
Kegiatan Intervensi 
( Intervention Program )  



 Project = tingkat lokal (masyarakat dan unsur pendukungnya) 

Regulasi 

Pengawasan (produksi, 
importasi, distribusi, 

penggunaan, dll) 

Lemahnya 
pengawasan dan 

Penegakan 
Hukum  

Data 
Surveilans 

KAP peternak, petugas 
kesehatan 

hewan/masyarakat 

Kurangnya perhatian 
pemangku 

kepentingan 

Intervensi = Demontrasi potensial strategi 
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Metode Intervensi 

1. Melalui pendampingan peternak pilot dan 
kader kesehatan tingkat desa  

2. Melalui peningkatan kapasitas (pelatihan-
pelatihan) 

 

Dengan dukungan media2 sosialisasi, dll 

Metode penilaian / evaluasi = Outcome 
Mapping (OM) 
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Metode Evaluasi =  Outcome Mapping 

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan 
keberlanjutan program dengan mengajak 
kelompok sasaran (boundary partners) ikut 
dalam program 

 
Komponen: 
1. Outcome challenges (tantangan Vs tujuan) 
2. Boundary Partners (kelompok sasaran) 
3. Progress Markers (indikator-indikator 

keberhasilan program) 
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Kelompok Sasaran  

Peternakan/Kesehatan Hewan: 
1. Petugas Kesehatan Hewan (kabupaten & kecamatan) 
2. Peternakan Pilot  (10 babi, 6 ayam petelur) 
 
Kesehatan Masyarakat: 
1. Petugas Kesehatan Masyarakat (kabupaten & 

kecamatan) 
2. Kader Kesehatan Desa  (4 desa pilot) 
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Aktifitas Intervensi 

No. Kelompok Sasaran Rincian Kegiatan Intervensi 

1 Petugas kesehatan 
hewan 

1. Pelatihan manajemen pemeliharaan dan kesehatan 
ternak babi 

2. Pelatihan ToF pencegahan resistensi antibiotik 
dengan konsep Ecohealth 

2 Peternak Pilot 1. Pelatihan manajemen pemeliharaan dan kesehatan 
ternak babi 

2. Pendampingan peternakan secara reguler 
3. Pelatihan manajemen limbah peternakan babi 

dengan pembuatan kompos 

3 Petugas kesehatan 
masyarakat 

1. Pelatihan ToF pencegahan resistensi antibiotik 
dengan konsep Ecohealth 

4 Kader kesehatan 
desa 

1. Pembentukan dan pelatihan Kader BIJAK Antibiotik 
2. Pendampingan kader secara reguler 
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BIJAK Antibiotik ( pesan kunci ) 

Masyarakat Umum Peternak 

B =  Beli Beli antibiotik 
dengan resep 
dokter 

B  =  Beri Beri antibiotik untuk 
pengobatan, bukan 
pencegahan 

I =  Ikuti Ikuti aturan 
penggunaan 
antibiotik 

I  =  Ikuti Ikuti aturan 
penggunaan 
antibiotik 

J =  Jeli dan   

      berani 

Peduli dan berani 
bertanya pada 
dokter 

J =  Jaga masa  
      henti obat 

Peduli dan ikuti 
aturan masa henti 
obat 

A =  Awasi Awasi penggunaan 
antibiotik di rumah 

A =  Awasi Awasi penggunaan 
antibiotik di 
peternakan 

K =  Konsultasi Konsultasi dengan 
dokter 

K =  Konsultasi Konsultasi dengan 
dokter hewan / 
petugas keswan  
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Flipchart 

 

 

 

 

Materi/Media   
Pendukung 

Stiker 

Poster 

Buku Panduan 
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Petugas Keswan & 
Kesmas (1) 

 ToF (Training for 
Facilitator) dengan 
pendekatan Ecohealth 

 Link petugas keswan & Kesmas 

 Temuan :  tidak pernah ada tukar informasi terkait situasi  
distribusi & penggunaaan antibiotik / data surveilans 
resistensi antibiotik / residu antbiotik  

 Muncul keinginan untuk membuat program sejalan & 
penanganan kasus bersama 
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Petugas Keswan & 
Kesmas (2) 

 Mendorong peningkatan 
layanan kesehatan & informasi 
terkait antibiotik dan AMR 

 Mendorong fungsi monitoring 
dan pembinaan peternak & 
Kader kesehatan 

 Kendala Keswan:   sumber daya manusia, prioritas program 
peternakan babi, kapasitas teknis petugas (karena selama ini 
tidak menjadi program) 

 Kendala kesmas:  tupoksi (baru POR), keterbatasan waktu 
dan kondisi saat pelayanan di faskes, keterbatasan Sumber 
Daya pengawasan   
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Pelatihan Petugas Keswan – Manajemen 
Kesehatan dan Pemeliharaan Ternak Babi  

 Meningkatkan kapasitas petugas keswan kecamatan & 
Kabupaten untuk mengoptimalkan fungsi layanan  

 Kendala Keswan:    

    - sumber daya manusia  

    - prioritas program pembinaan  

       peternakan babi 

    -  kapasitas teknis petugas 
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Peternak Pilot 

Kabupaten Pet. Ayam Petelur Pet. Babi 

Sukoharjo 2 2 

Klaten 2 5 

Karanganyar 2 3 

Total 6 10 

 

 

 

 

 

 

Peternak ayam petelur = skala kecil (populasi <10.000 
ekor) 

 
Peternak babi = skala kecil – menengah (<50 – 500 ekor) 
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Pendampingan Peternak (1)    

(3)   Memfasilitasi/menghubungkan dengan petugas 
kesehatan hewan (pemerintah / swasta)  

 

 

 

Aktifitas: 

(1)  Kunjungan = 2 minggu – 1 bulan 

(2)  Pemberian informasi /materi intervensi: 

* Pengenalan antibiotik yang dipakai  

   di farm;  AMR 

* Program dasar pencatatan 

* Manajemen pemeliharaan & Kesehatan 

* Praktik biosekuriti aplikatif  higiene sanitasi, higiene 
personal, biosekuriti 3 zona 
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Hasil/temuan (1):  
 
 Praktik pencatatan cukup sulit diterapkan,  
     karena kebiasaan peternak mengandalkan  
     ingatan  tantangan bagi dinas teknis untuk 
     mendapatkan data lokal 
 Praktik penggunaan antibiotik peternak skala kecil (babi), 

murni berdasarkan mencoba, pengalaman & informasi toko 
sapronak  misal : Amoxilin & Supertetra 

 Peternak skala kecil (babi & ayam petelur) senang bisa 
terhubung dengan petugas dinas / fasilitator  belum 
terpapar informasi kesehatan hewan dari petugas dinas 
(keterlibatan petugas dinas terkait) 
 

Pendampingan Peternak (2)  
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Hasil/temuan (2):  
 
 Peternak terbuka dan mau terlibat,  
     namun kapasitasnya terbatas  
     (pengetahuan, didukung kebiasaan,  
     persepsi, akses yang mudah mendapat 
     antibiotik, dll) 
 Beban ekonomi AMR yang belum nyata  
    dirasakan peternak 
 Tingkat kepercayaan terhadap petugas  
     masih cukup kurang, namun terbuka  
   dengan pendampingan / pembinaan reguler  

 

Pendampingan Peternak (3)  
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Hasil/temuan (2):  
 
 Pelatihan manajemen kesehatan ternak & Pelatihan 

Pembuatan Pupuk Kompos 
 Peternak antusias dan aktif mengikuti pelatihan  

informasi terkait perbaikan manajemen pemeliharaan & 
kesehatan   

 Kerjasama dengan peternak dengan pengalaman 
pembuatan pupuk kompos   antusias mencoba / 
menerapkan 

 Terhubung dengan dinas teknis setempat  fasilitasi 
pembentukan kelompok ternak 

 
 

Pelatihan Peternak   
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 Peternak cukup aktif bertanya terkait antibiotik dan 
obat-obatan lainnya (80% peternak ayam petelur, 70% 
peternak babi) 

 Sebagian kecil peternak sudah mampu  
     mengidentifikasi antbiotik  
     (30% peternak ayam petelur,     
     40% peternak babi)  
      kendala: tidak ada label/tanda antibiotik 
 Penghentian penggunaan antibiotik serbuk (curah) yang 

dibeli dari sapronak (10% peternak babi) 
 Kepedulian terkait masa henti obat (100% peternak 

ayam petelur, 20% peternak babi)   
 

Hasil Evaluasi Akhir (1)  
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 Pencatatan pemberian obat dan 

vaksin (10% peternak babi, 16% 
peternak ayam petelur) 

 Peningkatan sanitasi kandang 
(10% peternak babi) 

 Pengolahan limbah melalui 
pembuatan kompos (10% 
peternak babi bersama peternak-
peternak di sekitarnya) 
 

Hasil Evaluasi Akhir (2)  
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Potensial keberlanjutan / adopsi program: 
- Dapat diterapkan dan dilanjutkan karena secara nyata dapat 

mendukung upaya pencegahan AMR dari tingkat peternakan 
 

Hasil Evaluasi Akhir (3)  

 
“ Kami jadi tahu tentang macam-macam obat, 

khususnya antibiotik.  Biasanya hanya ikut 
saja apa kata penjual di toko pakan ternak. 
Sekarang, meskipun agak sulit dan belum 

terbiasa, Saya mencoba mencatat obat apa 
saja yang saya pakai.  Tetapi, saya juga tetap 

butuh diajari atau diarahkan petugas, 
bagaimana baiknya … “ 

-- Bpk. Sariman, Peternak Ayam Petelur, Karanganyar -- 
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Kendala /tantangan:    
 pendampingan reguler  Vs keaktifan peternak  
 kapasitas dan SDM petugas dalam melayani peternak 
 sistem evaluasi dan pemberian reward berdampak 
      aspek ekonomi  
 penerapan aturan (misal: registrasi peternakan skala kecil /   

menengah) 
 

Hasil Evaluasi Akhir (4)  

 
“ Saya apa saja mau, diatur mau, diarahkan mau. Tapi saya 

tidak tahu apa-apa, jadi ikut saja yang mana yang baik, 
yang penting ternak saya sehat dan menguntungkan 

buat saya.   Belajar obat-obat begini, catat-catat begini 
saya mau, tapi saya atau pekerja-pekerja saya kerjaan 
banyak, jadi harus terus didampingi, diperiksa …..   “ 

 
-- Bpk. Sukino, Peternak Babi, Sukoharjo -- 
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Solusi alternatif:  pembentukan kelompok ternak,  pendataan/ 
                                registrasi  mendekatkan fasilitas layanan  
                                petugas, pengaturan & pembinaan peternak, dll 

Hasil Evaluasi Akhir (5)  

 
“ Melalui program ini, peternak jadi dekat 
dengan petugas – petugas jadi mulai peduli 

kepada kami yang selama ini tidak tersentuh 
informasi kesehatan / merasa terabaikan.   

Tinggal kami dibantu bagaimana caranya agar 
hubungan baik ini terus berlanjut …” 

 
-- Bpk. Petruk, Peternak Babi, Klaten -- 
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Kader BIJAK Antibiotik (1)  

 93 orang “Kader BIJAK Antibiotik”  ( 88 = di desa pilot; 5 di desa 
observer ) 

 

 

 

 

Kabupaten Desa Puskesmas 
Pembina 

Jumlah 
Kader 

(orang) 

Sukoharjo Cangkol Mojolaban 28 

Polokarto Polokarto 23 

Klaten Somopuro Jogonalan I 18 

(Titang) Jogonalan II 2 

Karanganyar Sroyo Jaten II 19 

(Jetis) Jaten I 3 

Total 4 + 2 88 + 5 

 Kader kesehatan 
desa yang sudah 
ada / baru, 
representasi dusun 
(3-6 orang)  

 Lintas gender, latar 
belakang 
pendidikan, status 
sosial, pekerjaan 
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Tugas / Aktifitas Kader: 

1. Sosialisasi 

2. Pengumpulan informasi/ deteksi kejadian 
kasus penggunaan antibiotik yang salah 
di masyarakat 

 

 

 
Kader BIJAK Antibiotik (2)  
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Pelatihan Kader BIJAK Antibiotik  

Presentasi  Kelas :  Materi Dasar 
Antibiotik & Resistensi Antibiotik   

( Keswan & Kesmas ) 

 

 

 

Pengenalan Antibiotik dan 
obat-obatan lainnya 

 

 

 

 

Role-plays penanganan kasus 

 

 

 

 

Diskusi Kelompok 

 

 

 

 

Simulasi sosialisasi & 
penilaian / evaluasi bersama 

 

 

 

 



25 

 
Sosialisasi Keberadaan Kader   

 Melalui surat edaran / pengumuman / 
pengenalan pada pertemuan desa / wilayah 

 Tanda pengenal kader (papan nama Kader) 
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Evaluasi Kader BIJAK Antibiotik  

 Kunjungan pribadi / kelompok pertemuan 

 Komunikasi telepon 

 Diskusi dengan petugas pembina kader (bidan 
desa, dokter Puskesmas)  
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Hasil Evaluasi (1)   

 Mayoritas kader (70-80%) sudah melakukan tugasnya  

 Sosialisasi di lingkup:  RT/RW,kegiatan Posyandu, pengajian, arisan 
PKK/RT, kerabat/tetangga, lingkungan sekitar 

 

 

 

 

 

Desa Kategori Tingkat 
Pengetahuan 

Masyarakat Desa 

Pre-survey 
 

Post-survey Perubahan 

Cangkol Baik  
Sedang  
Kurang  

27 % 
27 % 
47 % 

27 % 
50 % 
23 % 

Tetap 
Naik  = 23 % 

Turun =  24 % 

Polokarto Baik  
Sedang  
Kurang 

20 % 
17 % 
63 % 

38 % 
35 % 
27 % 

Naik = 18 % 
Naik = 18 % 

Turun = 40 % 

Sroyo Baik  
Sedang  
Kurang  

17 % 
17 % 
67 % 

27 % 
35 % 
38 % 

Naik = 10 % 
Naik = 18 % 

Turun = 29 % 

Somopuro Baik  
Sedang  
Kurang 

23 % 
27 % 
50% 

45 % 
37% 
17 % 

Naik = 22 % 
Naik = 10 % 

Turun = 33 % 

Hasil survei tingkat pengetahuan  masyarakat desa pilot (n=30) 
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Hasil Evaluasi (2)   

 

Manfaat keberadaan Kader BIJAK Antibiotik: 

1. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang 
penggunaan antibiotik secara bijak 

2. Menyediakan data dasar situasi kesehatan dan perilaku masyarakat 
terkait penggunaan antibiotik  

3. Membantu / meringankan tugas pemerintah dan mendekatkan 
masyarakat pada layanan fasilitas kesehatan 
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Potensial keberlanjutan / adopsi program:  
- Dapat diterapkan, secara efektif dapat membantu pemerintah 

menyediakan data lokal situasi kesehatan masyarakat dan 
disribusi & penggunaan antibiotik di masyarakat, secara bertahap 
mednorong perubahan KAP masyarakat   

 
 
 

 
Hasil Evaluasi (3)  

“ Kami siap melanjutkan program.  
Saya siap melaksanakan 
sosialisasi atau menjadi 

fasilitator di desa lainnya…” 

 
-- Ibu Kris, Kader Ds. Sroyo, Karanganyar -- 
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Kendala / tantangan:   dukungan pemerintah desa/kecamatan/ 

kabupaten; mentoring reguler dari petugas pembina/petugas 
kesehatan; pengembangan program dan insentif kader; perlunya 
legitimasi/pengakuan  

 
 
 

 
Hasil Evaluasi (4)  

 
“ Saat ini memang belum ada dana atau program khusus 

dari dinkes terkait antbiotik.  Namun, program ini 
sangat bagus, dan saat ini Desa Somopuro kami 
jadikan contoh, dan program sosialisasi terkait 

antibiotik ini kami sisipkan di program POR, dan kami 
duplikasikan juga di desa-desa lain di bawah naungan 

wilayah Puskesmas kami….“ 
 

-- drg. E.M. Tuti, Kepala Puskesmas  Jogonalan II, Klaten -
- 
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“ Program ini bermanfaat buat masyarakat, dan 

memang pada kenyataannya di masyarakat 
masih banyak penggunaan antibiotik yang salah.  

Kami sangat mendukung dan senang dengan 
kegiatan kader kami.  Pemanfaatan dana desa 

bisa diajukan dan didiskusikan bersama, asalkan 
tersedia data dan ada dukungan / justifikasi dari 

Puskesmas yang membina bahwa program ini 
sangat dibutuhkan….  “ 

 
 

Bpk. Yuli, Kepala Ds.  

Sroyo, Karanganyar Bpk. Sriyono, Kepala 

Ds. Cangkol, Sukoharjo 
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- Solusi alternatif:  pembentukan struktur resmi dengan SK 
                                        desa / dinas kesehatan 
 
 

 
Hasil Evaluasi (4)  

 
“ Kami senang dengan program ini, dan kader juga 

bersemangat untuk melanjutkan, karena 
kegiatannya bermanfaat dan bisa terus 

dikembangkan.  Karena itu, kami mengusulkan 
dibuatkan SK,  dari desa atau dari Puskesmas.  

Sehingga aktifitas kami bisa lebih terarah, 
terevaluasi, bermanfaat… dan kader jadi lebih 

semangat…”  
 
 

Ibu Atin, 

Kader Ds. 

Somopuro, 

Klaten 

Bpk. Pangadi, 

Kader Ds. 

Polokarto,  

Klaten 


