
 
 

SUMBER DAYA  SURVEILANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 
Elsa Pudji Setiawati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNPAD 



 
DAFTAR ISI 

DAFTAR ISI …………………………………………………………………. 

SUMBER DAYA SURVEILANS 

I

1

 Perencanaan ..................................................................................... 1

Sumber Daya Manusia .................................................................... 

Komputer ......................................................................................... 

Dana dan Sumber Daya Lainnya ..................................................... 

3

4

    4

UNSUR-UNSUR SURVEILANS …………………………………………….. 4

 Pengumpulan Data ………………………………………………. 

Pengolahan dan Analisis Data …………………………………… 

Diseminasi Laporan ………………………………………………. 

4

8

11

STRUKTUR ORGANISASI ………………………………………………….. 15

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………… 17

 

 i



SUMBER DAYA SURVEILANS 

 

 Agar kegiatan surveilans dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau 

telah ditetapkan dibutuhkan infrastruktur sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

2. Sumber daya manusia 

3. Komputer 

4. Sumber daya lainnya termasuk dana 

 

1. Perencanaan 

 Perencanaan merupakan hal yang penting agar suatu program surveilans 

dapat berhasil dengan baik. Perencanaan yang baik harus memiliki tujuan yang 

jelas yang telah ditentukan terlebih dahulu dan diuraikan dalam bentuk langkah-

langkah untuk mencapai tujuan yang  telah ditetapkan dengan biaya seminimal 

mungkin. Tujuan yang ditetapkan haruslah berdasarkan prioritas pengendalian 

infeksi rumah sakit. Sebaiknya Komite Pengendalian Infeksi rumah sakit 

membuat daftar proyek dan aktivitas yang dapat mereka laksanakan dalam waktu 

satu tahun ke depan, kemudian program surveilans yang akan dibuat disesuaikan 

dengan aktivitas tersebut. Hal ini dikenal sebagai “ surveilan sesuai tujuan “ ( 

Haley ). Bila hal tersebut dapat dijalankan dengan baik maka dapat digunakan  

Komite Infeksi Nosokomial untuk menilai hasil  pekerjaan tim apakah telah 

dilakukan dengan baik, terlalu berat atau bahkan telah melakukan suatu kegiatan 

surveilans yang tidak relevan. 
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 Dalam membuat perencanaan atau program surveilans harus mencakup 

beberapa hal, yaitu : 

a. Definisi infeksi 

 Definisi ini perlu ditetapkan atau distandarisasi untuk seluruh rumah sakit 

agar datanya mempunyai nilai. Ada beberapa definisi sebagai hasil dari 

consensus yang dapat dijadikan pegangan dalam pembuatan definisi infeksi 

bagi suatu rumah sakit. 

 

b. Populasi surveilans 

  Pengumpulan data infeksi dari seluruh rumah sakit tidaklah seefektif yang 

diduga sebelumnya, karena angka-angka ini tidak dapat diperbandingkan 

antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya. Hal ini disebabkan karena 

adanya perbedaan pada factor-faktor resiko. Rekomendasi terbaru adalah 

dilakukannya suatu survey terhadap kejadian-kejadian spesifik yang dijadikan 

target pengendalian. Kelompok beresiko tinggi seperti pasien-pasien Intensive 

Care Unit ( ICU ) atau pasien dengan luka operasi dapat dijadikan titik awal. 

 

c. Indentifikasi sumber data 

 Setelah menentukan populasi target, maka perlu dilakukan evaluasi 

terhadap ketersediaan data yang akan dipakai, apakah datanya tersedia, 

mudahkah mendapatkan data yang dibutuhkan. Misalnya, bila dilakukan 

survey luka operasi, dapat dipakai data dari kamar bedah, maka data tersebut 

harus sudah tersedia dan tersusun dengan rapih. Unit yang bersangkutan harus 
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bersedia untuk memperbolehkan petugas survey melihat data yang dibutuhkan 

oleh petugas survey. 

 

d. Pemilihan metoda surveilans 

  Dalam memilih metoda surveilans pertimbangan sumber daya sangatlah 

penting, baik sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lainnya. Selain 

itu perlu juga dipertimbangkan metoda surveilans yang dipilih hendaklah yang 

hemat biaya tetapi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 

e. Distribusi laporan dan penilaian 

  Distribusi laporan dan penilaian merupakan bagian terakhir dari suatu 

program surveilans. Walaupun merupakan bagian yang terakhir tetapi tetap 

harus dipertimbangkan pada penyusunan program surveilans. Data yang telah 

dikumpulkan tidak akan bermanfaat apabila tidak digunakan, oleh karena itu 

Komite       Infeksi Nosokomial harus menentukan konsumen dari data yang 

telah disurvei dan memperkirakan efek dari pengumpulan data tersebut 

sebelum survey dilaksanakan. 

 

2. Sumber Daya Manusia 

  Angka yang dapat dijadikan patokan untuk surveilans atau program 

pengendalian infeksi lainnya adalah 1 orang Komite Infeksi Nosokomila 

untuk setiap 250 tempat tidur di rumah sakit. Namun sebagian besaar rumah 

sakit tidak dapat memenuhi rekomendasi ini. Pendekatan yang lebih praktis 
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adalah dengan menentukan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan 

kebutuhan dan rencana program surveilans yang dibuat. Dukungan sumber 

daya manusia untuk aspek administrative dan kemampuan computer juga 

penting agar para pekerja dapat bekerja dengan lebih efektif. 

 

3. Komputer 

  Apabila data yang masuk cukup banyak maka akan sulit melakukan 

analisis secara manual, dukungan computer akan sangat membantu pekerjaan 

Komite Infeksi Nosokomial dalam melakukan analisis data. 

 

4. Dana dan sumber daya lainnya 

  Dibutuhkan dukungan dari pihak adminstrasi rumah sakit baik dalam 

bentuk dukungan kebijakan, dana yang mencukupi mapun sumber daya 

lainnya seperti ruang kantor yang mencukupi agar Komite Infeksi Nosokomial 

dapat bekerja dengan baik 

 

 

UNSUR-UNSUR SURVEILANS 

1. PENGUMPULAN DATA 

   Data- data yang dikumpulkan dalam kegiatan survey haruslah 

dianalisis. Untuk dapat melakukan analisis dan pelaporan hasil kegiatan 

surveilans maka terdapat 2 hal penting yang harus dikumpulkan datanya yaitu 

angka yang akan menjadi numerator dan denominator. 

a. Numerator 
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o Data yang perlu dicatat 

  Terdapat tiga kategori data yang perlu dicatat dari seorang 

pasien yang terkena infeksi nosokomial yaitu : 

 Data demografik yang meliputi data tentang : nama, umur, 

jenis kelamin, nomor register rumah sakit, ruang rawat, 

tanggal masuk rumah sakit. 

 Data infeksi yang meliputi data tentang : tanggal mulai 

timbul gejala, tempat terjadinya infeksi 

 Data laboratorium yang meliputi data tentang : nama 

kuman pathogen, antibiotic yang diperoleh pasien, 

pathogen antibiogram. 

 Data factor resiko utama terjadinya infeksi ; sejauh hal ini 

memungkinkan untuk didapatkan dan digunakan dalam 

analisis data ini dapat dicatat. Faktor resiko spesifik antara 

lain : pemasangan kateter urine, pemasangan ventilator, 

tanggal operasi, dll. 

 Data tentang perkembangan infeksi nosokomial pasien, 

misalnya pasien meninggal setelah terkena infeksi 

nosokomial 

 

o Petugas Pengumpul Data 

  Petugas dari Komite Infeksi Nosokomial atau Panitia 

Infeksi Nosokomial bertanggungjawab atas pengumpulan data 
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tersebut, oleh karena itu mereka harus mempunyai ketrampilan 

dalam mengidentifikasi infeksi nosokomial sesuai dengan kriteria 

yang ada. 

 

o Sumber Data 

  Banyak sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

surveilans infeksi nosokomial. Petugas pengumpul data harus 

memiliki akses untuk mendapatkan semua data yang dibutuhkan. 

Untuk itu diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak 

di lingkungan rumah sakit agar suatu program surveilans dapat 

berjalan dengan baik. 

  Dalam mengumpulkan sumber data petugas surveilans 

pertama-tama harus melakukan penemuan kasus terlebih dahulu 

baru kemudian melakukan konfirmasi kasus. Untuk melakukan 

konfirmasi kasus, sumber data internal yang paling penting adalah 

rekam medik pasien, selain itu juga dapat dilakukan konfirmasi 

kasus kepada dokter yang mengobati pasien dan perawat ruangan 

dimana pasien berada. Sumber informasi lainnya adalah petugas 

apotik, petugas laboratorium, petugas patologi. 

 

o Cara mengumpulkan data 

  Apapun metode yang digunakan dalam melaksanakan 

surveilans infeksi nosokomial, perlu menggunakan cara 
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pengumpulan data yang seragam. Cara yang biasa digunakan 

adalah dengan menelaah data laboratorium dan catatan medik 

pasien. 

  Biasanya penemuan kasus diawali dengan menelusuri data 

rekam medis pasien yang masuk dengan infeksi dan pasien-pasien 

dengan resiko infeksi nosokomial, misalnya pasien dengan diabetes 

mellitus, pasien yang mendapatkan terapi imunosupresan kuat. 

Kemudian petugas surveilans mengunjungi laboratorium untuk 

melihat laporan biakan mikrobiologi. Langkah ini akan sangat 

membantu petugas untuk menentukan rekam medik mana yang 

perlu ditelaah lebih lanjut. 

 

b. Denominator 

  Untuk dapat menentukan infection rate, maka denominator yang 

perlu dicatat adalah tabulasi data dari kelompok pasien yang memiliki 

resiko untuk mendapatkan infeksi nosokomial yang sama. 

 Bila angka infeksi nosokomial akan diperbandingkan antar rumah 

sakit, maka denominator yang digunakan haruslah merupakan 

denominator yang digunakan secara bersama-sama. Sebagai contoh 

denominator yang digunakan oleh NNIS untuk surveilans di ICU 

adalah jumlah pasien, jumlah hari rawat di ICU, jumlah hari inseri 

ventilator, jumlah total hari insersi line sentral, jumlah hari insersi 

kateter urin, dll. 
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2. PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA  

  Setelah kegiatan survey dilakukan hal lain yang tidak kalah pentingnya 

adalah melakukan analisis data. Dalam melakukan analisis data petugas 

pengumpul data harus tetap dilibatkan dan sangat tidak dianjurkan 

menggunakan seorang ahli statistic ataupun epidemiologist dari luar rumah 

sakit yang tidak mengetahui permasalahan untuk melakukan analisis. 

  

a. Menentukan dan menghitung rates 

  Rate adalah suatu probabilitas suatu kejadian. Biasa dinyatakan 

dalam formula sebagai berikut : 

 

( x / y ) k 

 

  dimana :  x  =  numerator dalam kurun waktu tertentu 

    y =  denominator 

                                     k         =         angka bulat agar mudah membacanya ( 100 ; 

1.000 ; atau 10.000 ). 

  kurun waktu ini antara denominator dan numerator harus sama 

 

 Ada tiga macam rate yang biasa digunakan dalam surveilans infeksi 

nosokomial yaitu : 

o Incidence : adalah jumlah kasus baru dari suatu penyakit yang timbul 

dalam suatu kelompok populasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. 

Dalam surveilans nosokomial, incidence adalah jumlah kasus baru infeksi 
 8



nosokomial  dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah pasien dengan 

resiko untuk mendapatkan infeksi nosokomial yang sama dalam kurun 

waktu yang sama pula. 

o Prevalence : adalah jumlah total kasus baik baru maupun lama dakan suatu 

kelompok populasi tertentu dalam kurun waktu tertentu (period 

prevalence) atau dalam satu titik waktu tertentu ( point prevalence). Point 

prevalence pada infeksi nosokomial adalah jumlah kasus infeksi 

nosokomial yang didapat dibagi dengan jumlah pasien dalam survey. 

o Incidence density : adalah rata-rata instant dimana infeksi terjadi, relative 

terhadap besaran populasi yang bebas infeksi. Incidence density diukur 

dalam satuan jumlah kasus penyakit per satuan orang per satuan waktu. 

Sebagai contoh  incidence density yang sering digunakan dalam infeksi 

nosokomial di rumah sakit adalah jumlah infeksi nosokomial per 1.000 

pasien per hari. Incidence density sangat berguna pada keadaan tertentu 

yaitu bila infection rate yang dihitung merupakan fungsi linier. Contoh :  

Incidence Rate ( IR ) pasien terpasang kateter urine adalah jumlah Infeksi 

Saluran Kemih / Jumlah pasien terpasang kateter. Sedangkan Incidence 

Density Rate ( IDR ) pasien terpasang kateter urine adalah jumlah infeksi 

saluran kemih / jumlah hari pemasangan kateter. 

Pada IDR panitia infeksi nosokomial dapat mengontrol lamanya 

pasien terpapar oleh factor resikonya dalam hal contoh di atas dapat 

diketahui berapa hari pasien terpapar pemasangan kateter 
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b. Memperbandingkan rates  

  Agar rates yang telah dihitung dapat diperbandingkan maka 

sangatlah penting untuk melakukan penyesuaian terhadap rates yang akan 

diperbandingkan dengan menggunakan metode statistic.  

  Untuk dapat membandingkan rates maka syaratnya adalah : 

o Menggunakan definisi yang sama 

o Menggunakan metode surveilans yang sama dan cara penemuan kasus 

yang sama. 

o Memiliki akurasi metode yang sama dan sumber daya manusia yang 

sama 

o Mempunyai karakteristik rumah sakit yang sama antara lain lama 

rawat yang sama. 

   Dalam memperbandingkan rates, maka perbandingan dapat 

dilakukan antara lain : 

o Diantara kelompok pasien 

  Denominator dari suatu rates haruslah menggambarkan 

population at risk. Dalam membandingkan rates antar kelompok 

pasien dalam satu rumah sakit, maka rates tersebut haruslah 

disesuaikan terlebih dahulu terhadap factor resiko yang 

berpengaruh besar terhadap terjadinya infeksi nosokomial. Dalam 

melakukan penyesuaian perlu dipertimbangkan factor resiko 

intrinsic dan ekstrinsik pasien. 
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o Menurut waktu 

  Penyesuaian rates juga harus dilakukan bila 

memperbandingkan rates berdasarkan kurun waktu yang berbeda. 

Sebagai ilustrasi misalnya akan diperbandingkan rate infeksi luka 

operasi pasien kelas III saat ini dengan beberapa tahun yang lalu. 

Karena sosioekonomi yang jelek beberapa tahun yang lalu, maka 

banyak pasien yang pulang paksa setelah selesai dioperasi, 

sehingga seolah-olah beberapa tahun yang lalu angka infeksi luka 

operasi kecil dibandingkan saat sekarang. 

 

o Infection Rates 

  Infection rates dalam satu rumah sakit dapat 

diperbandingkan. Hal ini dapat dilakukan untuk membandingkan 

angka laju infeksi dengan populasi yang sama di dalam rumah sakit 

yang sama, misalnya membandingkan laju infeksi nosokomial dari 

dua ICU atau membandingkannya dengan benchmark rates yang 

telah ditetapkan oleh rumah sakit. 

 

3. DISEMINASI LAPORAN 

  Dalam melaksanakan penyebarluasan hasil surveilans perlu dilakukan 

secara hati-hati karena merupakan hal yang sensitive, oleh karena itu data 

yang dapat mengarah kepada pasien atau perawatan harus benar-benar dijaga 

kerahasiaannya. Data surveilans di beberapa Negara tidak dapat digunakan 
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untuk memberikan sanksi tetapi hanya dapat digunakan untuk tujuan 

perbaikan mutu pelayanan. 

  Penyebarluasan hasil surveilans oleh panitia infeksi nosokomial 

hendaknya dalam bentuk laporan yang berisi narasi singkat, tabel atau grafik 

yang menarik serta dilakukan secara berkala.  

Dalam rumah sakit yang tidak terlalu besar atau rumah sakit dengan pasien 

yang population at risk nya kecil, tidak dianjurkan membuat data dalam bentuk 

tabel setiap bulan, tetapi rate hanya dihitung setiap kwartal atau 6 bulanan atau 

satu tahun tergantung pada besarnya denominator yang didapatkan. Namun 

analisis mendalam terhadap numeratornya dapat dilakukan untuk memberikan 

gambaran epidemiologinya, termasuk kuman pathogen dan factor resikonya. 

  Dalam melaksanakan diseminasi hasil surveilans yang terpenting adalah 

menindaklanjuti hasil laporan surveilans. Surveilans tidak akan berguna 

seandainya hasil yang telah diperoleh tidak dilanjutkan dengan upaya-upaya 

pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit. Skema berikut 

akan memberikan gambaran pemanfaatan hasil diseminasi laporan surveilans 

untuk upaya pencegahan maupun pengendalian infeksi nosokomial. 

  Agar hasil surveilans dapat ditindaklanjuti maka penyebarluasan hasil 

analisis surveilans haruslah pada orang yang tepat dan memiliki kemampuan 

untuk mengambil keputusan antara lain perawat di masing-masing unit, petugas 

administrator rumah sakit dan petugas di bagian pendidikan dan pelatihan. 

  Setelah melakukan penyebarluasan informasi maka tim pengendali infeksi 

rumah sakit perlu melakukan evaluasi terhadap kegiatan surveilans yang telah 
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dilakukan. Dalam evaluasi tersebut, apakah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 

sudah terjawab, pertanyaan tersebut antara lain : 

o Apakah surveilans telah dapat mendeteksi adanya kluster ? 

o Apakah data kegiatan pengendalian yang dilakukan sudah menurunkan 

endemic rates ? 

o Dimanakah data surveilans tersebut yang paling efektif digunakan 

dalam melaksanakan kegiatan intervensi ? 

o Apakah program dan temuan surveilans yang dilakukan sudah mampu 

membangkitkan awareness dan komitmen para dokter, perawat dan 

administrator rumah sakit ? 

Untuk dapat memahami langkah-langkah pengendalian infeksi nosokomial 

di rumah sakit dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 
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Data surveilans 

Laboratorium 
Ruangan 

Dokter PI dan Perawat PI 
(ICO & ICN ) 

Panitia 
(ICC) 

ICN 
ICO 

Administrasi & 
petugas RS 

Isolasi & 
pengob. 
infeksi 

Focused 
epidemiological 

studies 

Containment 
• PCP 
• Pengawasan ling 

& peralatan 
• Profilaksis bagi 

para petugas 
kesehatan 

• Menyusun 
kebijakan 

Pengendalian 
penggunaan 
antibiotika 

Kesehatan 
petugas & 
pendidikan 

Masukan  

Analisis 

Tindakan & 
pelaksanaan 

Langkah Pengendalian 

 
Gambar 1 : Langkah Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit 

 

Keterangan : 

 PI : Pengendalian Infeksi 

 ICO : Infection Control Officer ( dokter ) 

 ICN : Infection Control Nurse  

 PCP : Patient Care Practice. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

 Surveilans merupakan bagian dari organisasi pengendalian infeksi 

nosokomial di rumah sakit, dimana di tingkat administrasi rumah sakit akan 

dibentuk panitia pengendalian infeksi nosokomial, kemudian di tingkat ruang 

perawatan akan dibentuk tim pengendalian infeksi nosokomial. Surveilans 

merupakan bagian dari tim pengendalian infeksi nosokomial. Keberhasilan suatu 

program surveilans akan sangat ditentukan oleh organisasi yang dibentuk di 

rumah sakit. Salah satu bentuk organisasi pengendalian infeksi di rumah sakit 

adalah sebagai berikut : 

 

Struktural RS Panitia PI • Dokter PI 
• Perawat PI 
• Wakil dokter 
• Wakil Perawat 
• Farmasi 
• CSSD 
• Tehnisi 
• Administrator 

Tim PPI Ruang Rawat • Dokter PI 
• Perawat PI 
• Staf pelayanan  

di tingkat 
ruangan 

Surveilans Upaya Pencegahan  
( Kewaspadaan Universal ) 

Penanggulangan 
 ( Tim Investigasi KLB ) 

 
Skema 2 : Struktur Organisasi Pengendalian Infeksi Nosokomial di Sarana 

Kesehatan 
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  Struktur organisasi pengendalian infeksi di Rumah Sakit 

merupakan perpanjangan tangan dari pimpinan rumah sakit yang dapat 

membantu pimpinan rumah sakit dalam memantau mutu pelayanan yang 

berkaitan dengan infeksi nosokomial. 

 Panitia Pengendalian Infeksi ( PPI ) biasanya dipimpin oleh 

seorang dokter yang mempunyai pengalaman dalam pengendalian infeksi. 

Ketua Panitia dapat seorang dokter dengan latar belakang mikrobiologi 

ataupun epidemiologi klinis. Sedangkan Panitia Pengendali Infeksi 

memilik anggota-anggota yang mewakili para petugas yang terlibat 

langsung dalam perawatan pasien di ruangan dan petugas yang berperan 

dalam kegiatan surveilans. Anggota tambahan dapat bersifat sebagai 

konsultan ataupun sebagai anggota tetap tergantung dari kebutuhan 

masing-masing rumah sakit. 

  Panitia Pengendali Infeksi di Rumah Sakit mempunyai tanggung 

jawab atas program pengendalian infeksi, agar tim dapat bekerja dengan 

baik hendaknya mereka mendapatkan kewenangan , tugas serta tanggung 

jawab yang jelas dan mendapatkan dukungan dari pimpinan rumah sakit 

dan seluruh petugas rumah sakit. 

 

 16



DAFTAR PUSTAKA 

 

Bennet J.V. and Brachaman J.V. 1992, Hospital Infection 3rd edition, Boston-

Toronto-London, Little Brown Co. 

 

Dalima Ari Wahono Astrawinatan, Epidemiologi Klinik dan Sistem Surveilans 

Infeksi di Rumah Sakit, 2003, Kursus Pengendalian Infeksi di Rumah 

Sakit. 

 

Demak L Tobing, Struktur Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit, 2003, Kursus 

Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit. 

 

Djoyosugito A, Roeshadi Dj. Pusponegoro A, Supardi Imam, 2001, Buku Manula 

Pengendalian Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit. 

 

Kurikulum dan Modul Pelatihan Kewaspadaan Universal, 1999, Departemen 

Kesehatan, Direktorat Jendral Pelayanan PPM & PLP , ; 173 – 180. 

 

Masud Yunesian, Nosocomial Infection Surveilans Methods,  

 http://www/pit.edu/~super1/lecture/lec.2004/001/htm. 

 

 17

http://www/pit.edu/%7Esuper1/lecture/lec.2004/001/htm

	judul SUMBER DAYA SURVEILANS.doc
	daftar isi sumber daya surveilans.doc
	DAFTAR ISI …………………………………………………………………. 
	1 
	4
	15
	17

	SISTEM YANG DIBUTUHKAN PADA SURVEILANS.doc

