria Tingkat 

Kabupaten/Kota.
 Kelompok Kerja Nasional  Eliminasi Malaria di kabupaten/kota merupakan 

perpanjangan tangan dari Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Malaria di 
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pusat dan provinsi untuk melaksanakan tugas-tugas pokja di kabupaten/
kota setempat. Kelompok ini beranggotakan para pakar Malaria, unsur 
pemerintahan, akademisi, klinisi, organisasi profesi, lembaga donor, 
lembaga riset dan laboratorium, organisasi kemasyarakatan yang 
berkedudukan di kabupaten/kota. 

2.2. Melakukan pertemuan Kelompok Kerja Nasional Elimasi Malaria Tingkat 
Kabupaten/Kota secara berkala.

 Pertemuan ini ditujukan untuk membahas permasalahan,  perkembangan, 
dukungan yang diharapkan dan rencana tindak lanjut terhadap upaya 
Eliminasi Malaria di kabupaten/kota.

2.3. Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaksana program Malaria di tingkat 
kecamatan dan desa.

 Pelatihan ditujukan bagi pelaksana program Malaria yang berasal 
dari kecamatan dan desa di kabupaten/kota setempat. Pelatihan ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para 
pelaksana program Malaria di lapangan. 

2.4. Melakukan Sosialisasi Mobilisasi Sosial Eliminasi Malaria untuk kelompok-
kelompok potensial, seperti organisasi kemasyarakatan, Organisasi 
Profesi dan swasta/dunia usaha.

 Sosialisasi Mobilisasi Sosial Eliminasi Malaria ditujukan guna memperoleh 
kesamaan pemahaman serta kesepakatan untuk mendukung mobilisasi 
sosial Eliminasi Malaria di kabupaten/kota. 

2.5. Sosialisasi dan operasionalisasi Malaria Center.
 Melakukan sosialisasi mengenai Malaria Center dan pelaksanaan kegiatan 

dari Malaria Center itu sendiri.
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2.6. Menggandakan media untuk petugas kesehatan, organisasi 
kemasyarakatan, media massa, tokoh masyarakat dan kader.

 Media yang sudah dikembangkan oleh pusat dan provinsi dapat 
digandakan kembali untuk kebutuhan petugas kesehatan, ormas, media 
massa, tokoh masyarakat dan kader. 

2.7. Menggandakan Modul Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk 
Eliminasi Malaria bagi pengelola dan pelaksana program.

 Modul Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Eliminasi Malaria 
yang sudah dikembangkan di pusat dapat digandakan kembali untuk 
kepentingan pelaksanaan pelatihan di kabupaten/kota.

2.8. Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaksana program di Puskesmas dan 
sumber daya lainnya.

 Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaksana 
program di Puskesmas dan sumber daya lainnya.

2.9. Melaksanakan Sistim Informasi Manajemen (SIM). 
 Kabupaten/kota mengkoordinasi seluruh jajarannya untuk melaksanakan 

Sistim Informasi Manajemen (SIM) yang sudah dikembangkan di pusat 
dan provinsi.

3.   Pemberdayaan masyarakat 
3.1. Mengembangkan media Eliminasi Malaria sesuai dengan budaya 

setempat (spesifik lokal) bagi masyarakat.
 Media Eliminiasi Malaria dibuat sesuai dengan budaya setempat agar 

pesan yang disampaikan lebih efektif dan tepat sasaran. 

3.2. Sosialisasi Mobilisasi Sosial Eliminasi Malaria untuk seluruh stakeholders 
tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten/kota.

 Kabupaten/Kota menyelenggarakan sosialisasi Mobilisasi Sosial Eliminasi 
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Malaria guna memperoleh kesamaan pemahaman serta kesepakatan 
seluruh stakeholders tingkat kecamatan.

3.3. Sosialisasi Mobilisasi Sosial Eliminasi Malaria untuk seluruh stakeholders 
desa yang diselenggarakan oleh Puskesmas.

 Puskesmas menyelenggarakan sosialisasi Mobilisasi Sosial Eliminasi 
Malaria guna memperoleh kesamaan pemahaman serta kesepakatan 
untuk seluruh stakeholders tingkat desa.

3.4. Melaksanakan mobilisasi sosial di seluruh wilayah kabupaten/kota/
kecamatan/desa.

 Mobilisasi sosial Eliminasi Malaria dilakukan pada saat ada kegiatan-
kegiatan besar tertentu yang melibatkan seluruh masyarakat di wilayah 
kabupaten/kota/kecamatan/desa. 

3.5. Kampanye melalui media massa elektronik, media cetak, media luar ruang.
 Melakukan penyebarluasan informasi mengenai Eliminasi Malaria 

melalui media massa elektronik, media cetak dan media luar ruang 
untuk berbagai kelompok sasaran.

3.6. Mengembangkan Pos Malaria Desa (Posmaldes) di setiap desa endemis 
Malaria oleh Petugas Kesehatan di desa.

 Petugas Kesehatan Desa bersama masyarakat setempat mengembangkan 
sekaligus melakukan pengelolaan Posmaldes di desanya.

3.7. Melatih tenaga sukarela sebagai Juru Malaria Desa (JMD)/kader Malaria 
oleh Puskesmas setempat. 

 Petugas Kesehatan di Puskesmas menghimpun dan melatih tenaga 
sukarela yang ingin ikut berpartisipasi sebagai JMD atau kader Malaria.
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3.8. Memantau pelaksanaan pencarian kasus Malaria oleh Juru Malaria Desa/
kader Malaria dan melaporkan secara berjenjang mulai dari Poskesdes, 
Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.

 Pelaksanaan pencarian kasus Malaria yang dilakukan oleh JMD/kader 
Malaria terlatih harus selalu dipantau agar melakukan pelaporan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku secara berjenjang.

3.9. Memantau pelaksanaan penyuluhan oleh Juru Malaria Desa dan 
melaporkan secara berjenjang mulai dari Poskesdes, Puskesmas dan 
Dinas Kesehatan Kabupaten/kota 

 Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh JMD/
kader Malaria terlatih harus terpantau dan kegiatannya dilaporkan 
secara berjenjang.

4.   Kemitraan
4.1. Menyusun data base mitra potensial
 Membuat pemetaan para mitra potensial terkait kegiatan/upaya 

kerjasama, pencapaian Eliminasi Malaria, sehingga memudahkan 
terjalinnya komunikasi dan koordinasi. 

4.2. Menggalang kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan swata/
dunia usaha.

 Kegiatan ini dimaksudkan agar mendapatkan mitra dalam upaya 
Eliminasi Malaria.

4.3. Menggalang perusahaan untuk melaksanakan program tanggung 
jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk Eliminasi 
Malaria.

 Menghimpun perusahaan-perusahaan di wilayah kabupaten/kota 
setempat untuk mengembangkan kegiatan Eliminasi Malaria sebagai 
bagian dari program CSR.
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4.4. Melaksanakan pertemuan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, 
media massa, dunia usaha, swasta dan lembaga donor.

 Pertemuan dilakukan secara berkala dengan para mitra untuk menjalin 
komunikasi,   berbagi informasi dan dukungan yang diharapkan  terkait 
dengan upaya pencapaian Eliminasi Malaria.

4.5. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada mitra potensial
 Pemberian penghargaan diberikan kepada para mitra yang telah 

memberikan dukungan dan aksi nyata dalam Promosi Kesehatan untuk 
Eliminasi Malaria di kabupaten/kota.
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BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  

Pemantauan Rencana Operasional Promosi Kesehatan untuk Eliminasi Malaria 
dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan setiap tahun dalam kurun waktu 
5 tahun (2010-2014). Pemantauan merupakan upaya untuk mengamati seberapa 
jauh kegiatan yang direncanakan sudah dilaksanakan.  Evaluasi dilaksanakan untuk 
melihat kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan untuk 
Eliminasi Malaria.

Pemantauan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan untuk Eliminasi 
Malaria dilaksanakan oleh pengelola program Malaria, pengelola program promosi 
kesehatan dan mitra terkait pada masing-masing jenjang administrasi mulai dari 
pusat, provinsi sampai kabupaten/kota yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 
Rencana Operasional Promosi Kesehatan 
untuk Eliminasi Malaria Tahun 2010-2014

No    KEgIATAN

A. DI PUSAT      
 1. AdvokAsi      
  1.1 kajian dan Pemetaan kebijakan   v  v  BLN, APBN
  1.2 sosialisasi kajian dan Pemetaan kebijakan  v  v  Program 
  1.3 Pengembangan dan produksi Media   v  v  Malaria
   Advokasi kit Eliminasi Malaria      dan 
  1.4 Penggandaan dan distribusi Media Advokasi kit  v v v  Promosi 
  1.5 Penyusunan dan produksi Modul pelatihan advokasi  v    kesehatan
  1.6 Penggandaan dan distribusi Modul pelatihan 
   advokasi   v v

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBEr 
DANA
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No    KEgIATAN

  1.7 Pelatihan advokasi   v v
  1.8 Pelaksanaan advokasi    v v v v

 2. BiNA suAsANA
  2.1 Pembentukan Pokjanal Eliminasi Malaria v     BLN, APBN
  2.2 Pertemuan Pokjanal Eliminasi Malaria v v v v v Program
  2.3 sosialisasi Eliminasi Malaria  v v v v Malaria
  2.4 Pengembangan dan produksi media  v  v  dan
  2.5 Penggandaan dan distribusi media  v v v  Promosi
  2.6 ToT Pengelola Program Malaria  v v v v kesehatan 
  2.7 Penyusunan Pedoman Malaria Center  v    
  2.8 Penggandaan dan distribusi Pedoman Malaria Center  v v v 
  2.9 Fasilitasi Teknis Pembentukan Malaria   v v v v
   Center di daerah endemis
  2.10 sistim informasi Manajemen Malaria  v
  2.11 sosialisasi siM Malaria  v v

 3. PEMBErdAyAAN MAsyArAkAT        
  3.1 Penyusunan dan produksi Pedoman Mobilisasi       BLN, APBN
   sosial Eliminasi Malaria  v v    Program 
  3.2 Penggandaan dan distribusi Pedoman Mobilisasi       Malaria
   sosial Eliminasi Malaria   v v v   dan
  3.3 sosialisasi Pedoman Mobilisasi sosial Eliminasi        Promosi
   Malaria pada petugas provinsi v v v   kesehatan
  3.4 Pelaksanaan Mobilisasi sosial Eliminasi Malaria 
   tingkat Nasional v v v
  3.5 Pengembangan dan produksi Media promosi  
   Eliminasi Malaria  v v 
  3.6 Penggandaan dan distribusi Media promosi  
   Eliminasi Malaria   v v v
  3.7   Penyebarluasan informasi Eliminasi Malaria 
   melalui media cetak dan media elektronik  v v v v v
  3.8 Penyusunan dan produksi Modul   v v
           Pelatihan Pelatih dan Pelaksana 
           Pemberdayaan Masyarakat 

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBEr 
DANA
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No    KEgIATAN

 3.9 Penggandaan dan distribusi Modul Pelatihan Pelatih    v v
  dan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat 
 3.10 Pelaksanaan  Pelatihan Pelatih dan   v v
         Pelaksana pemberdayaan masyarakat    

 4. kEMiTrAAN        
  4.1. Penyusunan data base mitra potensial  v  v  BLN, APBN
  4.2 Pelaksanaan Perjanjian kerjasama (Mou)   v  v  Program
   dengan ormas dan swasta/dunia usaha      Malaria
  4.3 Penyusunan dan produksi Pedoman kerjasama   v    dan
   kemitraan dan Csr Eliminasi Malaria      Promosi
  4.4 Penggandaan dan distribusi Pedoman kerjasama   v v   kesehatan
   kemitraan dan Csr Eliminasi Malaria
  4.5 Penyusunan, produksi dan distribusi Newsletter   v v v v
   Eliminasi Malaria
  4.6 Pertemuan  kemitraan  v v v v
  4.7. Pembentukan Jejaring peneliti Malaria v v
  4.8 Pertemuan Jejaring peneliti Malaria  v v v v
  4.9 Pemberian penghargaan kepada mitra potensial  v v v v

B PROVINSI
 1. AdvokAsi        
  1.1 kajian dan Pemetaan kebijakan  v  v  BLN, APBN 
  1.2 sosialisasi Pemetaan kebijakan  v  v  Program
  1.3 Pengembangan dan produksi Media Advokasi kit    v   Malaria   
	 	 	 Eliminasi	Malaria	spesifik	provinsi	 	 	 	 	 	 dan
  1.4 Penggandaan dan distribusi Media Advokasi kit    v v  Promosi
	 	 	 spesifik	provinsi	 	 	 	 	 	 Kesehatan
  1.5 Penggandaan dan distribusi Modul pelatihan advokasi   v v  
  1.6 Pelatihan advokasi   v v  APBd
  1.7 Pelaksanaan advokasi ke Gubernur, dPrd, Bapeda  v v
  1.8 Advokasi ke Bupati/Walikota, dPrd dan Bapeda    v v v
   kabupaten/kota
  1.9 Pelaksanaan advokasi bagi pokja kabupaten/kota   v v v

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBEr 
DANA
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No    KEgIATAN

 2. BiNA suAsANA      
  2.1 Pembentukan Pokjanal Eliminasi Malaria  v
           Tingkat Provinsi 
  2.2 Pertemuan Pokjanal Eliminasi Malaria  v v v v
  2.3 sosialisasi mobilisasi sosial Eliminasi   v v 
   Malaria tingkat provinsi
  2.4 Pengembangan dan produksi media v v v 
  2.5 Pelatihan bagi Pengelola Program Malaria kab/kota   v v
  2.6 Penggandaan dan distribusi Pedoman Malaria Center   v v
  2.7 Fasilitasi Teknis Pembentukan Malaria Center di kab/kota  v v v v 
  2.8 sistim informasi Manajemen Malaria  v v 
  2.9 Pembentukan Jejaring peneliti  v
  2.10 Pertemuan Jejaring peneliti  v v v v

 3. PEMBErdAyAAN MAsyArAkAT      
  3.1 Penggandaan dan distribusi Pedoman Mobilisasi    v v
   sosial Eliminasi Malaria 
  3.2 sosialisasi Pedoman Mobilisasi sosial Eliminasi    v v v
   Malaria pada petugas provinsi dan kab/kota
  3.3 Pelaksanaan Mobilisasi sosial Eliminasi Malaria    v v v
   tingkat provinsi
  3.4 Pengembangan dan produksi Media    v v
									 	 	 promosi		Eliminasi	Malaria	spesifik	lokal	
  3.5 Penggandaan dan distribusi Media    v v 
           promosi  Eliminasi Malaria 
  3.6 Penyebarluasan informasi Eliminasi Malaria melalui  v v v v v
   media cetak dan media Elektronik
  3.7  Penggandaan dan distribusi Modul    v v
           Pelatihan Pelatih dan Pelaksana 
           Pemberdayaan Masyarakat 
  3.8 Pelaksanaan  Pelatihan Pelatih dan Pelaksana    v v
   pemberdayaan masyarakat bagi kab/kota   

 4 kEMiTrAAN        
  4.1 Penyusunan data base mitra potensial  v   v  
 

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBEr 
DANA

BLN, APBN
Program
Malaria

dan
Promosi

kesehatan

APBd

BLN, APBN,
Program
Malaria

dan
Promosi

kesehatan

APBd 
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No    KEgIATAN

  4.2 Pelaksanaan Perjanjian kerjasama (Mou) dengan   v v v 
   ormas dan swasta/dunia usaha
  4.3 Penggandaan dan distribusi Pedoman kerjasama    v v
   kemitraan dan Csr Eliminasi Malaria
  4.4 Penyusunan, produksi dan distribusi Newsletter   v v v v
   Eliminasi Malaria
  4.5 Pertemuan  kemitraan v v v v v
  4.6 Pembentukan Jejaring peneliti Malaria  v
  4.7 Pertemuan Jejaring peneliti Malaria  v v v v
  4.8 Pemberian penghargaan kepada mitra potensial  v v v v

C KABUPATEN/KOTA
 1. AdvokAsi      
  1.1 kajian dan Pemetaan kebijakan  v v
  1.2 sosialisasi Pemetaan kebijakan   v v
  1.3 Pengembangan dan produksi Media Advokasi kit    v
	 	 	 Eliminasi	Malaria	spesifik	kab/kota
  1.4 Penggandaan dan distribusi Media Advokasi kit    v v
	 	 	 spesifik	kab/kota
  1.5 Pelaksanaan advokasi ke Bupati/Walikota,    v v
   dPrd dan Bapeda
  1.6 Pelaksanaan Advokasi untuk pembentukan    v v
   Malaria Center
  1.7 Pembentukan Malaria Center   v v
 
 2. BiNA suAsANA      
  2.1 Pembentukan Pokjanal Eliminasi Malaria   v
           Tingkat kab/kota
  2.2 Pertemuan Pokjanal Eliminasi Malaria  v v v v
  2.3 sosialisasi mobilisasi sosial Eliminasi Malaria   v v v
   tingkat kab/kota
  2.4 Penggandaan dan distribusi media   v v
  2.5 Penggandaan modul pemberdayaan masyarakat   v v
  2.6 Pelatihan bagi Pengelola Program Malaria kab/kota  v v
  2.7 Pelatihan bagi Pengelola Program Malaria Puskesmas   v v
  2.8 sosialisasi dan operasional Malaria Center   v v v
  2.9 sistim informasi Manajemen Malaria   v v v

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBEr 
DANA

BLN, APBN
Program
Malaria

dan
Promosi

kesehatan

APBd 

BLN, APBN
Program
Malaria

dan
Promosi

kesehatan

APBd

BLN, APBN
Program
Malaria

dan
Promosi

kesehatan

APBd
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No    KEgIATAN

 3. PEMBErdAyAAN MAsyArAkAT      
  3.1   sosialisasi Mobilisasi sosial Eliminasi  v v v v v
     Malaria tingkat kecamatan
  3.2   sosialisasi  Mobilisasi  sosial Eliminasi  v v v v v
     Malaria tingkat desa
  3.4   Mobilisasi  sosial di kabupaten/kota/   v v v v
     kecamatan/desa
  3.5   Pelaksanaan kampanye  v v v v v
  3.6   Pengembangan Pos Malaria desa di desa endemis v v v v v
  3.7   Melatih tenaga sukarela Juru Malaria desa v v v v v
  3.8   Pemantauan Juru Malaria desa  v v v v v
  3.9   Pemantauan pelaksanaan penyuluhan v v v v v

 4. kEMiTrAAN      
  4.1 Penyusunan data base mitra potensial  v  v 
  4.2 Menggalang kemitraan dengan ormas dan  v v v v
   swasta/dunia usaha
  4.3 Menggalang  program tanggung jawab sosial  v v v v
   perusahaan (Corporate social responsibility)
  4.4 Pertemuan  kemitraan v v v v v
  4.5 Pemberian penghargaan kepada mitra potensial  v v v v

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBEr 
DANA

BLN, APBN
Program
Malaria

dan
Promosi

kesehatan

APBd

BLN, APBN
Program
Malaria

dan
Promosi

kesehatan

APBd
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BAB V
PENUTUP

Rencana Operasional Promosi Kesehatan untuk Eliminasi Malaria ini merupakan 
salah satu dukungan promosi kesehatan dalam pelaksanaan program Eliminasi 
Malaria yang lebih banyak terfokus pada kegiatan promotif dan preventif. 

Kegiatan ini tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila tidak melibatkan 
dukungan legislatif, pemerintah daerah, masyarakat termasuk organisasi 
kemasyarakatan, pihak swasta/dunia usaha. Oleh karena itu,  Eliminasi Malaria harus 
dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
dan mitra kerja lainnya serta masyarakat.

Rencana Operasional Promosi Kesehatan untuk Eliminasi Malaria berisi tahapan 
kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya Eliminasi Malaria dimulai dari pusat, 
provinsi sampai kabupaten/kota. 

Dengan adanya rencana operasional ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 
acuan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan upaya Eliminasi Malaria yang 
dilakukan secara terkoordinasi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2010-2014).
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