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dr. Lily S. Sulistyowati, MM

Redaksi Interaksi menerima kiriman artikel 
yang relevan untuk peningkatan kesehatan. 
Bagi penulis artikel yang dimuat akan 
diberikan honor penulisan. Artikel diketik 
dengan format Ms.Word, dikirim ke email 
ppsm.puspromkes@gmail.com dengan 
melampirkan pasfoto 4x6, fotokopi KTP yang 
masih berlaku, alamat, dan nomor telepon 
yang dapat dihubungi pengiriman artikel 
dapat dilakukan melalui pos ke alamat Pusat 
Promosi Kesehatan Gedung Prof Dr. Sujudi, 
Lantai 10 Kementerian Kesehatan. 

Masyarakat Peduli 
Kesehatan dengan 
Desa  dan Kelurahan 
Siaga Aktif

Pembangunan ideal adalah pembangunan yang berkelanjutan. Hal 
inilah yang mendasari Pemerintah untuk terus melanjutkan dan 
meningkatkan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, yang 

senyatanya telah ditetapkan tahun 2006. Pencanangannya sendiri dilakukan 
oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (mewakili Presiden), pada peringatan 
Hari Kesehatan Nasional tahun 2006 di Kabupaten Lumajang, Jatim. 

Dalam praktiknya, pelaksanaan program Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif didukung penuh oleh dua kementerian, yakni Kementerian Kesehatan 
dan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, dibentuklah Kelompok 
Kerja Operasional (Pokjanal) Desa dan Kelurahan Siaga Aktif melalui 
Surat Keputusan Mendagri dan Surat Edaran Mendagri tahun 2011. 
Dengan demikian, di semua tingkatan, mulai provinsi, kabupaten dan kota 
diharapkan dapat terbentuk Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
Sedangkan di tingkat desa ada Pokja Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

Dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari peranan fasilitator 
yang berasal dari petugas kesehatan dan petugas dari lintas sektor 
lainnya. Mereka ini bersinergi bersama melakukan Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Polindes, Poskesdes 
yang memberi warna Desa Siaga yang merupakan wadah pemberdayaan 
masyarakat. Itulah mengapa program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif bisa 
dikatakan sebagai upaya revitalisasi UKBM. Fokusnya adalah menjalin 
kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai Tujuan Pembangunan 
Milenium (MDGs) dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 80% 
Desa/Kelurahan Siaga Aktif untuk kabupaten dan kota pada tahun 2015. 
Acuan pencapaian SPM tersebut, adalah Kepmenkes No 1529/ 2010.

Target-target tersebut bukan hanya slogan semata. Cara 
mewujudkannya tidak lain dengan menyinergikan peran pemerintah 
dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan 
sumberdaya kesehatan seperti penempatan bidan di setiap desa, 
menyediakan akses informasi kesehatan melalui sosialisasi dan 
penyebarluasan media, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta 
mendorong pemberdayaan peran aktif masyarakat. Sedangkan masyarakat 
bertanggung jawab dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam 
menjaga lingkungan bersih serta berperilaku hidup bersih dan sehat 
sebagaimana tertera dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan.

Harapannya, ketika Desa dan Kelurahan Siaga Aktif nyata terwujud, 
terciptalah sebuah masyarakat yang sehat dan peduli terhadap masalah 
kesehatan serta tanggap mengatasinya dengan menggunakan potensi 
sumberdaya yang dimiliki. Saya membayangkan, di setiap desa dan 
kelurahan ada peta masalah kesehatan untuk dapat mengamati 
berbagai faktor risiko penyakit dan mengenali berbagai tanda penyakit 
yang disebabkan oleh faktor gizi, lingkungan maupun perilaku. Dengan 
demikian, kita bisa mempercepat pencapaian sasaran MDGs. 

Kepala Pusat Promosi Kesehatan
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MENAGIH KOMITMEN PEMDA 
PADA RUANG TERBUKA HIJAU

KATA MEREKA

Aksi Daerah
•     Desa Siaga Award Dinkes       
       Kabupaten Karawang
•     Pembangunan Kesehatan   
       Berbasis  Promotif dan Preventif

Profesi
Capai MDGs dengan Meningkatkan 
Kualitas SDM

Etos
Berdayakan Masyarakat dengan 
Talenta

Resensi
Kawal Pemberdayaan dengan Evaluasi

Galeri

Gerak ekonomi menggeliat. Kota-kota baru 
tumbuh penuh harapan. Namun, seiring 
dengan itu, udara segar dan sehat semakin 

terpolusi. Kesehatan warga pun terancam. Kehidupan 
sosial budaya harus mendapat perhatian ekstra. 

Warga merindukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna 
menjadikan kota mereka indah dan sejuk. Kota yang 
menjadi pusat kreativitas, budaya dan perjuangan keras 
manusia harus mengangkat aspek kelestarian, keserasian, 
keselarasan dan keseimbangan sumber daya alam. 
Mampu membangkitkan kenyamanan, kesegaran, dan 
terbebasnya warga dari polusi serta kebisingan. 

Namun pada kenyataannya, bertambahnya penduduk 
dan berubahnya lahan dengan berbagai peruntukannya 
membawa dampak negatif bagi kelangsungan ekosistem 
yang ada di daerah perkotaan. Pembangunan fi sik untuk 
memenuhi kebutuhan warga kota sering tidak seimbang 
dengan usaha-usaha mempertahankan kualitas kehidupan 
masyarakat. Berbagai pembangunan tidak sepadan 
dengan luasan RTH yang seharusnya dimiliki oleh suatu 
daerah perkotaan atau daerah yang sedang berkembang. 

Pada kenyataannya, RTH mempunyai peran 
untuk menyerap racun dari industri dan kendaraan 
bermotor, penghasil oksigen, penyeimbang iklim, 
kontrol resapan air, pengendali banjir, tempat yang 
bernilai estetika dan rekreasi gratis, dan masih banyak 
fungsi lainnya.  Saking strategisnya RTH, Pemerintah 
mengeluarkan PP No 63/2002 tentang Hutan Kota. 

Di sana tersirat, bagaimana para pemimpin daerah 
dituntut komitmennya dalam pembangunan lingkungan 
hidup. Walikota atau Bupati dipercaya sebagai pihak 
yang berwenang dalam penentuan lokasi dan luas 
hutan kota yang akan dibangun atau direvitalisasi 
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. 
Untuk Daerah Khusus ibukota Jakarta, penunjukan 
dilakukan Gubernur, sedangkan biaya penyelenggaraan 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah atau sumber dana lainnya yang sah.

Bagaimana ini berjalan? Di daerah saya sendiri, 
Pemerintah Kota Banjarmasin dalam dokumen rencana 
tata ruang hanya menyebutkan jalur hijau sungai, jalur 
hijau jalan, kompleks Sabilal Muhtadin dan taman-
taman yang sudah ada sebagai ruang terbuka hijau. 
Perencanaan tata ruang kota Banjarmasin masih belum 
mampu mengimbangi jika dibandingkan dengan laju 
kebutuhan fi sik dan psikis penduduk yang semakin 
meningkat. Saat ini pemenuhan taman di kota Banjarmasin 
tergolong sangat kecil, baru mencapai 0,38 persen. 

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan akan ruang 
terbuka hijau mendesak untuk dipenuhi. Bagaimana 
ruang terbuka hijau di kota Anda? Bagaimana 
pemerintah daerah dan masyarakat tempat Anda 
mengusahakan ruang terbuka hijau?

Maironah, SKM, MS

Banjarmasin

ASEAN Dengue Day 2011
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Hembusan angin laut 
menyapu jauh ke daratan. 
Kulit terasa sejuk, mampu 

halau terik matahari yang terus 
berpendar siang itu. Tahun 
2000, awal Seri M Hutahaean 
meniti karier sebagai seorang 
bidan di Desa Pembaharuan, 
Kecamatan Kelapa Kampit, 
Kabupaten Belitung Timur, 
Provinsi Bangka Belitung. Satu 
keinginannya, supaya masyarakat 
hidup sehat. Masyarakat 
punya hak untuk sehat.

Sejak menjadi bidan yang 
diperbantukan, Seri yang 
langsung datang dari Sumatera 

merasa puas MCK di sungai. 
Padahal di rumah sudah ada 
WC,” katanya kepada Interaksi. 

Pendekatan yang dilakukan 
Seri adalah memulai perilaku 
hidup bersih dan sehat dari 
diri dan lingkungan sendiri. 
“Kita ngajak mereka ngomong 
dari rumah ke rumah sambil 
kenalan. Pendekatan ini dilakukan 
dengan terus menerus ikut 
terlibat aktif dalam tiap kegiatan 
kemasyarakatan. Inilah cara yang 
pas dalam upaya pemberdayaan 
di masyarakat yang multietnis. 
Saya tidak teoritis,” ungkap Seri 
yang tinggal di tengah masyarakat 
yang terdiri dari etnis Tionghoa, 
Jawa, Madura dan Batak.  

Pendekatan Budaya
Seri menyadari bahwa 

pemberdayaan masyarakat untuk 
mencapai kemandirian kesehatan 
menjadi pusat dari program Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif. Hal 
ini pulalah yang diungkapkan 
Prof Ascobat Gani, MPH, DrPH. 
Supaya program ini dapat berjalan 
baik, ia menunjukkan kuncinya 
ada pada kader Desa Siaga 
dan Kelurahan Siaga Aktif. 

Para kader harus mendapat 
pembekalan khusus supaya 
masyarakat pada titik 
tertentu secara mandiri aktif 
memformulasikan ancaman dan 
pemecahan masalahnya. Para 
kader ini mau tidak mau harus 
mengerti budaya masyarakat 

Kenali Ancamannya, Pecahkan dan Berdayakan Masyarakat

Desa dan Kelurahan 
Siaga  Aktif

FOKUS

i n t e r a k s i

Utara membaur dengan 
penduduk setempat. Beragam 
kegiatan di desa, utamanya 
perkumpulan ibu-ibu, ia ikuti. Ia 
berkeyakinan bahwa cara ini pasti 
akan berguna suatu saat. Hal 
tersebut teruji ketika tahun 2007, 
saat di desanya mulai bergulir 
Program Desa Siaga Aktif. 

Tantangan bagi Seri yang lahir 
di Tapanuli Utara 21 September 
1975 untuk menjalankan program 
tersebut adalah bagaimana 
memberdayakan masyarakat 
yang tidak bisa menggunakan 
WC dan kamar mandi untuk 
aktivitas mandi, cuci dan kakus. 
“Setiap kali kita anjurkan, 
mereka selalu bilang tetap 



FOKUS

i n t e r a k s i

  INTERAKSI edisi 2 / 2011    7  

FOKUS

i n t e r a k s i

  INTERAKSI edisi 2 / 2011    7 

yang akan diberdayakan. “Di 
masyarakat itu, kita harus tahu 
dulu agent of change-nya siapa, 
apakah tokoh agama, panutan 
rakyat, alim ulama, guru sekolah. 
Kita ajak tokoh-tokoh masyarakat 
itu untuk membawa perubahan-
perubahan perilaku kesehatan. 
Jadi merubah perilaku harus 
mengenal budaya,” kata Ascobat. 

Apa yang dikatakan Ascobat 
ada benarnya. Mengingat 
kita dapati banyak program 
pemberdayaan pada akhirnya 
berhenti di tengah jalan. 
Masyarakat setempat menolak 
apa yang ditawarkan oleh para 
kader yang notabene datang 
dari luar, baik secara wilayah 
maupun budaya setempat.   

Kisah Seri yang telah menjadi 
contoh nyata juga dialami 
oleh Tati Nuryati, SKM, M.Kes. 
Tenaga Widyaiswara Balai 
Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) 
Lemahabang Kementerian 
Kesehatan ini, menuturkan 
kepada Interaksi pengalamannya 
memberdayakan masyarakat di 
desa kelahirannya yaitu Desa 
Penanggapan, Kecamatan 
Banjarharjo, Kabupaten Brebes, 
Jawa Tengah. Pada tahun 
2000, saat  mengunjungi desa 
tersebut, setelah lama tidak ke 
sana, ia mendapati kemerosotan 
lingkungan hidup, kesehatan 
dan moral. Hutan yang dulunya 
lebat menjadi gundul, sehingga 
ketika musim kemarau tiba 
masyarakat desa tersebut 
kesulitan mendapatkan air 
bersih, gagal bertani karena 
mayoritas lahan pertanian tadah 
hujan, dan munculnya berbagai 
kasus penyakit menular (Demam 
Berdarah, Diare, TB Paru, dll). Di 
lain pihak, kemajuan teknologi 
memacu perkembangan perilaku 
menyimpang para remaja 
desa. Kasus kehamilan di luar 
nikah banyak ditemukan.

Tiga bulan berikutnya, ia 
mulai masuk ke masyarakat 
melalui pendekatan tokoh dan 

masyarakat bisa berdaya mandiri 
dalam hal kesehatan, lalu 
siapa penanggungjawabnya. 
Apakah Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah. Senyatanya, 
menurut Direktur Jenderal 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Drs. Ayip Muflich, SH, 
MSi, pengembangan Desa Siaga 
yang kemudian dikembangkan 
menjadi Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif termasuk wajib 
untuk diselenggarakan oleh 
Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. Dasarnya adalah 
UU No 32/2004 pasal 13 dan 14 
serta PP No 38/2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah 
antara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota.

Desa dan Kelurahan Siaga 
aktif yang telah dimulai sejak 
2006 melalui Keputusan Menteri 
Kesehatan No 564/Menkes/
SK/VIII/2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengembangan 
Desa Siaga, tercatat 42.295 (56,1 
persen) desa dari 75.410 desa 
dan kelurahan di seluruh wilayah 
Indonesia telah mewujudkan 
Desa dan Kelurahan Siaga. 
Namun demikian, belum semua 
Desa dan Kelurahan Siaga 
tersebut mencapai kondisi siaga 
aktif yang sesungguhnya. 

Sehubungan dengan 
kondisi tersebut, Ayip Muflich 
menandaskan bahwa pihaknya 
sangat mendukung upaya 
revitalisasi pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga 
yang bertumpu pada proses 
pemberdayaan masyarakat dan 
pelaksanaan otonomi daerah. 

aparat setempat. Menggunakan 
momen Hari Air Sedunia, ibu 
dari dua anak ini mengadakan 
rangkaian kegiatan mulai 
dari upacara peringatan Hari 
Air Sedunia, lomba berbagai 
permainan antar blok/RW serta 
gerakan membersihkan “tabong” 
(sumber air bersih) di sekitar 
hutan Ciracak  yang semuanya 
berpuncak pada penanaman 
pohon. Tidak disangka, mereka 
yang hadir mencapai  lebih 500 
orang tanpa surat undangan. 

Kuncinya, ia menandaskan, 
memanfaatkan budaya lokal 
positif yang masih ada yakni 
gotong royong. “Saat mereka 
semua kumpul, saya tunjukkan 
jika hutan rusak, maka menara 
air sebagai sumber kehidupan 
kita juga rusak, bila musim 
kemarau tiba terjadi kekurangan 
air  yang mengakibatkan 
munculnya berbagai penyakit, 
dan krisis pangan akibat gagal  
panen. Berikutnya kita soroti 
perilaku remaja sekarang 
yang tidak lagi menganut 
budaya timur,” terang Tati. 

Malam harinya, diadakan 
acara hiburan sekaligus 
mengumumkan pemenang lomba. 
Yang menarik, semua warga 
desa semakin antusias karena 
karya seni Sintren ditampilkan. 
Sebuah budaya lokal yang telah 
mati suri selama 20 tahun. 

 

Siaga Terhadap Apa?
Kalau kita telah sepakat 

Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif dikatakan sukses jika 

“Kalau menurut saya Kemenkes ini cukup 
memperkuat kabupaten saja, bagaimana 
mendorong desa-desa di daerahnya sendiri 
bisa mengembangkan kesiapsiagaannya. 
Tujuan kita adalah rakyat tahu ancamannya 
apa,” kata Prof Ascobat Gani.
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Supaya target Kementerian 
Kesehatan untuk mencapai 
80 persen Desa Siaga Aktif 
pada tahun 2015 tercapai.

Untuk itu, hal utama yang tidak 
boleh dilupakan adalah menelaah 
secara kritis programnya 
sendiri. Hal ini diingatkan oleh 
Ascobat Gani. Menurutnya, kata 
“Siaga” dalam program Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif harus 
jelas dulu. “Siaga itu berarti 
ada ancaman, nah ancamannya 
apa? Penentu kebijakan bisakah 
menentukan ancaman itu apa. 
Apakah ancaman KLB (Kejadian 
Luar Biasa), atau ancaman 
kematian terhadap bayi-bayi, itu 
harus konkrit terlebih dahulu,” 
terangnya dengan penuh 
lantang di ruang kerjanya. 

Lalu pengajar Kesehatan 
Masyarakat di Universitas 
Indonesia itu memberi contoh. 
Misalnya dulu di Ende, ancaman 
penduduk sana adalah kematian 
ibu hamil karena pendarahan. 
Ancaman lain lagi di daerah 
di pesisir, misalnya ancaman 

terhadap tsunami. Atau di daerah 
yang curah hujannya tinggi, bisa 
terancam KLB (Kejadian Luar 
Biasa) DBD. Atau di daerah 
tertentu yang terancam kelaparan 
karena musim kemarau. “Jadi 
ancaman di tiap daerah berbeda-
beda dan cara penanganannya 
pun berbeda. Jadi pemerintah 
seharusnya membantu dalam 
perumusan ‘siaga terhadap apa’ 
sehingga rakyat tahu bagaimana 
menghadapi ancaman,” terang 
Ascobat yang asli Aceh ini. 

Ancaman kesehatan 
masyarakat kita ada yang 
bersifat komunitas, ada juga 
yang bersifat individual, seperti 
ancaman pendarahan pada 
ibu hamil. Tinggal bagaimana 
kesiapan masyarakat menghadapi 
hal itu. Misalnya ibu hamil 
yang mengalami pendarahan 
dan tidak bisa lagi ditangani 
oleh desa, berarti harus siaga 
dengan kendaraan rujukan. 
Untuk di pulau-pulau seperti 
Sangihe disiapkan kapal dan 
juga bahan bakarnya.  

Karena ini menjadi 
tanggungjawab Pemerintah 
Daerah, maka Ascobat 
mengharapkan Pemerintah Pusat 
setia pada penetapan kebijakan 
dan memberi kebebasan 
Pemerintah Daerah untuk 
berinovasi. “Kalau menurut 
saya Kemenkes ini cukup 
memperkuat kabupaten saja, 
bagaimana mendorong desa-
desa di daerahnya sendiri bisa 
mengembangkan kesiagaannya. 
Tujuan kita adalah rakyat tahu 
ancamannya apa. Konsepnya 
yang simple, jangan muluk-
muluk,” harap Ascobat. 

Selain itu, Tati juga berharap 
supaya para birokrat turut 
mendukung program ini. Mulai 
dari pusat sampai daerah, 
mulai dari pejabat tinggi sampai 
rendah.  Apa yang dikatakannya 
diamini oleh Ayip Muflich 
“Saya mengimbau kepada 
Gubernur, Bupati, Walikota 
untuk mengordinasikan berbagai 
program dan kegiatan lintas 
sektor serta menggalang 
dukungan dari pihak-pihak 
terkait guna pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif di wilayahnya. Selain itu, 
dukungan dari pemerintah desa 
dan kelurahan serta masyarakat 
juga sangat diharapkan menuju 
Indonesia Sehat,” harap Ayip. 

Dengan demikian, jika semua 
harapan ini terwujud, maka 
komponen Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif dapat dirasakan 
manfaatnya. Komponen tersebut 
adalah tiap desa atau kelurahan 
memiliki pelayanan kesehatan 
dasar; pemberdayaan masyarakat 
melalui pengembangan Upaya 
Kesehatan Bersumberdaya 
Masyarakat (UKBM) dan 
mendorong upaya survailans 
berbasis masyarakat, kedaruratan 
kesehatan dan penanggulangan 
bencana serta penyehatan 
lingkungan; dan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS).
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terangnya dengan penuh 
lantang di ruang kerjanya.

Lalu pengajar Kesehatan 
Masyarakat di Universitas
Indonesia itu memberi contoh.
Misalnya dulu di Ende, ancaman 
penduduk sana adalah kematian 
ibu hamil karena pendarahan. 
Ancaman lain lagi di daerah 
di pesisir, misalnya ancaman

terhadap tsunami. Atau di daerah
yang curah hujannya tinggi, bisa 
terancam KLB (Kejadian Luar
Biasa) DBD. Atau di daerah 
tertentu yang terancam kelaparan 
karena musim kemarau. “Jadi
ancaman di tiap daerah berbeda-
beda dan cara penanganannya 
pun berbeda. Jadi pemerintah
seharusnya membantu dalam
perumusan ‘siaga terhadap apa’ 
sehingga rakyat tahu bagaimana 
menghadapi ancaman,” terang 
Ascobat yang asli Aceh ini. 

Ancaman kesehatan 
masyarakat kita ada yang 
bersifat komunitas, ada juga 
yang bersifat individual, seperti
ancaman pendarahan pada 
ibu hamil. Tinggal bagaimana 
kesiapan masyarakat menghadapi
hal itu. Misalnya ibu hamil 
yang mengalami pendarahan
dan tidak bisa lagi ditangani 
oleh desa, berarti harus siaga 
dengan kendaraan rujukan. 
Untuk di pulau-pulau seperti 
Sangihe disiapkan kapal dan
juga bahan bakarnya.  

Karena ini menjadi
tanggungjawab Pemerintah
Daerah, maka Ascobat 
mengharapkan Pemerintah Pusat
setia pada penetapan kebijakan
dan memberi kebebasan
Pemerintah Daerah untuk
berinovasi. “Kalau menurut
saya Kemenkes ini cukup
memperkuat kabupaten saja,
bagaimana mendorong desa-
desa di daerahnya sendiri bisa
mengembangkan kesiagaannya.
Tujuan kita adalah rakyat tahu
ancamannya apa. Konsepnya
yang simple, jangan muluk-
muluk,” harap Ascobat.

Selain itu, Tati juga berharap
supaya para birokrat turut
mendukung program ini. Mulai
dari pusat sampai daerah,
mulai dari pejabat tinggi sampai
rendah.  Apa yang dikatakannya 
diamini oleh Ayip Muflich
“Saya mengimbau kepada
Gubernur, Bupati, Walikota
untuk mengordinasikan berbagai
program dan kegiatan lintas
sektor serta menggalang
dukungan dari pihak-pihak
terkait guna pengembangan
Desa dan Kelurahan Siaga
Aktif di wilayahnya. Selain itu,
dukungan dari pemerintah desa
dan kelurahan serta masyarakat
juga sangat diharapkan menuju
Indonesia Sehat,” harap Ayip.

Dengan demikian, jika semua
harapan ini terwujud, maka
komponen Desa dan Kelurahan
Siaga Aktif dapat dirasakan
manfaatnya. Komponen tersebut
adalah tiap desa atau kelurahan
memiliki pelayanan kesehatan
dasar; pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) dan
mendorong upaya survailans
berbasis masyarakat, kedaruratan 
kesehatan dan penanggulangan
bencana serta penyehatan
lingkungan; dan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS).
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Dua anak sedang mengambil air bersih yang  merupakan salah 

satu dari tangap Desa Siaga dalam kebutuhan air bersih.
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Kembalikan Hak 
Masyarakat
Mengurus 
Kesehatannya
Prof.Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS
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Pro

I: Program Desa  

    dan Kelurahan Siaga 

    Aktif kental dengan 

    pemberdayaan. 

    Menurut Prof, apakah 

    ini tidak berkesan 

    bahwa pemerintah lepas 

    tangan dalam 

    pembangunan 

    kesehatan? 
    Menurut saya, tidak. Karena  
    sehat itu bukan tanggung 
    jawab pemerintah, melainkan 
    tanggung jawab pribadi dan 
    keluarga, karena yang 
    mendapat manfaat juga diri 
    sendiri. Hanya saja dalam era 
    Pak Harto (mantan Presiden), 
    tanggung jawab pribadi itu 
    diambil alih oleh pemerintah. 
    Contohnya sampai fogging 
    DBD, pemeriksaan jentik 

T: 

nyamuk saja dilakukan oleh 
aparat pemerintah. Kenapa 
masyarakat tidak diajari 
untuk melakukan fogging 
sendiri? Apalagi sekarang 
di beberapa Pemda ada 
kebijakan kesehatan gratis. 
Jadi lama-lama orang hidup 
suka-suka, kan kalau sakit 
ditanggung pemerintah. 

 
Berarti tepat program 

ini?
Dalam UU Kesehatan  ada 
4 kegiatan yaitu preventif, 
promotif, kuratif dan 
rehabilitatif. Tapi sebagian 
besar anggaran pemerintah 
untuk layanan kesehatan. 
Kegiatan preventif dan 
promotif kurang mendapat 
perhatian. Contohnya di 
lapangan, dalam konsep 
Desa Siaga ada petugas 

I:

T: 

Nama            :  

Prof.Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS

Lahir              : 

Kudus, Jawa Tengah 13 Juli 1947. 

Jabatan         : 

Guru Besar Ilmu Penyuluhan             

Pertanian/Ketua Program                          

Magister dan Doktor Penyuluhan                          

Pembangunan Pemberdayaan                           

Masyarakat, Program                         

Pascasarjana Universitas Sebelas                          

Maret Surakarta (UNS  Solo).

Karya             : 

PenyuluhanPertanian,                          

Penyuluhan Pembangunan,                           

Prosedur Penelitian                        

Penyuluhan Pembangunan,                           

Metoda Penelitian dan Evaluasi  

Pemberdayaan Masyarakat. 
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PROFIL:

Visi Pemerintah Indonesia dalam dunia kesehatan adalah terciptanya masyarakat yang mandiri 
untuk hidup sehat. Salah satu strategi mewujudkannya adalah menggerakkan dan memberdayakan 
masyarakat untuk hidup sehat.  Di sinilah peran penting program Desa dan Kelurahan Siaga 

Aktif. Prof.Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS memberi pandangannya terhadap program tersebut terkait 
pemberdayaan masyarakat. Dalam sebuah bincang-bincang di sebuah hotel di Jakarta, Totok 
menuturkan pada Interaksi bahwa untuk mencapai masyarakat yang sehat, masyarakat sendiri 
harus bergerak memperhatikan kesehatannya. Petikan lengkap perbincangan dengan Guru Besar 
Ilmu Penyuluhan Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS Solo) disajikan berikut ini:
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Puskesmas secara rutin 
supervisi ke Desa Siaga, 
tapi kenyataannya dilihat 
dari ketenagaannya 
jarang Puskesmas yang 
memiliki tenaga khusus 
promosi kesehatan, apalagi 
kualifikasinya. Disatu pihak 
kesadaran masyarakat untuk 
memelihara kesehatan 
semakin menipis karena 
terlalu lama diurusi 
pemerintah, di lain pihak 
pemerintah dalam hal ini 
Kemenkes, kebijakannya, 
alokasi anggarannya,  SDM-
nya juga sangat kecil. 
 
Apa yang diperlukan dari 

masyarakat supaya Desa 

dan Kelurahan Siaga 

Aktif berhasil?
Utamanya ada fasilitator. Ada 
orang yang secara berkala 
mengunjungi dan melatih 
masyarakat minimal sebulan 
sekali. Tenaga fasilitator ini 
sementara kita carikan dana 
dari CSR (Corporate Social 
Responsibility) dan setelah 
3 tahun bisa dibiayai sendiri 
oleh masyarakat karena kader 
ini juga perlu dilatih income 
generated, peningkatan 
pendapatan. Mereka tidak 
hanya bicara tentang 
kesehatan tapi juga bicara 

bagaimana meningkatkan 
pendapatan. Peningkatan 
ekonomi ini bisa dengan 
memaksimalkan pekarangan, 
menjual makanan kecil, dll.    

Mau tidak mau 

pemberdayaan akan 

bersinggungan 

dengan budaya 

setempat, bagaimana 

menyiasatinya?  
Kalau nilai-nilai budaya yang 
mendukung kesehatan, kita 
kembangkan. Tapi budaya-
budaya yang bertentangan, 
jangan. Misalnya, di Jawa 
ada budaya ibu hamil harus 
banyak pantang makanan, 
akhirnya gizi buruk. Ini jangan 
dikembangkan. Tapi, ada juga 
nilai-nilai budaya yang bagus 
tapi kurang dikembangkan, 
misalnya budaya minum jamu. 
Intinya kita harus belajar 
budaya lokal. Jangan sampai 
kita membawa konsep 
luar dan ditanampaksakan 
ke masyarakat penerima 
manfaat. Menurut saya 
yang akan menjadi petugas 
pemberdayaan, justru harus 
diberdayakan dulu. Setiap 
fasilitator pemberdayaan 
masyarakat harus ada 
persiapan diri, keterampilan 

I:

T: 

I:

T:

I:

T: 

I:

T: 

dan pengetahuan tentang 
apa yang akan dibicarakan 
serta sikap terhadap 
penerima manfaat. 

Secara umum bagaimana 

Desa dan Kelurahan Siaga 

Aktif berjalan?  
Cukup baik, tapi sayangnya 
sebagian besar masih belum 
berjalan. Hanya sebatas wacana 
atau pencitraan. Contohnya di 
DKI Jakarta, berapa Kelurahan/
RW  Siaga Aktif yang ada?  

Apakah Prof optimis?
Tergantung dari political will 
Pemerintah setempat baik 
eksekutif maupun legislatif. 
Jangan hanya berorientasi pada 
anggaran yang menghasilkan. 
Lalu bagaimana masyarakat 
sendiri berpartisipasi terhadap 
Desa Siaga termasuk LSM-nya. 
 
Apa Pesan Prof?  
Dikembalikan saja pada 
peran Pemerintah yaitu hanya 
legislasi, supervisi dan fasilitasi. 
Sebaiknya jangan terlalu banyak 
mengatur, apalagi mengurangi 
partisipasi masyarakat. 
Kebijakan yang dikeluarkan 
harus lebih jelas dan jangan 
mematikan kreativitas 
swadaya masyarakat.  

I:
T:

10    INTERAKSI edisi 2 / 2011
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Warga setempat sedang memeriksa kesehatan di Pos Kesehatan

Warga yang tinggal di lingkungan yang asri
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kesehatan masyarakat, khususnya 
masalah gizi masyarakat. 

Umumnya, faktor-faktor 
yang memengaruhi timbulnya 
gizi buruk saling terkait. Secara 
langsung, dapat disebabkan 
karena anak kurang mendapat 
asupan gizi seimbang dalam 
waktu cukup lama atau anak 
menderita penyakit infeksi. Secara 
tidak langsung, penyebabnya 
karena persediaan pangan di 
rumah tangga tidak menyukupi, 
pola asuh kurang memadai, 
sanitasi/kesehatan lingkungan 
kurang baik, serta akses 
pelayanan kesehatan terbatas. 
Akar masalah tersebut berkaitan 
dengan rendahnya tingkat 
pendidikan, tingkat pendapatan, 
dan kemiskinan keluarga.  

Peranan Posyandu
Masalah gizi buruk ini tidak 

bisa dibiarkan. Karena sampai 
sekarang masih banyak kasus 
yang terjadi. Sebagai contoh, 
menurut www.waspada.co.id, 
hingga 9 Februari 2011 sedikitnya 

Kenapa bisa terjadi 
gizi buruk? Gizi buruk 
terjadi jika terdapat 

ketidakseimbangan asupan 
zat-zat gizi, faktor penyakit 
pencernaan, aborsi dan penyakit 
infeksi. Bila jumlah asupan zat 
gizinya sesuai dengan kebutuhan 
disebut seimbang (gizi baik), 
bila asupan zat gizi lebih rendah 
dari kebutuhan disebut gizi 
kurang. Sedangkan bila asupan 
zat gizi sangat kurang dari 
kebutuhan disebut gizi buruk. 

Nyatanya, kasus gizi buruk 
tidak pernah terjadi begitu saja, 
prosesnya berlangsung lama. 
Oleh karena itu, prevalensi gizi 
buruk semestinya dapat ditekan 
apabila ada kesungguhan 
semua pihak untuk melakukan 
upaya-upaya preventif medicine 
(kedokteran pencegahan) 
bukannya fokus pada tindakan 
kuratif (pengobatan) saja. 
Preventif medicine yang dimaksud 
adalah upaya-upaya pencegahan 
dengan melakukan tindakan 
promotif dan deteksi dini terhadap 
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Masalah gizi 
buruk masih menjadi 
soal di negeri ini. 
Kalau dibiarkan akan 
mengancam kualitas 
generasi muda 
Indonesia. Solusinya 
mengoptimalkan 
peran Pos Pelayanan 
Terpadu (Posyandu), 
sebagai wadah 
yang dibentuk dari 
swadaya masyarakat 
yang merupakan fi lter 
awal dalam perbaikan 
derajat kesehatan 
masyarakat. Dengan 
demikian, paradigma 
program kesehatan 
yang berorientasi pada 
pengobatan penyakit, 
harus berubah pada 
upaya pencegahan 
penyakit (preventif).

POSYANDU
sebagai 
Garda Depan  
Penanggulangan 
Gizi Buruk 
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113 balita terserang gizi buruk 
di Kota Medan, Sumatera Utara. 
Data Dinas Kesehatan Kota 
Medan, menunjukkan gizi buruk 
melanda di 21 kecamatan di 
Kota Medan. Kasus tertinggi ada 
di Kecamatan Medan Tembung 
dengan 18 kasus, Kecamatan 
Medan Belawan dan Medan Johor 
masing-masing dengan 10 kasus.

Kepala Bidang Pelayanan 
Kesehatan Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Medan, Irma 
Suryani, mengatakan gizi buruk 
rentan menyerang mereka yang 
tinggal di daerah pinggiran. Di 
samping masalah ekonomi, 
kurangnya kebersihan lingkungan 
juga bisa menjadi pemicu.

Tidak sedikit kasus gizi 
buruk ini berakhir dengan 
kematian bayi. Itulah mengapa 
upaya pencegahan harus terus 
diupayakan. Salah satunya 
adalah dengan memanfaatkan 
keberadaan Posyandu. Posyandu 
dipilih karena merupakan 
bentuk keterpaduan pelayanan 
kesehatan dan keluarga 
berencana yang dilaksanakan 
di tingkat dusun dalam 
wilayah kerja masing-masing 
Puskesmas. Biasanya Posyandu 
dilakukan di balai desa dengan 
menggunakan mekanisme lima 
meja dengan urutan dimulai 
dari penyuluhan berkelompok, 
penimbangan balita, pencatatan 

pada KMS, pelayanan untuk 
ibu hamil, ibu menyusui dan 
pasangan usia subur tentang 
KB sampai dengan vaksinasi. 

Dengan terselenggaranya 
kegiatan ini dengan optimal, maka 
Posyandu dapat menjadi sarana 
survailans yang baik, utamanya 
dalam mencegah terjadinya kasus 
gizi buruk. Di Posyandu kita akan 
mendapatkan data jumlah balita, 
balita yang sehat, status gizi kurang 
dan berstatus gizi buruk. Data-data 
inilah yang menjadi acuan dalam 
melakukan perbaikan gizi di daerah 
tersebut, yang dikoordinasikan 
dengan Puskesmas setempat. 

Supaya kegiatan berjalan 
dengan merata di semua 
wilayah, diperlukan peran aktif 
masyarakat. Tiap keluarga harus 
diberdayakan, dengan cara 
pertama memetakan Keluarga 
Sadar Gizi oleh dasawisma 
dalam rangka survai mawas diri 
masalah gizi keluarga. Tujuannya 
mengidentifikasi keluarga-keluarga 
yang belum melaksanakan 
perilaku gizi yang baik dan benar.  

Kedua, memberi asuhan dan 
konseling gizi bagi keluarga yang 
belum menerapkan perilaku gizi 
yang baik dan benar. Tujuannya 
meningkatkan kemandirian anggota 
keluarga dalam pelayanan gizi. 
Ketiga, mengampanyekan Keluarga  
Sadar Gizi, supaya keluarga 
semakin peduli menerapkan 
perilaku gizi yang baik dan benar.  

Pelaksanaan program ini perlu 
dilakukan pengukuran secara 
komprehensif dengan melakukan 
evaluasi program. Dengan harapan, 
kualitas sumber daya manusia kita 
dapat meningkat sebagaimana 
dengan tujuan pembangunan 
nasional. Visi pembangunan gizi 
adalah mewujudkan keluarga 
mandiri sadar gizi  untuk mencapai 
status gizi keluarga yang optimal. 

Sang Gede Purnama
Dosen Program Studi Ilmu Kesehatan 

Masyarakat, Universitas Udayana

“Untuk sampai menjadikan PHBS sebagai milik, masyarakat harus 
melakukan penyehatan lingkungan, dengan menyiptakan dan 
memelihara lingkungan desa/kelurahan serta permukinan agar 
terhindar dari penyakit atau masalah kesehatan.”             
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Salah satu kegiatan di Posyandu pemberian vitamin
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Integrasi tersebut tidak hanya 
pada fungsi, tapi juga integrasi 
para pembuat keputusan dalam 

menetapkan suatu kebijakan. Hal 
yang langka terjadi pada gaya 
organisasi lama. Dengan budaya 
baru ini, maka organisasi  yang 
bersangkutan akan memperoleh 
kesempatan yang lebih besar 
untuk memperoleh keberhasilan.

Hal inilah yang disadari 
oleh Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) dalam menjalankan 
fungsinya. Hal itu tampak dari 
implementasi Visi Pembangunan 
Kesehatan Tahun 2010-2014 
”Masyarakat Sehat yang Mandiri 
dan Berkeadilan”. Dalam upaya 
mencapainya, salah satu strategi 
Kemenkes adalah pemberdayaan 
masyarakat, swasta, dan 
masyarakat madani dalam 
pembangunan kesehatan melalui 
kerja sama nasional dan global.

Tidak hanya itu, Kemenkes 
juga hendak memantapkan 
peran masyarakat termasuk 
swasta sebagai subyek atau 
penyelenggara dan pelaku 
pembangunan kesehatan. 
Meningkatkan upaya kesehatan 
bersumberdaya masyarakat 
dan mensinergikan sistem 
kesehatan modern dan asli 
Indonesia. Menerapkan 
promosi kesehatan yang efektif, 
memanfaatkan agent of change 
setempat, dan memobilisasi 
sektor untuk kesehatan. 

Kegiatan yang dilakukan 
dengan strategi yang berbasis 
model pendekatan, kebersamaan 
atau terintegrasi tersebut 
adalah upaya Pemerintah untuk 
memfasilitasi percepatan dan 
pencapaian peningkatan derajat 
kesehatan bagi seluruh penduduk. 
Caranya dengan mengembangkan 

Dunia telah berubah. 
Teknologi berkembang 
pesat, memaksa organisasi 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungan kerjanya. Alhasil, 
dalam organisasi, manajemen 
sumber daya manusianya 
turut berubah, dari yang 
berorientasi fungsi spesialisasi 
yang berdiri sendiri, menjadi 
fungsi yang terintegrasi 
dengan seluruh fungsi 
lainnya di dalam organisasi. 
Dan secara bersama-sama 
mencapai sasaran yang 
sudah ditetapkan dengan 
perencanaan matang. 

Bangun Budaya Kemitraan 
Wujudkan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif

kesiap-siagaan di tingkat 
desa, yang disebut Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif.

Tanggalkan Ego
Rasa kesadaran akan 

pentingnya kerja sama lintas 
sektor dalam menjalankan 
suatu program, sebagaimana 
tergambar di atas, menjadi 
salah satu perhatian penting 
dalam Pertemuan Sosialisasi 
dan Advokasi Pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
Tingkat Nasional di Bandung, 
pada 12-14 April 2011.

Dikatakan lintas sektor 
karena pertemuan itu 
dihadiri oleh 33 wakil 
provinsi dari unsur Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Dinas Kesehatan Provinsi;                    
11 kabupaten dan kota dari 
unsur Badan Pemberdayaan 
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Sekjen Kementerian Kesehatan RI
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Masyarakat dan Dinas Kesehatan, 
serta Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD); serta lintas 
program Kementerian Kesehatan 
dan lintas sektor dari Kemendagri, 
Kemenkokesra, Kemen PP & 
PA, Kemenkeu, dan BAPPENAS. 
Semuanya berjumlah 174 peserta. 

Yang menarik, kerja sama 
lintas sektor itu tidak berhenti 
pada bibir manis saja. Dalam 
salah satu kesepakatannya, para 
peserta secara lantang menegaskan 
pentingnya kerja sama kemitraan 
seluas-luasnya. Yakni dalam rangka 
meningkatkan kemampuan promosi 
kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat di daerah untuk 
percepatan pencapaian target Desa 

dan Kelurahan Siaga Aktif. 
Di manakah letak kerja sama 

itu? Kalau kita bicara Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif, maka 
kita akan bersinggungan dengan 
tatatan otonomi daerah. Karena 
nyatanya, ruang lingkup desa 
dan kelurahan adalah pada 
masing-masing kepala daerah. 
Oleh karena itu, pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
merupakan salah satu urusan 
wajib Pemerintah Kabupaten dan 
Pemerintah Kota, yang kemudian 
diserahkan pelaksanaannya 
ke desa dan kelurahan. 

”Namun demikian, 
suksesnya pembangunan 
desa dan kelurahan juga tidak 

terlepas dari peran Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan pihak-
pihak lain seperti organisasi 
kemasyarakatan, dunia usaha dan 
pemangku kepentingan lainnya,” 
terang Kepala Pusat Promosi 
Kesehatan Kemenkes, dr. Lily S. 
Sulistyowati, MM dalam Pedoman 
Umum Pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif (2011,iii).

Artinya, kunci sukses terletak 
pada kerja sama dan kemitraan. 
Dengan 2 hal tersebut, maka seluruh 
perbedaan dan ego sektoral dapat 
saling dipahami dalam sebuah 
sinkronisasi dan kerja sama yang 
baik. Demi mencapai satu tujuan 
tercapainya Indonesia Sehat, yang 
dimulai dari desa dan kelurahan.

Kesepakatan Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Desa 

dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Nasional di Bandung, 12-14 April 2011:

1. Menjaga kesinambungan  
       pengembangan Desa dan 
       Kelurahan Siaga Aktif sebagai 
       wadah pemberdayaan masyarakat 
       untuk mempercepat pencapaian 
       sasaran MDGs dengan 
       target sasaran SPM sebesar 
       80% Desa dan Kelurahan Siaga 
       Aktif di kabupaten dan kota. 

2. Meningkatkan upaya sosialisasi dan 
      advokasi dengan membangun 
      komitmen politik dan dukungan 
      sumberdaya yang akan 
      menghasilkan regulasi kebijakan, 
      peningkatan kapasitas SDM, 
      penyediaan sumberdaya, dan 
      operasional dana untuk 
      pengembangan Desa dan 
      Kelurahan Siaga Aktif.

3. Untuk mengetahui perkembangan 
      Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, 
      maka diperlukan pemetaan 
      sesuai dengan pentahapannya, 
      yaitu Desa Siaga dan Kelurahan 
      Siaga Aktif Pratama, Madya, 
      Purnama dan Mandiri 
      terhitung untuk tahun 2010 dan 
      selanjutnya  dilakukan intervensi 
      sesuai dengan stratanya. 

4. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
      menjadi embrio dalam peningkatan 
      Indeks Pembangunan Kesehatan  
      Masyarakat (IPKM) yang akan diukur 

13
       lima tahunan melalui Riskesdas 
       tahun 2013 (lanjutan Riskesdas 2007).  

5. Demi meningkatkan kuantitas dan 
       kualitas Desa dan kelurahan Siaga 
       Aktif, hendaknya difinalisasi sistem 
       informasinya melalui pemantapan 
       Sistem Informasi Manajemen 
       Puskesmas (SIMPUS) dan terintegrasi 
       dengan Sistem Informasi Profil Desa 
       yang dikembangkan oleh Kemendagri.

6. Peningkatan kapasitas sumberdaya 
       manusia harus dilakukan secara 
       berkesinambungan dan berjenjang. 
       Ke depan, dipikirkan pengembangan 
       tenaga khusus pemberdayaan 
       masyarakat di lapangan di tingkat 
       desa sebagai mitra Bidan di Desa yang 
       berperan sebagai pembina 
       UKBM  di desa.

7. Lebih meningkatkan koordinasi lintas 
      program dan lintas sektor di tingkat 
      pusat dan daerah melalui penguatan 
      kelembagaan secara berjenjang.  

8. Pencapaian Desa dan Kelurahan 
       Siaga secara kuantitatif 
       harus diimbangi dengan upaya 
       peningkatan kualitatif menuju 
       Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

9. Bahwa SPM bidang kesehatan  dalam   
      upaya pencapaian Desa dan Kelurahan 
      Siaga Aktif merupakan salah satu 

        bentuk kepedulian kabupaten/
        kota dalam memberdayakan 
        masyarakat di bidang kesehatan 
        yang perlu segera diwujudkan.

10. Dikembangkan kerjasama 
        kemitraan seluas-luasnya 
        termasuk sektor swasta melalui 
        corporate social responsibility, 
        sehingga kegiatan promosi 
        kesehatan dan pemberdayaan 
        masyarakat tidak tergantung 
        pada dana APBN dan APBD yang ada.    

11. Melakukan revitalisasi 
        Puskesmas dengan tekanan 
        upaya wajib promosi kesehatan. 
        Sedangkan Poskesdes  
        sebagai bentuk UKBM 
        menjalankan fungsi penggerak 
        dan pemberdayaan masyarakat.  

12. Mengoptimalisasi peran jejaring 
        yang ada dalam masyarakat 
        termasuk Kaukus DPR Bidang 
        Kesehatan untuk  berperan 
        aktif dalam gerakan 
        pemberdayaan masyarakat, 
        dalam rangka mewujudkan   
        “Masyarakat Sehat yang 
        Mandiri dan Berkeadilan”. 

13. Pengembangan Desa dan 
        Kelurahan Siaga Aktif di setiap 
        jenjang administratif akan berjalan 
        sesuai dengan tugas pokok dan sesuai  
        kapasitas sumberdaya yang dimiliki.
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Program Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif tidak 
bisa berdiri sendiri. Harus 

ditopang oleh program lain dan 
didukung oleh semua kalangan.
Seperti terjadi di Kabupaten 
Tanggamus Provinsi Lampung 
yang mempunyai program 
andalan Posyandu Plus. Inilah 
sebuah terobosan yang dilakukan 
Pemerintah Daerah untuk 
meningkatkan kesehatan sampai 
ke tingkat desa atau kelurahan. 

Sejatinya, Posyandu Plus 
yang peluncuran perdananya 
pada 16 Februari 2011 ini tidak 
lain adalah pengembangan Pos 
Pelayanan Terpadu untuk Balita 
yang sudah ada di setiap pekon 
dengan menambahkan kegiatan 
pengobatan yang biayanya 
ditanggung. Pelayanan yang 
diberikan yakni Kesehatan Ibu dan 
Anak (KIA), Keluarga Berencana 

(KB), Perbaikan Gizi, Pencegahan 
Penyakit dan Promosi Kesehatan 
plus pelayanan pengobatan 
yang dibiayai Pemda. 

Tetap Berbasis 
Pemberdayaan

Uniknya, program Posyandu 
Plus yang di Indonesia baru 
ada di Tanggamus ini sejalan 
dengan program Desa Siaga Aktif, 
karena berbasis pemberdayaan. 
Sekalipun salah satu daya tarik 
program ini adalah pengobatan 
yang ditanggung Pemda. Sisi 
pemberdayaan tersebut tampak 
dari tujuan yang ditarik tegas 
oleh Pemda setempat. 

“Tujuan peluncuran 
Posyandu Plus ini adalah untuk 
menghasilkan tenaga medis 
profesional agar tercapainya 

pelayanan kesehatan. 
Permasalahan kesehatan 
bukan hanya tanggung jawab 
Kementerian Kesehatan 
atau instansi kesehatan saja. 
Melainkan permasalahan kita 
semua. Maka disimpulkan 
bahwa permasalahan kesehatan 
adalah permasalahan 
bangsa,” kata Direktur Bina 
Pelayanan Keperawatan dan 
Keteknisan Medik Kementerian 
Kesehatan Suhartati, M.Kes 
saat meluncurkan Posyandu 
Plus di Pekon Gunungasih, 
Kecamatan Pugung, Kabupaten 
Tanggamus, Lampung. 

Pemberdayaan masyarakat 
tersebut terlihat dari persiapan 
Dinkes Kabupaten Tanggamus 
dengan meningkatkan 
kualitas dan kuantitas tenaga 

Posyandu Plus: 
Terobosan Daerah Dukung Desa Siaga Aktif

INOVASI

i n t e r a k s i

Warung PHBS (menjual sayur dan buah saat hari buka Posyandu)

d
o

k
/i

n
te

ra
k

s
i



INOVASI

i n t e r a k s i

16    INTERAKSI edisi 2 / 2011

ditingkatkan menjadi Posyandu 
Plus. Kami ingin memfungsikan 
Posyandu. Karena sudah 
jelas dalam UUD bahwa 
pelayanan kesehatan adalah 
hak seluruh masyarakat 
Indonesia,” terang Bambang. 

Apa yang dikembangkan 
Bambang mendapat dukungan 
dari Suhartati yang mewakili 
Kemenkes. “Posyandu yang ada 
di Kabupaten Tanggamus saat ini 
sebanyak 613 unit. Peluncuran 
Posyandu Plus mendapatkan 
ranking atau prestasi yang 
sangat membanggakan. Karena 
bisa menjadi percontohan 
daerah-daerah lain yang selalu 
mengupayakan pelayanan 
kesehatan merata untuk 
masyarakatnya,” katanya. 

Semoga Posyandu Plus 
yang tersebar sampai ke 
pelosok Kabupaten mampu 
memberi andil signifikan 
bagi masyarakat sampai ke 
tingkat desa. Dengan demikian, 
sebagaimana dicita-citakan 
Desa Siaga Aktif, penduduk 
desa dan/atau kelurahan di 
Kabupaten Tanggamus memiliki 
kesiapan sumber daya dan 
kemampuan untuk mengatasi 
masalah-masalah kesehatan 
secara mandiri.  Mampu menjadi 
desa yang sehat, peduli dan 
tanggap terhadap permasalahan 
kesehatan di wilayahnya. 

kesehatan. Selain itu, sistem 
administrasi dan obat-obatan 
pun ditingkatkan. Hal tersebut 
diungkap Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tanggamus, 
dr. Nur Indrati, M.Kes.

Menurutnya, salah satu pilar 
pemberdayaan, yakni promosi 
kesehatan juga mendapat 
perhatian khusus. Promosi yang 
dilakukan di tingkat Posyandu 
Plus ini adalah melakukan 
sosialisasi Posyandu Plus 
dan perilaku hidup bersih dan 
sehat pada semua pemangku 
kepentingan dan masyarakat, 
menyediakan berbagai 

informasi kesehatan, dan 
mempersiapkan Posyandu 
serta kader-kadernya.

Nilai plus dari Posyandu 
ini semakin tegas ketika 
menjalankan fungsi 
pemberdayaan dengan 
melakukan kegiatan Panggung 
Boneka, Warung PHBS (menjual 
sayur dan buah saat hari buka 
Posyandu), Kegiatan KP-KIA 
(Senam Ibu Hamil di Posyandu) 
dan kegiatan sejenis lainnya.

.

Sejak 2008 

Konsep Posyandu Plus 
bukanlah hal baru di Kabupaten 
Tanggamus. Berdasarkan 
penuturan Bupati Tanggamus 
Bambang Kurniawan, S.T., 
pada tahun 2008, pihaknya 
telah melakukan pelayanan 
kesehatan untuk masyarakat 
Kabupaten Tanggamus 
dengan biaya dari Pemda. 

Hanya saja pelaksanaan 
program yang mendapat dasar 
Peraturan Bupati No. 06/2008 
ini belum maksimal. Mengingat 
pelayanan kesehatan hanya 
berada pada Puskesmas 
dan optimalisasi Pusling            
(Puskesmas Keliling).               
Padahal, ia melanjutkan, 
ada banyak masyarakatnya 
yang masih berada di daerah 
pelosok. Mereka 
ini tidak mampu 
mengakses layanan 
kesehatan di 
Puskesmas karena 
jarak yang masih 
tidak terjangkau. 

“Oleh karenanya, 
pada tahun ini, setiap 
Posyandu kami 
fungsikan dengan 
kesiapan tenaga 
dan kelengkapan 
obat-obatan. 
Dan selanjutnya 
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Dengan demikian, 

sebagaimana dicita-

citakan Desa Siaga Aktif, 

penduduk desa dan/atau 

kelurahan di Kabupaten 

Tanggamus memiliki 

kesiapan sumber daya 

dan kemampuan untuk 

mengatasi masalah-

masalah kesehatan 

secara mandiri ”

“
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Sejak awal memimpin 
Kementerian Kesehatan, 
dr Endang Rahayu 

Sedyaningsih MPH Dr.Ph 
menjanjikan reformasi dalam 
bidang kesehatan. Kala itu ia 
mengatakan bahwa reformasi 
pertama ialah upaya preventif 
(pencegahan) dari hulu sampai 
hilir harus seimbang.  

Dalam perjalanan waktu, 
Menkes Endang membuktikan 
komitmennya. Ia meluncurkan 
program Penanggulangan 
Daerah Bermasalah Kesehatan 
(PDBK), yang merupakan sebuah 
isu utama lintas sektor (major 

Berhenti Sejenak, Evaluasi, 
Menyatukan Langkah Bersama

Pertemuan Para 
Pendamping PDBK
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cross cutting issue) dalam 
reformasi kesehatan. Program 
ini sendiri, secara resmi 
berjalan pada 21 April 2011. 

Kini, setelah beberapa saat 
berjalan, dirasakan perlunya 
berhenti sejenak untuk 
pengendapan dan evaluasi. 
Kesempatan tersebut terjadi saat 
“Peningkatan Pemahaman PDBK 
bagi Para Pendamping Pusat” 
yang berlangsung di Balai Kartini, 
Jumat (10/6/ 2011). Di acara 
yang dihadiri 67 pendamping dan 
pengamat PDBK itu, para peserta 
diajak untuk saling berbagi 
pengalaman saat memberikan 

pendampingan ke daerah-
daerah.“Waktu kita (kali pertama) 
bergerak kan punya idealisme, 
nah sekarang ini waktunya untuk 
berhenti sejenak, mengevaluasi 
diri, apakah kita sudah bergerak 
sebagaimana kita rancang dulu 
atau sama saja, atau malah tidak 
berada di track yang seharusnya,” 
kata Drs. Sawijan B Gunadi, M.Kes 
(Ka. Sub Bag. Penatausahaan 
PNBP Bagian TLK&P Kemenkes).

Menurutnya, acara seperti 
ini patut untuk dilakukan 
kembali, supaya semua para 
pelaku pembinaan ke daerah 
saling mengetahui apa yang 
dilakukan orang lain di satu 
wilayah. Prosesnya panjang 
karena mau membawa budaya 
baru, baik untuk petugas pusat 
maupun pemangku kepentingan 
terkait di daerah. “Penyakitnya 
ya dari diri kita sendiri. Dulu, 
untuk wilayah yang sama kita 
melakukan sendiri-sendiri, 
merepotkan wilayah itu karena 
kita datang berkali-kali. Kita 
datang hanya sedikit-sedikit 
orangnya,” terang Sawijan.
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“Penyakit” yang dimaksud 
adalah sikap ego sentral yang 
terpusat pada diri sendiri dan sulit 
bekerja sama karena terkukung 
oleh bagan struktur. Selain 
itu, beberapa di antara orang 
Kemenkes tidak memercayai 
kemampuannya sendiri untuk 
mencapai apa yang diinginkan. 
“Orang Kemenkes ada juga 
yang bilang tidak mungkin 
susun program terintegrasi 
seperti PDBK ini, karena 
biasa ngurus sendiri-sendiri, 
egosentris,” keluh Sawijan.

Staf  Ahli Menteri bidang 
Perlindungan Faktor Risiko 
Kesehatan Kemenkes dr. Triono 
Sundoro, Ph.D, pun menangkap 
hal tersebut. Itulah mengapa ia 
menandaskan bahwa pertemuan 
ini temanya adalah “tutup mulut.” 
“Kita orang pusat suka sok tahu. 
Maka sekarang kita harus tutup 
mulut untuk mendengar orang 
daerah berpendapat. (Yang perlu 
diingat), kita tidak tahu semua hal, 
paling banter kita tahu bidang kita 
sendiri,” katanya dengan lantang.

Tatapan Optimisme
Hambatan-hambatan internal 

di atas harus dihapuskan, jika 
ingin PDBK dapat memberi 
kemanfaatan dalam upaya 
reformasi kesehatan.  Karena 
PDBK bertujuan untuk memulai 
perubahan dan mengubah pola 
pikir.  Caranya adalah dengan 

mengubah cara kita berinteraksi, 
mendesain ulang pola-pola 
dan proses-proses hubungan 
yang kadangkala sulit dilihat.

Intinya adalah terjadi sebuah 
pengujian pengalaman secara 
terus menerus, dan mengubah 
pengalaman tersebut menjadi 
pengetahuan baru.  Sebuah 
pengetahuan yang dapat diakses 
oleh seluruh anggota organisasi, 
dan relevan dengan apa yang 
ingin dicapai bersama. Hal ini 
sesuai dengan pengertian PDBK 
sendiri, yakni upaya kesehatan 
terfokus, terintegrasi, berbasis 
bukti, dilakukan secara bertahap 
di daerah yang menjadi prioritas 
bersama kementerian terkait, 
dalam jangka waktu tertentu, 
sampai mampu mandiri dalam 
menyelenggarakan kewenangan 
pemerintahan di bidang (urusan 
wajib) kesehatan seluas-luasnya.

Dalam praktiknya, 
pelaksanaan PDBK dapat 
diterima di banyak tempat. Salah 
satu contoh konkret adalah di 
Lombok Utara, sebagaimana 
disampaikan Sawijan.  Selepas 
mengadakan pembinaan, 
para Kepala Desa langsung 
mengundang tokoh-tokoh 
masyarakat di desanya untuk 
terlibat dalam pembangunan 
kesehatan di tingkat desa. Ketika 
masyarakat sudah mengerti, 
mereka secara aktif terlibat 
dalam pembangunan kesehatan. 

“Kita ingin dari pertemuan 

ini kita bisa berbagi antara 
yang ngerti dan tidak ngerti, 
yang bisa dan tidak bisa. Maka 
kita sebut pertemuan ini kelas 
berbagi. Harapannya supaya 
semua orang tahu persis apa 
yang sedang terjadi. Sehingga 
tidak hanya di NTB, semua bisa 
bergerak yang sama. Pesimisme 
pasti ada, tapi kita harus tetap 
berjalan,” ungkap Sawijan.

Nyatanya, ungkapan pesimis 
memang ada dan terungkap. 
Setelah Dr. Didik Budijanto selesai 
menyampaikan presentasinya, ada 
seorang peserta yang memberi 
komentar, “Kalau tadi saya melihat 
angka-angka, tabel, diagram, 
saya bertanya diri apakah kita 
bisa? ... Apakah ini cocok untuk 
disampaikan ke daerah? ... Apakah 
mereka bisa mengerti?” tuturnya.

Sekalipun demikian, Sawijan 
menambahkan, bahwa pihaknya 
tetap optimis. Para pendamping 
PDBK ini akan terus diberi 
pembekalan, karena mereka 
adalah ujung tombak dalam 
pelaksanaan PDBK. “Kalau 
saya melihat PDBK ini adalah 
pembinaan yang diperbaiki. 
Selama ini kan sudah ada orang 
pusat membina ke daerah, tapi 
itu satu-satu. Orang daerah 
repot, ngumpulin orang-orang. 
Sekarang mereka ngumpulin orang  
banyak, kita datang semuanya. 
Loe nanya  apapun ada semuanya. 
Di luar pertemuan, kita bina 
hubungan dengan telpon, surat 
meyurat email,” ungkapnya.

Ke depan, semoga pelaksanaan 
PDBK benar-benar dapat 
mengintegrasikan orang, 
program dan pelaksanaannya.  
Sehingga dapat menjadi upaya 
intervensi yang tepat dan efektif 
untuk mendongkrak Indeks 
Pembangunan Kesehatan 
Masyarakat (IPKM) secara 
merata. Dan semua orang yang 
terlibat dapat secara optimal, 
cerdas dan tangkas mewujudkan 
tercapainya masyarakat sehat 
yang mandiri dan berkeadilan.

Pertemuan Pendamping PDBK
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Sampai saat ini Demam 
Berdarah Dengue (DBD) 
masih menjadi salah 

satu masalah kesehatan yang 
serius. Baik untuk masyarakat 
di Indonesia, maupun dunia.

Untuk kasus di Indonesia, 
tercatat lima provinsi terbesar 
dalam kasus DBD, yaitu Bali, 
DKI Jakarta, Kalimantan Timur, 
Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. 
Total kematian yang diakibatkan 
DBD mencapai kisaran 1.358 
kasus atau 0,84% dari total kasus.

Menurut Menteri Kesehatan 
dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, 
MPH, Dr.PH kasus DBD masih 
cenderung meningkat karena 
pertambahan penduduk, penataan 
kota yang kurang memperhatikan 
kesehatan, perkembangan 
wilayah dari sebuah desa menjadi 
kota, dan perpindahan penduduk. 

Untuk mengurangi kasus 
DBD ia berharap ada peran 
serta masyarakat. “Nyamuk 

Maknai 
ASEAN 
Dengue Day 
dengan 
Berantas 
DBD

itu mampu bertelur dalam 
jumlah yang cukup banyak, 
sehingga pemberantasan sarang 
nyamuk dan pemberdayaan 
masyarakat menjadi strategi 
utama,” katanya dalam jumpa 
pers ASEAN Dengue Day (ADD), 
di Kementerian Kesehatan 
Jakarta, Jumat (10/6/2011).

ASEAN Dengue Day menjadi 
perhatian khusus Indonesia 
karena kita menjadi Ketua 
ASEAN tahun 2011. Tema ADD 
yang diambil adalah “Demam 
Berdarah adalah Masalah setiap 
Orang yang Melibatkan Beban 
Sosial Ekonomi, namun Dapat 
Dicegah!” Supaya tema ini 
bermakna dan sekaligus menjadi 
ajang kampanye memerangi DBD, 
maka Kementerian Kesehatan 
mengadakan lomba poster 
ASEAN Dengue Day Tingkat 
Nasional, lomba debat Bahasa 
Inggris tingkat SMA dan lomba 
logo ASEAN Dengue Day tingkat 

nasional sampai tingkat regional.
Lomba ini dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman 
remaja dan keterlibatannya dalam 
mendesain media informasi 
dalam upaya menyampaikan 
pesan-pesan tentang DBD. 
Jumlah poster yang masuk ada 
136 poster. Dari jumlah tersebut, 
dipilih 3 orang pemenang, yakni: 
Ario Priambudi dari Jakarta 
Selatan (Juara 1), Andestya 
Miranthi K dari Jakarta Barat 
(Juara 2), dan Eko Haryanto dari 
Madiun, Jawa Timur (Juara 3).

Untuk lomba debat diikuti 
oleh sepuluh SMA di lima 
wilayah provinsi DKI Jakarta 
yang merupakan SMA unggulan 
berdasarkan pilihan dari Suku 
Dinas Pendidikan. Keempat 
pemenangnya, dimulai dari 
juara pertama yakni: SMA 
Negeri  81, SMA Negeri 28, 
SMA Kristen 1 Penabur, dan 
SMA Negeri  78. Untuk Best 

ASEAN Community

in a Global Community of Nations

Juara Lomba Logo bersama Menkes RI dan Kepala Pusat Promosi Kesehatan
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Demam Berdarah Dengue 
(DBD) merupakan 
penyakit yang sudah ada 

di Indonesia sejak tahun 1968, 
tepatnya di Jakarta dan Surabaya. 
DBD termasuk sukar diberantas, 
karena laju perkembangbiakan 
nyamuk Aedes aegypti yang 
menularkan penyakit ini, 

lebih cepat ketimbang 
upaya pemberantasan 
jentik-jentik nyamuk. 
Indonesia tidak sendiri, 
negara-negara ASEAN 
lain pun mengalaminya.

Hal tersebut terungkap 
dalam Konferensi DBD 
tingkat ASEAN yang 

Speakers diraih tim dari SMA 
Negeri 81 Jakarta Timur yaitu 
Krismita Sara Putri, Gabriel 
Charlotte, dan Raditya Naufal.  

Sedangkan lomba logo 
dimaksudkan untuk menjadi 
alat kampanye memberantas 
DBD yang menjadi tantangan 
di Indonesia. Dari 293 peserta, 
diambil 3 pemenang: Rezky 
Nugraha (Juara 1), Noval 
Rahman Y.P (Juara 2), Ali 
Burhan (Juara 3). Yang 
membanggakan pada tingkat 
regional ASEAN, Rezky terpilih 
menjadi juara pertama.  

ASEAN Community

in a Global Community of Nations

ASEAN 
Dengue Day:
Mari Atasi 
Penyakit 
DBD

Desain Logo dari beberapa daerah

Beberapa perwakilan dari negara ASEAN saat 

mengikuti Asean Dengue Conference

mengambil tema “Dengue is 
Everybody`s Concern, Causing 
Socio-Economic Burden, but It`s 
Preventable,” di Hotel Sari Pan 
Pacific Jakarta, Senin (13/6/2011). 
Dalam acara yang dibuka oleh 
Menteri kesehatan RI dr. Endang 
Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. 
PH itu negara-negara ASEAN 
satu suara untuk mengendalikan 
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Menteri Kesehatan RI saat memberi sambutan dalam Dialog Nasional Asean Dengue 

dan mengatasi penyakit DBD. 
“Penyakit ini disebabkan 

oleh virus yang dibawa oleh 
vektor, dalam hal ini nyamuk. 
Kalau penyakit disebabkan 
oleh vektor biasanya sulit 
untuk dikendalikan, karena 
susahnya mengendalikan tempat 
perindukannya,” ujar Menkes.

Salah satu pembicara, Duane 
J Gubler, ScD, FAAAS, FIDSA 
(profesor di Emerging Infectious 
Diseases Duke-NUS Graduate 
Medical School, Singapura) 
mengungkapkan bahwa dalam 
40 tahun terakhir DBD menjadi 
salah satu penyakit epidemi 
menular yang paling penting dari 
dunia berkembang tropis. Lebih 
dari setengah penduduk dunia 
hidup di daerah-daerah berisiko 
tinggi terkena epidemi dengue, 
dan setiap tahun diperkirakan 
lebih dari 200 juta infeksi dengue 
terjadi dengan 36 juta kasus 
gejala penyakit. “Munculnya 
epidemi DBD dipercepat dengan 
meningkatnya globalisasi yang 
dimulai pada 1970an,” ujarnya.   

Konferensi yang diikuti oleh 
150 peserta yang terdiri dari 
perwakilan 10 negara anggota 
ASEAN, pakar kesehatan 
internasional, akademisi, praktisi 
lapangan baik dari rumah sakit 
atau Puskesmas menghasilkan 
Jakarta Call for Action Combating 
Dengue, yang akan menjadi 
acuan penanggulangan Dengue 
di kawasan ASEAN. Salah satu 
komitmen pentingnya adalah para 
negara ASEAN mengembangkan 
program untuk mencegah dan 
menghentikan penyebaran DBD, 
untuk itu diperlukan strategi 
regional yang melibatkan 
semua pihak yang terkait. 

Pada hari kedua konferensi 
(14/6) diisi dengan Dialog 
Nasional Dengue yang dibuka 
oleh Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Kesehatan. Pesertanya 
pejabat tinggi kesehatan 
perwakilan negara Official Launch 

of ASEAN, para gubernur dan 
bupati/walikota se-Indonesia. 
Mereka ini secara bersama-sama 
menyatakan komitmen untuk 
memberantas DBD, di antaranya: 
Mengatasi permasalahan Demam 
Berdarah, meningkatkan upaya 
promosi kesehatan pencegahan 
Demam Berdarah, meningkatkan 
mutu sistem pengamatan 
penyakit secara terus menerus, 
dan menggerakkan peran serta 
masyarakat mulai dari lembaga 
pendidikan untuk lebih aktif dan 
tanggap menghadapi DBD. 

Salah satu upaya 
mengendalikan vektor DBD 
adalah dengan melakukan 
3M Plus, yakni  menutup, 
menguras, menimbun plus 
memelihara ikan pemakan 
jentik, menabur larvasida, 
menggunakan kelambu pada 
waktu tidur, memasang kasa, 
menyemprot dengan insektisida, 
menggunakan repellent, 

memasang obat nyamuk dan 
memeriksa jentik berkala.

Selain itu juga melakukan 
uji klinis di beberapa daerah 
terhadap vaksin DBD. Kalau 
sudah ada vaksin, meskipun 
nyamuknya masih ada, setidaknya 
orang yang diberi vaksin 
sudah memiliki kekebalan. 
“Vaksinnya tidak 1 jenis saja 
dan berharap kita bisa produksi 
sendiri vaksin tersebut dari 
Biofarma,” imbuh Menkes.

 Akhirnya, rangkaian ASEAN 
Dengue Day ditutup pada tanggal 
15 Juni 2011. Ditandai dengan 
aksi simpatik pencegahan DBD 
di Bundaran HI pada pagi hari, 
kemudian dilanjutkan dengan 
Official Launch of ASEAN Dengue 
Day di Museum Nasional, di mana 
Jakarta Call for Action Combating 
Dengue dan Komitmen Para 
Kepala Daerah dicanangkan. 
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Desa Siaga 
Award 
Dinkes 
Kabupaten 
Karawang

Kesehatan merupakan 
kebutuhan dasar 
setiap manusia dan 

investasi untuk keberhasilan 
pembangunan bangsa. Oleh 
sebab itu upaya untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut harus 
dilaksanakan secara menyeluruh, 
terpadu dan berkesinambungan 
oleh berbagai sektor di 
berbagai tingkatan. Tujuannya 
adalah meningkatkan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM).

Kabupaten Karawang 
Provinsi Jawa Barat memberi 
perhatian khusus terhadap hal 
ini, mengingat Usia Harapan 
Hidup (UHH) yang menjadi 
indikator IPM di Karawang 
hanya mencapai 67.1 pada tahun 
2008. Untuk menaikkan UHH 
maka yang harus dilakukan 
adalah menurunkan Angka 
Kematian Ibu (AKI), Angka 
Kematian Bayi (AKB), Angka 

Kematian Balita (AKABA) dan 
Angka Kematian Kasar (AKK). 

Salah satu program 
pemerintah yang membuka 
peluang untuk menaikkan IPM 
adalah Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif. Dengan program 
ini, masyarakat Karawang 
diminta untuk siaga terhadap 
ancaman kesehatan. Masyarakat 
dididik untuk menemukan 
akar masalah dan berperan 
aktif dalam menyelesaikannya. 
Mereka diberdayakan supaya 
mau dan mampu untuk 
hidup bersih dan sehat. 

Tingkatkan Kualitas
Sebagai salah satu upaya 

meningkatkan kualitas program 
Desa Siaga Aktif, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Karawang 
menyelenggarakan Desa Siaga 
Award. Kegiatan ini secara 
umum bertujuan meningkatkan 
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peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan 
pengembangan Desa Siaga dari 
masyarakat maupun swasta. 
Di sisi lain kegiatan Desa 
Siaga Award juga merupakan 
wahana untuk memberikan 
penghargaan kepada insan dan 
tokoh yang berperan dalam 
pengembangan Desa Siaga. 

Selain itu Desa Siaga Award 
diharapkan dapat memotivasi 
para pihak terkait dalam forum 
Desa Siaga untuk meningkatkan 
kualitas dan cakupan kegiatan 
Desa Siaga. Arah yang ingin 
disasar adalah mewujudkan 
masyarakat Kabupaten Karawang 
yang mandiri dan berkeadilan.  

Yang perlu diingat, 
pelaksanaan pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif ini merupakan tanggung 
jawab dari pimpinan, perangkat 
pemerintahan desa dan 
pemerintahan kelurahan. Namun 
demikian, keberhasilannya tentu 
tidak hanya bertumpu pada 
kinerja mereka saja. Kontribusi 
dan dukungan dari berbagai 
pihak, utamanya masyarakat 
yang terkait sangat penting.

Salah satu indikator bagi 
keberhasilan pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
adalah Perilaku Hidup Bersih dan 

“Untuk sampai menjadikan PHBS sebagai milik, 
masyarakat harus melakukan penyehatan lingkungan, 
dengan menyiptakan dan memelihara lingkungan desa/
kelurahan serta permukiman agar terhindar dari penyakit 
atau masalah kesehatan.”                                 
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Sehat (PHBS) yang dipraktikkan 
sampai ke tatanan rumah 
tangga. Contoh PHBS yang 
dipraktikkan oleh masyarakat 
di desa dan kelurahan siaga 
aktif, misalnya: melaporkan 
segera kepada kader/petugas 
kesehatan jika mengetahui 
dirinya, keluarganya, temannya 
atau tetangganya menderita 
penyakit menular. Contoh 
lain, pergi berobat atau 
membawa orang lain berobat ke 
Poskesdes/Pustu/Puskesmas 
bila terserang penyakit, 
memeriksakan kehamilan 
secara teratur kepada petugas 
kesehatan, mengonsumsi 
Tablet Tambah Darah semasa 
hamil dan nifas (bagi ibu), 
menggunakan jamban sehat, 
memberantas jentik-jentik  
nyamuk, dan melaporkan 
adanya warga yang meninggal. 

Untuk sampai menjadikan 
PHBS sebagai milik, 
masyarakat harus melakukan 
penyehatan lingkungan, 
dengan menyiptakan dan 
memelihara lingkungan desa/
kelurahan serta permukiman 
agar terhindar dari penyakit 
atau masalah kesehatan. 
Caranya dengan melakukan 
promosi kesehatan tentang 
pentingnya sanitasi dasar, 

memfasilitasi pemenuhan 
kebutuhan sarana sanitasi dasar 
(air bersih, jamban, pembuangan 
sampah dan limbah), dan 
mengupayakan pencegahan 
pencemaran lingkungan. 

Pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif hingga 
sampai membudayakan PHBS 
seperti di atas, nyatanya adalah 
bagian dari pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang 
kesehatan untuk kabupaten 
dan kota. Walaupun hanya 
merupakan salah satu indikator 
SPM, tetapi di dalamnya tercakup 
semua kegiatan yang akan 
menjamin tercapainya indikator-
indikator lainnya dalam SPM. 

Menilik dari konteks 
pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif, desa 
yang memenangkan Desa Siaga 
Award bisa dikatakan menjadi 
panutan bagi desa-desa lainnya. 
Bukan untuk mengejar titel juara, 
tapi untuk mencapai kesehatan 
secara mandiri bagi diri sendiri, 
desa, provinsi sampai negara 
Indonesia. Desa yang akhirnya 
menjadi tiga terbaik adalah Desa 
Kutapohaci Puskesmas Ciampel, 
Desa Ciwaringin Puskesmas 
Lemah Abang dan Desa Kondang 
Jaya Puskesmas Adiarsa.  Sampai 
saat ini di Kabupaten Karawang 
telah tercapai 309 Desa Siaga 
(100 persen) dari desa yang ada, 
yang dapat dikelompokan menjadi 
beberapa strata Desa Siaga.

Lilis St Hodijah, SKM
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Pembangunan kesehatan 
secara merata terus menjadi 
perhatian Pemerintah 

Indonesia. Utamanya di Kawasan 
Timur Indonesia. Salah satu 
daerah yang akan kita angkat 
adalah Sulawesi Selatan. Di 
tempat inilah program PRIMA 
Kesehatan berjalan, yang 
diintegrasikan dengan program 
pemerintah Desa Siaga Aktif. 

Secara umum, kualitas 
kesehatan Sulawesi Selatan 
mengalami peningkatan secara 
kontinyu. Sekalipun demikian, 
tingkat kematian bayi masih berada 
pada taraf memprihatinkan, karena 
AKB 47 per 1000 kelahiran dan 
berada di atas rata-rata nasional 
yaitu 35 per 1000 kelahiran. Untuk 

itu, diperlukan sebuah model 
ba ru promosi kesehatan.

PRIMA Kesehatan 
memberikan satu alternatif 
model partisipatif untuk 
menghubungkan antara 
sistem administrasi 
kesehatan dan masyarakat 
sipil dengan memfasilitasi 
pemangku kepentingan di 
semua tingkat, baik ditingkat 
kabupaten, kecamatan dan 
desa, yang sejalan dengan 
konsep “Desa Siaga Aktif”.

  

Terkait Desa Siaga
Proyek PRIMA Kesehatan 

sendiri dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah Sulawesi 

Selatan bekerjasama dengan 
JICA (Japan International 
Corporacy Agency) yang saat ini 
memasuki fase kedua. Program 
kesehatan yang dilakukan 
sejak tahun 2007 ini, khususnya 
dilakukan di tiga kabupaten 
di Sulawesi Selatan yakni 
Bulukumba, Barru dan Wajo. 

Tujuan dari program ini adalah 
mengoptimalkan pemberdayaan 
masyarakat dalam upaya-upaya 
preventif dan promotif dalam 
pelayanan kesehatan dasar 
dengan melakukan kemitraan 
antara masyarakat dengan 
Pemkab (Dinas Kesehatan). Ada 
dua kegiatan yang dilakukan, 
pertama kegiatan non fisik seperti 
penyuluhan, pelatihan dan lomba 
serta kedua kegiatan fisik seperti 
pembuatan jamban keluarga, 
MCK, Posyandu atau Poskesdes 
dan pengolahan sampah. 

Pimpinan Kantor JICA 
Sulawesi Selatan Dr. Nakagawa 
Kazou, menjelaskan bahwa untuk 

PRIMA
Kesehatan
sebagai Upaya Mencapai 
Desa Siaga Aktif

Ada beberapa prinsip penting 
PRIMA Kesehatan Fase Kedua, 
yakni: 

1

2

3

4

5

Merupakan “Paket 

Lengkap”   

namun sederhana, 

untuk menyelesaikan 

siklus peningkatan 

melalui “learning by 
doing” (“belajar” dengan 

“melakukan”).

Menyeimbangkan 

antara “Pemberdayaan 

Masyarakat” dan “dukungan 

yang proporsional” dari 

Pemerintah. 

Masyarakat benar-benar 

selaku “Pemilik” Program, 

karena masyarakat 

sendiri yang melakukan 

identifikasi masalah, 

memutuskan solusi, dan 

melaksanakannya.

Penerapan transparansi 

dan akuntabilitas 

sebagai nilai standar. 

Cakupan universal/

kesempatan yang sama. 

d
o

k
/i

n
te

ra
k

s
i



AKSI DAERAH

i n t e r a k s i

  INTERAKSI edisi 2 / 2011    25  

fase kedua ini, sasaran target 
pendampingan yang sebelumnya 
hanya 4 kecamatan diperluas 
menjadi 10 kecamatan yang 
ada di Bulukumba.  Ia terkesan 
melihat kesadaran masyarakat 
akan Program PRIMA Kesehatan, 
yang menetapkan target untuk 
memperbaiki kondisi kesehatan 
masyarakat. Ia yakin, program 
ini akan membangun desa dan 
kabupaten yang sehat, sejalan 
dengan semangat kemandirian 
dan motivasi diri yang kuat. “Saya 
memperoleh informasi bahwa 
Kementerian Kesehatan berharap 
bahwa proyek ini menjadi model 
untuk program nasional Desa 
Siaga” ucap Nakagawa.

Korelasi antara PRIMA 
Kesehatan dan Desa Siaga 
Aktif tampak jelas terlihat dari 
strategi pengembangan Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif 
yang terdiri dari 3 pendekatan. 
Pendekatan tersebut adalah 
pertama program ini merupakan 
urusan wajib Pemerintah 
Kabupaten dan Pemerintah Kota,  
mendapat dukungan kebijakan 
di Tingkat Desa dan Kelurahan 
serta memiliki integrasi dengan 
Program Pemberdayaan 
Masyarakat lainnya. Oleh 

karena itu keberadaan  PRIMA 
Kesehatan Fase Kedua adalah 
sangat tepat dalam menunjang 
Visi-Misi Pembangunan 
Kesehatan, utamanya dalam 
menunjang program Desa 
dan Kelurahan  Siaga Aktif.  

Lebih lanjut, pada 
pelaksanaannya PRIMA 
Kesehatan Fase Kedua 
melibatkan banyak pihak, 
seperti BAPPEDA, BPMD (Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa), DPKD (Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah), yang 
di tiap kabupaten memiliki 
kebijakan tersendiri, disesuaikan 

dengan kemampuannya. 
Sebagai contoh, di Kabupaten 

Bulukumba, pemerintah daerah 
telah menganggarkan melalui dana 
APBD Pemkab Bulukumba Tahun 
Anggaran 2011 melalui belanja 
Hibah untuk menganggarkan 
kegiatan PRIMA Kesehatan Fase 
Kedua  sebesar Rp. 1.045.000.000. 
Rinciannya, cost sharing minimal 
50% bagi desa yang telah mengikuti 
PRIMA Kesehatan Fase Pertama 
(atau sebesar Rp. 5.000.000) dan 
APBD Murni 100% bagi desa 
yang baru masuk pada target 
PRIMA Kesehatan Fase Kedua 
(atau sebesar Rp.10.000.000).  

Melihat dukungan dari berbagai 
sektor seperti di atas, ada asa besar 
bahwa PRIMA Kesehatan akan 
mempertajam program-program 
pemberdayaan yang selama ini 
telah berjalan, seperti Desa Siaga 
Aktif. Dengan demikian, cakupan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
akan meningkat. Ke depan, semoga 
pelaksanaan PRIMA Kesehatan 
Fase Kedua berjalan lancar. Apa 
yang menjadi harapan kita semua 
dapat menjadi kenyataan, yakni 
terciptanya masyarakat yang 
mandiri untuk hidup sehat.

  Sri Wahyuni, SKM, M.Kes 

Tim Counterpart Provinsi -Promosi 

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel
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IIndonesia adalah salah satu 
anggota masyarakat dunia yang 
menyepakati Sasaran-sasaran 

Pembangunan Milenium (MDGs). 
Untuk itu segala upaya dilakukan 
supaya sasaran tersebut dapat 
tercapai pada waktunya. Itulah 
mengapa diselenggarakanlah 
Seminar dan Lokakarya Nasional 
Pengembangan Model Promosi 
Kesehatan atas kerjasama 
antara Program Pascasarjana 
Penyuluhan Pembangunan/
Pemberdayaan Masyarakat 
Universitas Sebelas Maret 
Surakarta dengan Pusat 
Promosi Kesehatan Kementerian 
Kesehatan R.I. dan Perkumpulan 
Promotor dan Pendidik Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (PPPKMI) 
di UNS Solo, 22-23 Juni 2011. Di 
akhir acara peserta diharapkan 
dapat merumuskan Model 
Promosi Kesehatan dalam 
pengembangan Desa Siaga Aktif.

Menurut Utusan Khusus 
Presiden bidang MDGs Prof. Dr. 
Nila Djuwita F. Moeloek, MD. Ph.D 
inti dari MDGs adalah bagaimana 
kita mencapai sumber daya 
manusia (SDM) yang berkualitas. 
Dengan demikian, kedelapan 
sasaran MDGs seperti kemiskinan 
absolut, belum terjangkaunya 
pendidikan, masih tingginya 
angka kematian ibu melahirkan, 
rendahnya kesehatan anak, 
kesenjangan jender, penyebaran 
HIV/AIDS dan penyakit menular 
lain, kerusakan lingkungan, serta 
penggalangan kemitraan global 
dapat diatasi berkat berhasilnya 
pembangunan manusia.

“Kalau kita miskin, saya kira 
agak sulit kita untuk mencapai 
semua ini. Kita yang duduk 
di sini harus berkolaborasi 
untuk mengangkat kemiskinan 
tersebut,” tutur Nila Moeloek saat 
membuka Seminar dan Semiloka. 

MDGs sendiri adalah agenda 
Perserikatan Bangsa-bangsa 
(PBB) yang dicetuskan saat 
berlangsung Pertemuan Puncak 
Milenium yang diselenggarakan 
di Markas Besar PBB di New 
York, September 2000. MDGs 
menetapkan delapan sasaran 
yang disepakati oleh tak 
kurang dari 189 kepala negara/
pemerintahan yang hadir saat itu. 

Menyikapi MDGs, salah 
satu pemikiran unik Nila 
Moeloek adalah peranan 
perempuan dalam upaya MDGs. 
Perempuan ia lihat sebagai 
ujung tombak dalam aksi nyata 
untuk menurunkan angka 
kematian ibu, memberantas 
gizi buruk, dan lebih dari 
itu, perempuan juga secara 
aktif dan konsisten mampu 
menggalang kebersamaan, 
hal-hal yang memberi dampak 
positif bagi kehidupan.

“Perempuan pun mampu 
mendidik dan menjaga kesehatan 
anak, menjaga kesehatan diri 
sendiri, mengetahui Keluarga 
Berencana, pandai mengatur 
dan menambah pendapatan 
keluarga dan menjalani hidup 
di lingkungan sehat,” tuturnya. 

Secara umum, dalam 
pemaparannya, Nila Moeloek 
memfokuskan isu-isu MDGs, 
khususnya yang terkait dengan 
penanggulangan kemiskinan, 
penyakit menular, dan 
peningkatan kesehatan ibu dan 
anak. Yang dipikirkan, antara lain 
bagaimana memenuhi kebutuhan 
2.150 kalori yang mengandung 
protein, karbohidrat, dan lemak. 
Bagaimana meningkatkan 
pendapatan masyarakat yang 
sebagian masih pada taraf Rp 
14.139 per hari dan itu dinilai 
masih pada tingkat kerentanan 
pendapatan rumah tangga.

“Urusan gizi ini tidak hanya 
untuk anak-anak tetapi pertama 
untuk  ibu-ibu dan remaja. 
Kalau remaja kita sehat, remaja 
kita mengerti tentang organ 
reproduksi. Saya kira dengan 
gizi yang sehat mereka akan 
merencanakan keluarga yang 
sebaik-baiknya, juga usia lanjut 

Peran Strategis Perempuan
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Prof. Dr. Nila Djuwita F. Moeloek, MD. Ph.D 

CAPAI MDG’S 
dengan Meningkatkan 
Kualitas SDM
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juga menjadi tidak masalah. 
Itu jika urusan gizi dan tingkat 
kesejahteraan terpenuhi,” 
terang Nila Moeloek.

Masalah gizi kurang dan gizi 
buruk di Indonesia bukanlah 
peristiwa yang terjadi seketika, 
karena umumnya anak gizi 
buruk sudah bermasalah sejak 
dari dalam kandungan ibunya. 
Mereka lahir sebagai anak yang 
kesekian dari seorang ibu yang 
mengalami kekurangan gizi. 
Bayi yang lahir dari ibu yang 
kekurangan gizi akan mengalami 
hambatan pertumbuhan sejak 
dalam kandungan dan berdampak 
pada berat badan lahir rendah 
(BBLR). Penyebab gizi buruk juga 
bukanlah sebatas keterbatasan 
ibu memberikan makanan kepada 
anaknya, namun proses ini 
dimulai dari awal bayi terbentuk 
dalam kandungan ibunya. Oleh 
karena itu tidak dapat dipungkiri 
bahwa perempuan, khususnya 
ketika menjadi ibu memainkan 
peranan yang sangat penting 
dan strategis dalam tumbuh 
kembang anak-anaknya.

Untuk mengatasi hal-hal 
tersebut Kementerian Kesehatan 
terus melakukan upaya-upaya 
peningkatan pemberian air susu 

ibu, khususnya ASI ekslusif 
6 bulan. Ini salah satu upaya 
strategis dalam peningkatan gizi 
pada anak yang pada akhirnya 
akan berdampak pada kualitas 
SDM. Terkait upaya-upaya 
akselerasi penurunan Angka 
Kematian Ibu (AKI) dan Angka 
Kematian Bayi (AKB), dilakukan 
peningkatan pemberdayaan 
masyarakat dalam program Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif. 

    Upaya mewujudkan 
sasaran-sasaran pembangunan 
millennium di atas, harus 
sampai pada pemberdayaan 
masyarakat supaya berkelanjutan. 
Dengan demikian, masyarakat 
berinisiatif untuk memulai 
dan secara terus menerus 
berproses dalam kegiatan 
sosial untuk memperbaiki 
situasi dan kondisi diri sendiri, 
yang masih belum memenuhi 
sasaran MDGs. Pemberdayaan 
ini hanya bisa terjadi apabila 
warganya ikut berpartisipasi.

Partisipasi aktif masyarakat 
yang dimaksud, nyatanya sudah 
termaktub dalam maksud 
pelaksanaan program Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif. Oleh 
karena itu, pencapaian MDGs 
dapat secara strategis dicapai 
dengan cara pengembangan 

kelembagaan, ketenagaan,  
penyelenggaraan, perlengkapan, 
sistem pembiayaan, sistem 
monitoring dan evaluasi 
promosi kesehatan di tingkat 
Puskesmas dan Desa. 

Upaya pemberdayaan untuk 
memandirikan masyarakat 
bahkan berperan aktif dalam 
penyelesaian masalah kesehatan 
merupakan bagian dari upaya 
promosi kesehatan. Oleh karena 
itu sasaran pembangunan 
Millenium mutlak memerlukan 
intervensi promosi kesehatan 
yang menyeluruh, terarah dan 
berkesinambungan sehingga 
memerlukan tenaga promosi 
kesehatan yang profesional dengan 
sebutan profesi “Promotor dan 
Pendidik Kesehatan”.  Promotor 
dan Pendidik Kesehatan dalam 
menjalankan pengabdiannya 
berlandaskan kode etik yang 
telah ditetapkan organisasi 
profesi Perkumpulan Promotor 
dan Pendidik Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (PPPKMI). 

Dalam rangkaian acara 
pembukaan Semiloka juga 
dikukuhkan PPPKMI Cabang Kota 
Surakarta yang akan menjadi 
wadah Promotor dan Pendidik 
Kesehatan di kota Surakarta 
untuk terus menerus menajamkan 
profesionalismenya. Sesungguhnya 
upaya promosi kesehatan adalah 
upaya untuk meningkatkan 
kualitas SDM, yang tentunya 
memerlukan kompetensi spesifik 
dan komprehensif juga melalui 
proses yang panjang, dan usaha 
ekstra keras dari semua sektor.

Akhirnya, kata-kata penutup 
Nila Moeloek dapat menjadi 
inspirasi bagi kita. “Kalau ingin 
hasil untuk setahun, tanamlah 
sayuran. Kalau ingin hasil untuk 
10 tahun, tanamlah pohon buah. 
Kalau ingin hasil untuk lebih 100  
tahun, tanamlah manusia!”.

Memerlukan Tenaga Promosi 
Kesehatan yang Profesional

Suasana Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan 
Model Promosi Kesehatan di UNS
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tahun 2015 akan ada 80 persen 
dari 75.410 desa di Indonesia 
menjadi Desa/Kelurahan Siaga 
Aktif yang punya kelas, apakah 
itu kelas Pratama, Madya, 
Purnama, atau Mandiri. 

Melihat maksud pemberlakuan 
Desa/Kelurahan Siaga Aktif, 
tampaknya pemerintah ingin 
mengulang sukses daerah kerja 
intensif di jaman Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat Desa 
(PKMD) pada tahun 1970-1980.  

Bagaimana partisipasi 
masyarakat dalam PKMD? 
Di tanah Jawa, umumnya 
masyarakat bergotong royong 
dalam mengumpulkan hasil 
kebun, melakukan jimpitan beras, 
arisan jamban, kelambu, lampu 

petromaks bahkan sapi.  
Tidak hanya di Jawa. 

Daerah lain, seperti di Limboto, 
Kabupaten Gorontalo yang saat 
ini telah menjadi provinsi, juga 
punya kearifan lokal. Kepala 
Desa yang dalam bahasa lokal 
disebut Ayahanda, menghimpun 
remaja dan dukun terlatih 
sebagai kader kesehatan.  

Bergeser ke Timur, di 
Liquisa Provinsi Timor Timur 
yang sekarang telah menjadi 
negara sendiri, andal dalam 
pemberdayaan masyarakat 
berbasis Puskesmas. Hal serupa 
juga terjadi di tanah Papua, 
tepatnya daerah Enarotali. Di sana 
petugas kesehatan dan petugas 
gereja bersama-sama melakukan 
pemberdayaan masyarakat, 
secara jasmani dan rohani.    

Kisah sukses masa lalu di atas 
bukan untuk nostalgia belaka. 
Justru hal itu menunjukkan 
bahwa masyarakat kita memiliki 
talenta lokal sebagai modal 
dasar dalam pemberdayaan, 
baik pemberdayaan 
kesehatan maupun ekonomi. 
Talenta ini sangat mulia 
karena Tuhan sendiri yang 
menganugerahkannya pada 
masing-masing individu, yang 
memungkinkan seseorang atau 
sekelompok orang melakukan 
sesuatu yang positif. 

Talenta ini bisa terkubur 
oleh tawaran materi sehingga 
masyarakat kehilangan harga 
dirinya. Masyarakat menjadi 
kehilangan karakternya karena 
hanya bersifat pasif menunggu 
bantuan pihak luar di saat ada 
persoalan. Talenta akan semakin 
kokoh dan berkarakter melalui 
pendidikan untuk mandiri. 

Sejatinya, mengurangi 
kemiskinan bukan dengan 
cara derma, tetapi kemiskinan 
hanya bisa dilawan dengan 
pendidikan, kesehatan, 
dan ketersediaan lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat. 

Dra. Syahartini, MPH. 

Bangsa yang kuat adalah 
bangsa yang berkarakter. 
Pemerintah mematok visi 

pembangunan nasional 2005-
2025 dengan ingin mewujudkan 
karakter bangsa yang mandiri, 
maju, adil dan makmur. Caranya 
adalah dengan memanfaatkan 
talenta masyarakat lokal. 
Termasuk di dalamnya adalah 
pembangunan kesehatan. 

Pembangunan tersebut 
semakin mewujud nyata ketika 
Kementerian Kesehatan dan 
Kementerian Dalam Negeri 
bersepakat melaksanakan 
pengembangan masyarakat sehat 
yang mandiri dan berkeadilan 
melalui program Desa/Kelurahan 
Siaga Aktif. Diharapkan pada 

dengan Talenta

BERDAYAKAN 
MASYARAKAT 
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Buku : Metoda Penelitian dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat 

Pengarang : Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS

Halaman : 289 halaman

Dengan landasan reflektif 
terhadap masalah, 
tujuan, paradigma, teori, 

dan metode, evaluasi kualitatif 
terhadap program memiliki 
keunggulan untuk mampu 
memahami pembangunan 
sebagai upaya pemberdayaan 
masyarakat. Evaluasi semacam 
ini mengetengahkan pandangan 
seluruh pihak yang terkait 
dengan program, sehingga 
makna program bisa dijangkau 
secara sangat luas.

Sebagai penelitian yang 
berbasis pada ketersediaan 
informasi/data, evaluasi 
program pemberdayaan 
membutuhkan metode 
penelitian yang bisa secara 
fleksibel digunakan selama 
proses evaluasi berlangsung. 
metode kualitatif jelas cocok 

digunakan, karena memang 
memiliki asas fleksibilitas 
metodis. persoalannya mungkin 
muncul dalam penggunaan 
metode kualitatif, karena lebih 
bersifat deduktif, termasuk 
dalam kebiasaan penentuan 
terlebih dahulu teknik-teknik 
evaluasi, lalu datalah yang 
mengikuti atau dicari berdasarkan 
teknik-teknik tersebut. 

Untuk mendalami metode ini 
terkait evaluasi pemberdayaan 
masyarakat, Prof. Dr. Ir. Totok 
Mardikanto, MS menawarkan 
buku “Metoda Penelitian 
dan Evaluasi Pemberdayaan 
Masyarakat”. Buku yang 
diterbitkan Prodi Penyuluhan 
Pembangunan/ Pemberdayaan 
Masyarakat Program 
Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 
(2010) ini sepenuhnya mengacu 
pada paradigma kuantitatif.

Metode kuantitatif digunakan 
untuk menunjang argumen hasil 
analisis metode kualitatif. Data 
kuantitatif dilihat sebagai hasil 
interpretasi pihak-pihak yang 
terkait dengan program, bukan 
realitas sosial itu sendiri. Dengan 
pandangan ini, menurut saya 
jarak antara paradigma kualitatif 
dan kuantitatif didekatkan. 

 Lebih lanjut, buku setebal 
289 halaman ini memberi 
referensi menyeluruh bagi para 
akademisi, praktisi, dan peminat 
pemberdayaan masyarakat 
untuk melakukan penelitian dan 
evaluasi kegiatan pemberdayaan 
masyarakat. Harapannya 
pembangunan masyarakat 
berbasis pemberdayaan ini 
mampu membuat masyarakat 
berinisiatif untuk memulai proses 
kegiatan sosial untuk memperbaiki 
situasi dan kondisi diri sendiri. 
Pemberdayaan masyarakat 
hanya bisa terjadi apabila 
warganya ikut berpartisipasi.

Kawal Pemberdayaan 
dengan Evaluasi

Pemberdayaan masyarakat mulai popular di Indonesia 
sejak awal 1990 melalui Inpres Desa Tertinggal. 
Lambat laun, program pemberdayaan terus bergulir 
sampai sekarang dengan banyak bentuk. Untuk 
mendampingi program ini, maka peran penelitian dan 
evaluasi sangat strategis.
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DIALOG NASIONAL DENGUE

Ibu Menteri Kesehatan RI dr. Endang Rahayu Sedyaningsih 
, MPH, Dr.PH bersama Menteri Dalam Negeri RI Gamawan 
Fauzi SH, MM saat menghadiri acara Dialog Nasional 
dalam rangka “ ASEAN DENGUE DAY “ di Jakarta, Selasa 
(14/06). Dialog yang bertema “ Demam Berdarah Menambah 
Beban Sosial Ekonomi, Tanggung Jawab Kita Bersama 
Untuk Mencegahnya “ membahas komitmen bersama dalam 
pengendalian Demam Berdarah.

DIALOG NASIONAL

Dr. Imam Prasodjo sedang berperan sebagai moderator dalam 
Dialog Nasional Dengue di hadapan Menkes, Mendagri dan 
para pejabat Pemerintah Daerah. Dialog yang berlangsung pada 
Selasa (14/6/2011) di Sari Pan Pacifi c Hotel itu, merupakan 
upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 
di Indonesia, yang merupakan program berkesinambungan dan 
mendapat regulasi kuat dari pemerintah daerah. Di akhir acara, 
para peserta mengucapkan komitmen dalam pengendalian 
Demam Berdarah dengan tekad untuk mengimplementasikannya 
di daerah masing-masing. 

PELUNCURAN ASEAN DENGUE DAY

Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH 
secara resmi meluncurkan ASEAN Dengue Day dengan 
menekan tombol, di Museum Gajah, Rabu (14/6/2011). 
Pada kesempatan tersebut dibacakan Jakarta Call For 
Combating Dengue yang merupakan imbauan kepada 
seluruh stakeholder di kawasan ASEAN untuk memerangi 
DBD. Selain itu pembacaan komitmen kepala daerah seluruh 
Indonesia untuk secara bersama memberantas DBD. 

LOMBA DEBAT BAHASA INGGRIS
Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, 
Dr.PH sedang berfoto bersama peserta dalam babal fi nal Lomba 
Debat Bahasa Inggris tingkat SMA se-DKI Jakarta dengan 
tema HIV/AIDS dan Demam Berdarah Dengue (DBD), di ruang 
Siwabessy gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (6/6/2011).  
Lomba debat ini diadakan berkaitan dengan penyelenggaraan 
ASEAN Dengue Day dan ASEAN Task Force on AIDS untuk 
menyukseskan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2011. 
Tampil sebagai pemenang adalah tim SMAN 81 Jakarta, 
kemudian disusul SMAN 28 Jakarta (juara 2) dan SMA Kristen 
BPPK Penabur (juara 3).  
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