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JAMPERSAL DAN PDBK 
Wujud Konkret Reformasi 
Kesehatan

Tahun 1998 Indonesia bergolak. Reformasi politik menjadi awal 
dari perubahan di semua lini. Pemerintahan yang sentralistik menjadi 
desentralisasi. Pembangunan kesehatan pun bergeser. Berdasarkan 
UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, membuat persoalan 
kesehatan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten dan Kota. 

Perubahan ini, mau tidak mau, menuntut adanya pergeseran pola 
pikir yang mendasar. Dalam pembangunan kesehatan, kita harus 
sampai pada keseimbangan antara penanganan secara kuratif dengan 
promotif-preventif. Secara bertahap cara pandang petugas kesehatan 
dalam penanganan masalah kesehatan harus berubah. Karena 
sejatinya orang yang sehat lebih banyak daripada yang sakit. Orang 
sakit memang harus segera diatasi, tetapi juga harus ada upaya yang 
dilakukan bagi orang yang sehat agar jangan sampai jatuh sakit.       

Sebagai upaya untuk mewujudkan reformasi kesehatan itu, pemerintah 
mengeluarkan 2 program terobosan, yakni Jampersal dan PDBK. Hal ini 
sekaligus sejalan dengan prioritas pembangunan kesehatan dalam RPJMN 
2010-2014. Salah satu targetnya adalah meningkatkan kesehatan ibu dan 
anak, yang juga menjadi komitmen global MDGs tahun 2015. Untuk itu, 
peran Jampersal atau Jaminan Persalinan di sini menjadi sangat strategis. 

Sedangkan PDBK atau Penanggulangan Daerah Bermasalah 
Kesehatan yang berbasis Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) telah 
berhasil memetakan adanya perbedaaan (disparitas) derajat kesehatan 
masyarakat di setiap kabupaten dan kota berdasarkan Indeks 
Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Dari situ, penanganan 
kesehatan dilakukan dengan mengedepankan pembelajaran bersama 
para pendamping, baik dari pengelola program maupun peneliti 
sebagai pengamat. Hasilnya dapat direplikasikan ke daerah lainnya.  

Baik Jampersal maupun PDBK, semuanya bermuara pada 
pemberdayaan masyarakat pada kesehatannya masing-masing. Ini 
sejalan dengan semangat reformasi yang mengedepankan potensi 
daerah dan individu. Jampersal merupakan stimulan bagi para ibu 
hamil agar berdaya mengatasi masalah ekonomi, yang akan diimbangi 
meningkatnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengatasi masalah 
kesehatan. Untuk itu, ibu hamil pasca melahirkan haruslah ikut ber-KB 
agar dapat mengatur kehamilan berikutnya. Ini juga dapat mendorong 
percepatan penurunan AKB dan AKI sebagaimana harapan MDGs. 

Begitu pula PDBK, yang awalnya lebih fokus memberdayakan 
petugas kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan dengan 
existing sumberdaya yang ada, maka pada gilirannya juga para petugas 
kesehatan tersebut dapat memberdayakan masyarakat. Kita tidak 
lagi memandang masyarakat sebagai obyek, tapi subyek atau pelaku 
dalam mewujudkan kesehatan. Karena pada kenyataannya, sia-
sialah pembangunan kita jika tidak diikuti pendekatan perilaku. n
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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 Kementerian 
Kesehatan. 

dr. Lily S. Sulistyowati, MM
Kepala Pusat Promosi Kesehatan
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Program imunisasi merupakan salah satu 
teknologi yang sangat efektif dalam pencegahan 
terjadinya Penyakit yang Dapat Dicegah dengan 

Imunisasi (PD3I). Karena secara langsung, imunisasi 
dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita. 

Itulah mengapa imunisasi mendapat perhatian 
dari Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu 
Sedyaningsih, MPH, Dr.PH dengan meluncurkan 
program Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional 
untuk mencapai Universal Child Immunization 
(GAIN UCI). GAIN UCI merupakan upaya 
terpadu berbagai sektor terkait dari tingkat pusat 
sampai daerah, untuk mengatasi hambatan 
serta memberikan dukungan untuk keberhasilan 
pencapaian UCI desa atau kelurahan.

Menurut saya, keberhasilan GAIN UCI 
ditentukan dengan membuat strategi pencapaian 
dengan tetap menjaga dan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia petugas imunisasi. 
Caranya bisa formal dengan pelatihan di kelas, 
maupun informal. Harapannya para petugas 
lapangan menjadi lebih terampil dan kompeten.  

Kualitas petugas imunisasi yang rendah 
akan membuat sia-sia sumber daya yang telah 
dikeluarkan seperti biaya operasional, vaksin, 
logistik, tenaga dan waktu. Bahkan yang 
paling memprihatinkan untuk kita semua adalah 
kegiatan imunisasi akan mengancam terjadinya 
kesakitan, kecacatan atau bahkan kematian 
karena sumber daya manusia yang rendah. 

Beberapa pelatihan telah diberikan kepada 
para petugas imunisasi, baik itu para bidan 
maupun pemegang program imunisasi. Di 
Puskesmas, pemegang program imunisasi disebut 
juru imunisasi/koordinator imunisasi. Sayangnya 
mereka ini tidak melakukan layanan secara 
langsung. Mereka hanya memanajemen program 
dan mendistribusikan vaksin ke pelaksanaan 
layanan di luar dan dalam Puskesmas. 

Saya usul, sebaiknya para pemegang 
program imunisasi juga diberikan pelatihan 
untuk meningkatkan kualitas sebagai petugas 
imunisasi langsung. Ini sangat penting mengingat 
pemerintah yang tengah gencar menggalakkan 
GAIN UCI desa/kelurahan. Demi memberi 
sumbangsih signifikan dalam upaya mencapai 
MDG`s 2015: Mengurangi dua per tiga tingkat 
kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.n

Titan Kartini, SKM

MAKSIMALISASI 
PELAYANAN IMUNISASI 
DI PUSKESMAS

KATA MEREKA

Aksi Daerah
- Lomba Gigi Sehat pada Anak Usia  
  SD Kabupaten Muara Enim Sumsel
- Wujudkan Desa Siaga dengan 
  Puskesmas Keliling

Profesi
Menuju Insan Promkes Profesional

Etos
Solusi Finansial untuk Kesehatan
Ibu dan Anak

Resensi
Saatnya Pembangunan Berbasis 
Pemberdayaan

Galeri
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Sejak Sri Wijiyati (35) 
mengandung, Pandi 
Bangun (40) sang suami 

tiada henti mengidamkan 
menimang anak pertamanya. 
Tiap kali ia melamun, saat itu 
pula senyumnya mengembang, 
menyingkirkan kepenatan 
hidup yang dijalaninya sebagai 
seorang tenaga lepas di sebuah 
agen minuman mineral. 

Hari yang dinanti itupun 
tiba. Sabtu, (1/5) anak pasangan 
Sri-Pandi ini dilahirkan di RSUD 
Koja, Jakarta Utara. Sayangnya, 
kegembiraan itu hanya sesaat. 
Pihak rumah sakit memutuskan 
untuk “menahan” sang bayi 
lantaran Pandi tidak memiliki 
uang untuk biaya persalinan. 
Alhasil, Sri dan bayinya masih 
mendiami kamar 305. 

Itu di Jakarta. Kota besar. 
Hal serupa nyatanya juga terjadi 
di daerah terpencil, tepatnya di 
RSUD Polewali Mandar, Sulawesi 
Barat. Kali ini yang bernasib naas 
adalah Kadijah, petani miskin 
yang bayinya tidak diperbolehkan 
dibawa pulang lantaran belum 
melunasi biaya persalinan. 

Sri dan Kadijah hanya 
kepingan kisah yang banyak 
terjadi di penjuru tanah air. 
Pemerintah melalui Kementerian 
Kesehatan tidak tinggal diam. 
Menteri Kesehatan dr. Endang 
Rahayu Sedyaningsih, MPH, 
Dr.PH memenuhi janjinya 

untuk melakukan reformasi 
kesehatan saat terpilih 
memperkuat jajaran 
Kabinet Indonesia 
Bersatu II. 
Bentuknya, pada 
tahun 2011 
Kemenkes 
telah resmi 
meluncurkan 
program 
Jaminan 
Persalinan 
(Jampersal) 
untuk 
membantu 
ibu melahirkan 
yang 
pembiayaannya 
dijamin 
pemerintah, di 
fasilitas kesehatan 
pemerintah dan 
juga swasta yang sudah 
menandatangani kerja sama.

 

Seputar Jampersal
Untuk mendapatkan 

layanan Jampersal, ibu hamil 
hanya bermodalkan KTP atau 
identitas resmi lainnya. Dengan 
demikian diharapkan semakin 
banyak yang bisa dilayani untuk 
dapat membantu mengurangi 
angka kematian ibu dan bayi 
secara signifikan. Menurut data 
Kemenkes, sebagian besar 
kematian ibu terjadi pada saat 

Selamatkan Ibu dan Bayi 
melalui Jampersal
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persalinan dan masa nifas akibat 
pendarahan, eklamsi dan infeksi. 
Hal ini karena masih banyak 
ibu yang persalinannya ditolong 
oleh tenaga nonkesehatan dan di 
rumah,karena terkendala biaya. 
Oleh karena itu, diharapkan 
dengan adanya Jampersal ini, 
angka kematian ibu (AKI) dan juga 
angka kematian bayi (AKB) akan 
menurun sehingga bisa mencapai 
target MDGs pada tahun 2015.

Sasaran Jampersal adalah 
seluruh ibu hamil, ibu bersalin 
dan ibu nifas yang tidak memiliki 
jaminan persalinan beserta bayi 
yang baru dilahirkan hingga 
berusia 28 hari. Hal tersebut 
sesuai dengan Petunjuk Teknis 
Jaminan Persalinan dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan 
No. 631/Menkes/Per/2011. 

Mereka yang masuk dalam 
sasaran Jampersal dapat 
memanfaatkan pelayanan 
di seluruh jaringan fasilitas 
pelayanan kesehatan tingkat 
pertama dan tingkat lanjutan 
(Rumah Sakit) di kelas III 
yang memiliki Perjanjian 
Kerja Sama (PKS) dengan 
Tim Pengelola Jamkesmas 
dan BOK Kabupaten/Kota.

Pelayanan diselenggarakan 
secara terstruktur dan berjenjang 
berdasarkan rujukan.  Pelayanan 
tingkat pertama diberikan di 
Puskesmas serta jaringannya 
termasuk Polindes dan 
Poskesdes, fasilitas kesehatan 
swasta yang memiliki PKS dengan 
Tim Pengelola Kabupaten/Kota. 

Pelayanannya tidak        
sebatas proses persalinan saja, 
tapi juga meliputi          
pemeriksaan kehamilan       

(antenatal care /ANC ), 
pertolongan persalinan, 

dan pemeriksaan ( 
postnatal care /

PNC ) oleh tenaga 
kesehatan. Selain 

itu, pemeriksaan 
kehamilan 
dengan risiko 
tinggi dan 
persalinan 
dengan 
penyulit serta 
komplikasi 
dilakukan 
secara 

berjenjang di 
Puskesmas 

dan rumah sakit 
berdasarkan 

rujukan yang ada.

Disambut Baik
Banyak kalangan menyambut 

baik Jampersal ini, baik kaum 
akademisi maupun masyarakat 
biasa. Dekan Fakultas Kedokteran 
Universitas Gadjah Mada Prof 
dr Ali Ghufron Mukti, M.Sc, 
Ph.D sangat mengharapkan 
sekali Jampersal dapat 

menurunkan AKI. Saat ini, 
angka kematian ibu di Indonesia 
masih sangat tinggi 228 per 
100.000 ibu kelahiran hidup.

”Dengan program Jampersal 
ini, ibu di seluruh Indonesia 
bisa mendapatkan pelayanan 
bersalin gratis. Asal mereka 
dirawat di kelas III rumah sakit 
pemerintah. Syaratnya, ibu-
ibu tersebut tidak mempunyai 
jaminan kesehatan,” kata Ali.

Hal senada juga diungkap 
Kepala BKKBN Sugiri Syarief. 
Ia berujar, saat ini jumlah 
persalinan di Indonesia setiap 
tahunnya sekitar 4,5 juta per 
tahun. Pihaknya mengharapkan, 
angka kelahiran total  dapat 
turun dari 2,6 per wanita menjadi 
2,1 per  wanita. Lepas dari itu, 
tiap kelahiran yang diutamakan 
tetap keselamatan ibu dan anak. 
Inilah peran penting Jampersal.  

Sekalipun demikian, dalam 
praktiknya Jampersal harus 
mendapat kawalan. Jangan 
sampai, layanan ini mengabaikan 
kualitas. Hal tersebut diingatkan 
Ketua Komisi D DPRD Kota 
Bandung Achmad Nugraha yang 
wilayahnya tengah menerapkan 
Jampersal. “Pelayanan harus 
dilakukan sebaik mungkin, jangan 
karena gratis tapi pelayanannya 
tidak memuaskan,“ ucap Achmad.  

Sebagai langkah pengawasan, 
pihaknya mempersilakan 
masyarakat untuk langsung 
mendatangi Ruang Komisi D 
jika ada sesuatu hal terjadi 
terkait pelaksanaan Jampersal. 
“Selama ini kami memang 
sangat terbuka untuk pengaduan 
masyarakat dalam bidang 
kesehatan secara umum, 
namun karena pelayanan ini 
tergolong baru di Kota Bandung, 
maka kami akan tingkatkan 
pengawasannya,” kata Achmad. 

Pengawasan tersebut tidak 
hanya untuk pemberi layanan, tapi 
juga mereka yang akan dilayani. 
Jampersal ini untuk mereka yang 
miskin, maka jangan sampai 
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salah sasaran. “Jangan sampai 
orang kaya masuk VIP sebuah 
RS lalu meminta Jampersal 
membiayai persalinannya di kelas 
3, dan dia membayar selisihnya”, 
ungkap Prof. dr. Laksono 
Trisnantoro,MSc,Ph.D dengan 
serius saat dihubungi terpisah. 

Dosen di Fakultas Kedokteran 
dan Bagian Ilmu Kesehatan 
Masyarakat, Fakultas Kedokteran 
Universitas Gadjah Mada ini juga 
mengingatkan bahwa Indonesia 
yang sangat luas ini mempunyai 
infrastruktur layanan kesehatan 
yang amat beragam. Daerah 
NTT dan Papua kekurangan 
dokter dan fasilitas kesehatan 
yang memadai, sehingga 

Jampersal tidak akan dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat jika 
di daerahnya tidak ada fasilitas 
kesehatan yang memadai dan 
tenaga kesehatan yang cukup.

Untuk itu, sebenarnya 
Jampersal saja tidak 
cukup kalau tidak diiringi 
pembangunan infrastruktur 
kesehatan. Pemerintah harus 
juga memikirkan alokasi biaya 
investasi dan pemerataan SDM 
kesehatan, bukan hanya biaya 
operasional saja. Setidaknya, ia 
melanjutkan,  ada 5 hal penting 
kalau bicara pembangunan 
kesehatan: pembiayaan, 
pembayaran, pengorganisasian, 
regulasi dan promosi. 

Namun kita 
tetap memberi 
apresiasi atas 

 pemerintah 
dalam bidang 
kesehatan yang 
pro rakyat. 
Setidaknya, 
program yang 
baru saja 
bergulir ini 
telah dirasakan 
manfaatnya 
oleh 

fo
to

: d
ok

Dengan adanya 
Jampersal 

masyarakat memiliki 
budaya baru untuk 
secara rutin, mulai 

memeriksakan 
kesehatannya dari 

sebelum melahirkan, 
saat melahirkan, dan 

pasca melahirkan.

masyarakat, sebagaimana dialami 
di Kota Lumajang. Masyarakat 
setempat antusias menyambut 
Jampersal. Informasi yang 
berhasil dihimpun beritajatim.
com menunjukkan ada 17 ibu 
melahirkan di Puskesmas dengan 
biaya ditanggung Jampersal. 
Padahal sebelum ada Jampersal, 
banyak ibu hamil yang melahirkan 
pada bidan swasta meski harus 
merogoh kocek lebih mahal.

“Dengan adanya Jampersal, 
sekarang banyak ibu yang 
melakukan persalinan di 
Puskesmas , Polindes dan 
Poskesdes,” kata Kadinkes, 
Dr Buntaran Supriyanto 
pada wartawan di ruang 
kerjanya, Kamis (14/4). 

Lebih lanjut ia menuturkan, 
dengan adanya Jampersal 
masyarakat memiliki budaya 
baru untuk secara rutin, mulai 
dari sebelum melahirkan, 
saat melahirkan, dan pasca 
melahirkan.”Sekarang sudah 
banyak ibu hamil yang datang 
memeriksakan (kandungannya) 
di Puskesmas, Polindes 
dan Poskesdes. Ini sebuah 
gerakan dan program tepat 
sasaran,” tegas Buntaran.n
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Tesis tersebut mengambil 
landasan berpikir bahwa 
rakyat yang sehat 

akan meningkatkan derajat 
kesehatan dan produktivitas 
suatu bangsa, di samping peran 
pendidikan yang mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Sayangnya 
hal tersebut tidak terjadi secara 
dominan dan menyeluruh pada 
masyarakat kita. Tingkat Indeks 

Pembangunan Manusia 
(IPM) Indonesia terbilang buruk. 
Pada 2006 kita masih berada 
pada peringkat 108 dari 177 
negara di dunia. Posisi itu lebih 
kurang sama sampai sekarang, 
bergerak di atas peringkat 100.  

Kini di awal 2011, IPM yang 

memiliki tiga parameter, yaitu 
kesehatan, pendidikan, dan 
ekonomi,  menjadi acuan serius 
pemerintah dalam melakukan 
reformasi kesehatan. Menteri 
Kesehatan, dr. Endang Rahayu 
Sedyaningsih, MPH, Dr.PH pada 
hari Kamis (21/4) meluncurkan 
Program Penanggulangan 
Daerah Bermasalah Kesehatan 
(PDBK) dan Riset Fasilitas 
Kesehatan (Rifaskes) di Jakarta.

PDBK adalah 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.  

Terfokus artinya sesuai 
upaya kesehatan prioritas 
Kabinet Indonesia Bersatu II. 
Terintegrasi yakni masih dalam 
perencanaan, penganggaran, 
dan penerapan. Berbasis bukti 
karena kinerjanya sesuai hasil 
Riskesdes (Riset Kesehatan 
Dasar), Susenas (Survei Sosial 
dan Ekonomi Nasional), dan 
Survei Podes (Potensi Dasar). 
Semuanya dilakukan  bertahap, 
dimulai dari Kabupaten/Kota 
terburuk di bidang kesehatan 
yang dilaksanakan dalam jangka 
waktu tertentu karena tidak 

FOKUS

i n t e r a k s i

Sinergi Pusat-Daerah

Empat tahun yang lalu, tepatnya saat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), 
ada hembusan kesegaran. Mulai ada kesadaran masif akan adanya perubahan 
dalam arah pembangunan. Tidak lagi mengarah pada satu sektor pembangunan 

fisik, tapi juga pembangunan manusia. Tesisnya, Rakyat Sehat Negara Kuat.

fo
to

:E
lv

is Wujudkan PDBK  
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selamanya, sesuai tingkatan 
bermasalahnya. Hal ini 
diterapkan supaya masyarakat 
mampu mandiri dalam konteks 
kelembagaan, ketatalaksanaan, 
SDM dan berdasarkan asas 
desentralisasi program ini 
menjadi kewenangan seluas-
luasnya pemerintah daerah.  

Program PDBK dan Rifaskes 
ini merupakan kombinasi antara 
pemangku kebijakan di tingkat 
pusat dan provinsi dengan 
pengamatan peneliti. “Dengan 
kombinasi ini diharapkan bisa 
merumuskan upaya intervensi 
yang tepat dan efektif sehingga 
IPKM di daerah tersebut bisa 
diperbaiki secara bermakna,” 
ungkap Menkes. 

Berlandas IPKM
Program Penanggulangan 

Daerah Bermasalah Kesehatan 
(PDBK), menurut Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan (Balitbangkes) 
Kemenkes, Dr. dr. Trihono,   
berjalan dengan landasan 
Indeks Pembangunan Kesehatan 
Masyarakat (IPKM). 

IPKM adalah indikator 
komposit yang menggambarkan 
kemajuan pembangunan 
kesehatan, dirumuskan dari data 
kesehatan berbasis komunitas, 
yaitu: Riskesdes, Susenas dan 
Survei Podes. Ada 24 indikator 
untuk mengukur IPKM yang 

terpilih dalam data kesehatan 
tersebut, yang beberapa 
contohnya seperti prevalensi 
balita gizi buruk dan kurang, 
proporsi rumah tangga dengan 
akses sanitasi bagus, cakupan 
persalinan oleh tenaga kesehatan, 
proporsi cuci tangan dengan 
benar dan prevalensi merokok. 

Tujuan IPKM, sambung 
Trihono, untuk mengetahui 
tingkat IPKM pada tiap kabupaten/
kota, sehingga kita dapat 
membuat peringkat kabupaten/ 
kota berdasarkan kemajuan 
pembangunan kesehatan. Kita jadi 
tahu kabupaten/kota mana saja 
yang masih tertinggal, dengan 
demikian kita bisa merumuskan 
intervensi yang lebih tepat.

Di saat tujuan IPKM tercapai, 
dengan sendirinya manfaatnya 
dapat kita rasakan. Misalnya, 
kita dapat menentukan 
peringkat kabupaten/kota dalam 
pembangunan kesehatan. 
Data-data yang keluar dari 
proses IPKM menjadi bahan 
advokasi ke Pemda agar 
mereka terpacu menaikkan 
peringkatnya, sehingga sumber 
daya dan program kesehatan 
diprioritaskan. Dan akhirnya 
menjadi dasar penentuan 
alokasi dana bantuan kesehatan 
dari pusat ke daerah (provinsi 
maupun Kabupaten/kota).

Dalam praktiknya perumusan 
IPKM memakan waktu hampir 
1 tahun. Rentang waktu itu 
diisi dengan rangkaian diskusi 
intensif secara berkala, baik 
internal Balitbangkes maupun
diskusi dengan para pakar 
kesehatan masyarakat. Di 
dalam diskusi tersebut juga 
menyinggung Riskesdas, 
Susenas, dan Survei Podes.  

Satu hal yang menarik ketika 
merumuskan IPKM adalah 
terungkapnya fakta bahwa 
kesehatan berhubungan erat 
dengan kemiskinan. Secara 
agregat IPKM juga berhubungan 
dengan proporsi penduduk miskin foto: Elvis

MSc
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per kabupaten/kota. Hasil uji Anova 
(analisis of varians) kabupaten/
kota kaya, miskin dan sangat 
miskin menunjukkan rerata IPKM 
yang berbeda secara bermakna. 
Kelompok kabupaten/kota sangat 
miskin (proporsi penduduk miskin 
> 35,87% ) mempunyai rerata 
nilai IPKM yang paling rendah.

Pendampingan
Kalau tadi dikatakan landasan 

dari PDBK adalah IPKM, lalu 
bagaimana kita memberdayakan 
masyarakat di tempat yang 
IPKM-nya telah terpetakan. 
Bagaimana mereka bisa bangkit 
dari keterpurukan IPKM-nya. 
Trihono menandaskan bahwa di 
sinilah peran pendampingan. 
Pendampingan itu dimulai dari 
tingkat provinsi, kabupaten/
kota dan secara berkelanjutan. 
“Pendampingan merupakan 
inti dari PDBK,” ujarnya.

Menurut Trihono, dengan 
pendampingan yang baik maka 
daerah yang memiliki masalah 
kesehatan mampu untuk 
mengidentifikasi permasalahan-
permasalahannya, mengurai dan 
mengatasi permasalahan dengan 
pelaksanaan kegiatan yang kreatif 
inovatif demi peningkatan IPKM. 

Tujuan pendampingan adalah 
mempercepat peningkatan IPKM 
di Kabupaten DBK sehingga 
terjadi percepatan peningkatan 
IPKM secara nasional dan makin 
menipisnya kesenjangan antar 
daerah. Selain itu, juga bertujuan 
mempercepat pencapaian derajat 
kesehatan masyarakat, yang dapat 
diukur dengan peningkatan IPKM 

pada periode selanjutnya (tahun 
2013). Juga diperolehnya model 
pendampingan terhadap suatu 
daerah dan model pemecahan 
masalah yang spesifik per daerah 
untuk peningkatan IPKM, yang 
dapat direplikasikan kepada 
daerah lain. Semuanya demi 
masyarakat yang terbebas 
dari belenggu kemiskinan.

Karena sifatnya adalah 
pemberdayaan, pendampingan 
yang diberikan sifatnya 
sementara. Menurut Trihono, 
proses pendampingan dilakukan 
3-5 tahun. Indikator keberhasilan 
dilihat salah satunya dengan 
perubahan IPKM. Bila IPKM 
meningkat, pembangunan 
kesehatan berhasil, jika 
justru yang terjadi menurun 
berarti kurang berhasil.  

“Saya optimis (PDBK) bisa 
berjalan, karena kita sudah 
memiliki tools-nya,” ungkap 
Trihono yakin. Selain itu, 
lanjutnya, pemeringkatan IPKM 
membuat para pemangku 
kepentingan di masing-masing 
daerah menjadi sadar bagaimana 
kondisi riil wilayahnya. IPKM yang 
rendah menjadi pemicu produktif 
untuk meningkatkan kesehatan 
masyarakatnya. Sedangkan untuk 
pemicu sekunder adalah rencana 
pemerintah untuk memberikan 
IPKM Award pada daerah-daerah 
yang mampu meningkatkan 
IPKM secara signifikan.

“Saat ini sudah banyak daerah 
yang bertanya berapa tingkat 
IPKM mereka, kenapa bisa 
seperti itu dan bagaimana cara 
meningkatkannya. Sehingga 

mereka minta didampingi. Mereka 
antusias,” kata Trihono. 

Lebih lanjut, Trihono 
mengingatkan, para pendamping 
di sini harus tahu posisi mereka 
supaya pembangunan kesehatan 
melalui PDBK berkelanjutan. Mereka 
ini bukan bos, bisa diberi tugas 
untuk semua tugas yang membantu 
daerah. Mereka harus mengetahui 
profil nyata daerah (tersirat maupun 
tersurat) tetapi bukan investigator, 
berpengalaman tetapi bukan 
jagoan untuk semua masalah, 
pendengar yang baik dan bukan 
pembocor ‘rahasia manajemen.’

Intinya, tambah Trihono, 
semua komponen merupakan 
tim kerja. Saling mengisi satu 
sama lain untuk satu tujuan yang 
sama. Oleh karena itu diperlukan 
koordinasi dan dukungan dari 
jajaran kesehatan tingkat pusat dan 
daerah, serta lintas sektor terkait.

Hal ini juga menjadi perhatian 
sendiri bagi Trihono. Oleh karena 
itu ia sangat mengharapkan 
adanya sinergi yang bagus antara 
para pendamping yang terdiri dari 
pengelola program dan peneliti. 
Sebagai pengelola program yang 
kenal kondisi lapangan diharapkan 
mau belajar bekerja berbasis 
regional, sedangkan para peneliti 
juga mau belajar program. “Perlu 
adanya kekompakan dan saling 
belajar satu sama lain,” harapnya.  

Pada akhirnya, Menkes pun 
berharap supaya keberhasilan 
reformasi kesehatan ini menjadi 
momentum kebangkitan  Badan 
Litbangkes sebagai lokomotif 
pembangunan kesehatan 
berbasis bukti.  Semoga para 
pelaksana program seperti para 
pendamping, peneliti, teknisi 
litkayasa, pelaksana administrasi 
manajemen, dan seluruh jajaran 
kesehatan di tingkat pusat dan 
daerah agar melaksanakan 
tugas dengan optimal, cerdas 
dan tangkas guna mewujudkan 
tercapainya masyarakat sehat 
yang mandiri dan berkeadilan.n

“Saat ini sudah banyak daerah 
yang bertanya berapa tingkat IPKM 
mereka, kenapa bisa seperti itu dan 
bagaimana cara meningkatkannya. 
Sehingga mereka minta didampingi. 
Mereka antusias,” kata Trihono. 



Puskesmas terdekat 
ditempuh dalam waktu 
1,5 jam. Sedangkan 

RSUD di Kota Sampit (Ibukota 
Kabupaten) jaraknya hampir 
200 km, ditempuh kurang 
lebih 6 jam. Jauhnya layanan 
kesehatan dengan medan yang 
berat menyisakan kenangan 
buruk bagi masyarakat 
setempat. Beberapa tahun yang 
lalu, seorang ibu meninggal 
dunia dalam perjalanan 
saat hendak melahirkan. 

Situasi tersebut nyatanya tidak 
membuat penduduk patah arang. 

Berkat ketekunan dan semangat 
tinggi dalam mengupayakan 
kemandirian kesehatan, 
penduduk Desa Tanjung Bantur 
kini mampu memiliki sebuah 
mobil ambulans desa. Kendaraan 
ini menjadi sarana transportasi 
vital dalam penanganan 
darurat masalah kesehatan, 
sehingga kasus yang menimpa 
ibu di atas tidak terjadi lagi.

 Kisah mobil ambulans ini 
bermula pada tahun 2003. Kala 
itu, warga desa yang sebagian 
besar bermata pencarian 
pekerja sawit bersepakat dengan 

perusahaan sawit PT. MAKIN. 
Warga dipercaya untuk mengelola 
lahan seluas 35 ha yang ditanami 
sawit. Dari sisa hasil usaha 
dalam mengelola lahan tersebut, 
warga memutuskan untuk 
membeli sebuah mobil ambulans. 
Kini, ambulans itu telah siap 
menjadi sarana transportasi 
bagi warga Desa Tanjung 
Bantur yang membutuhkan 
pertolongan kesehatan segera. 

 
Mendapat Penghargaan

Pengalaman warga Desa 
Tanjung Bantur di atas mendapat 
perhatian khusus pada peringatan 
HUT Kotawaringan Timur       
ke-58. Perayaan yang dipusatkan 
di Parenggean tersebut, Desa 
Tanjung Bantur mendapat 
piagam penghargaan dari 
Bupati Kotawaringin Timur. 
Selain piagam, juga diberikan 
bingkisan berupa peralatan untuk 
menunjang kegiatan Posyandu.

Tidak hanya Bupati, Kepala 
Dinas Kesehatan dr. Yuendri 

Gurat 
Asa
di Tengah 
Kebun 
Sawit
Kisah Desa Terpencil 
yang Mampu Membeli 
Ambulans

Pernah mendengar Desa Tanjung Bantur? 
Wajar jika Anda tidak pernah mendengarnya, 
karena desa ini berada terpencil di dalam Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Desa 
berpenghuni 137 KK, dikelilingi oleh perkebunan kelapa 
sawit yang terbilang sulit ditembus karena harus melewati 
jalan tanah sepanjang 50 km dari ibukota kecamatan. 
Di situlah baru ada Puskesmas. 
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Irawanto pun dibuat bangga oleh 
apa yang dilakukan Desa Tanjung 
Bantur. Ia mengaku salut dengan 
partisipasi masyarakat Desa 
Tanjung Bantur. Pembangunan 
kesehatan tidak bisa dilakukan 
oleh Dinas Kesehatan saja sendiri 
melainkan memang harus ada 
partisipasi dari masyarakat dan 
sektor swasta atau lembaga 
nonpemerintah lainnya.

“Harapan saya, ini bisa 
dicontoh oleh desa yang lain. 
Bentuk partisipasinya tidak 
harus berupa materi fisik seperti 
mobil ambulans itu, tapi bisa 
dengan hal-hal yang lain seperti 
menjaga kebersihan lingkungan, 
membuat tempat cuci tangan dan 
mempraktikkannya, atau bisa 
juga dengan memberikan insentif 
secara swadaya untuk petugas 
kesehatan di desa,” tutur Yuendri. 

Sekalipun demikian, menurut 
Kepala Desa Tanjung Bantur M. 
Sapran Ali pihaknya berkeinginan 
mempunyai Puskesmas sendiri. 

  Harapan saya, 
ini bisa dicontoh oleh 
desa yang lain. Bentuk 

partisipasinya tidak 
harus berupa materi fisik 
seperti mobil ambulans 
itu, tapi bisa dengan 

hal-hal yang lain seperti 
menjaga kebersihan 
lingkungan, membuat 

tempat cuci tangan dan 
mempraktikkannya, 

atau bisa juga dengan 
memberikan insentif 

secara swadaya untuk 
petugas kesehatan                 

di desa
                       

 tutur Kepala Dinas 
Kesehatan dr. Yuendri 

Irawanto

fo
to

: E
lv
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Maklum, Puskesmas terdekat 
harus ditempuh 1,5 jam 
perjalanan darat. “Kadang-
kadang yang terjadi pasiennya 
itu butuh perawatan segera. 
Yang kedua, biaya transportasi 
itu lebih besar dari biaya 
perawatan. Ke Kuayan bisa 
600-an ribu, kalau ke Sampit 
bisa jutaan rupiah,” tuturnya.  

Sepertinya harapan Sapran 
Ali akan segera terwujud. Karena 
saat ini di desanya sedang 
dibangun sebuah Puskesmas 
pembantu menggunakan 
dana PNPM Mandiri. “Tenaga 
kesehatannya sudah kita usulkan 
kepada Dinas Kesehatan dan dr. 
Yuendri (Kepala Dinas Kesehatan) 
mengatakan sudah disiapkan, 
tinggal menempatkannya saja 
di desa kami,” ujar Ali. n

Agastya Dedy Kusuma,  S.IP.
Seksi Promosi Kesehatan, Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur
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bisa sebagai Ketua RT, RW dan 
yang informal kita sebut sebagai 
tokoh agama, tokoh adat, tokoh 
perempuan atau tokoh pemuda.

Peran Tokoh Masyarakat
Sejak jalinan kerjasama 

tersebut dirajut, masing-masing 
organisasi masyarakat telah 
mulai bergerak sampai ke akar 
rumput. Misalnya dengan ormas 
Aisyiyah. “Sudah berjalan 3 
program Promosi Kesehatan 
dengan baik. Belum lama ini 

kami telah memberikan training 
PHBS pada para trainer untuk 
3 provinsi: NTB, Kalsel dan 
Gorontalo,” kata Koordinator 
Bidang Kesehatan dan Sosial 
Pimpinan Pusat Aisyiyah, 
dr. Atikah M. Zaki, MARS.

Menurutnya, organisasi di 
mana ia bernaung telah terbiasa 
dengan pelatihan kesehatan. 
Untuk saat ini Promosi 
Kesehatan yang ia lakukan 
adalah pembinaan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
di Rumah Tangga. “Sebelumnya 

kami telah terbiasa 
melakukan training dan 
sosialisasi manfaat imunisasi, 
kelangsungan hidup anak dan 
Tuberkulosis,” urai Atikah. 

Hal yang sama juga 
dilakukan oleh ormas Muslimat 
Nahdlatul Ulama. Melalui Ketua 
Pimpinan Pusat Muslimat 
NU Farida Salahuddin Wahid, 
menuturkan bahwa pihaknya 
langsung melakukan advokasi 
dan sosialisasi di bidang 
kesehatan, tidak lama setelah 
melakukan kesepakatan. 
“Dari 5 provinsi yang kami 
targetkan, sudah 4 provinsi 
yang kami sosialisasikan 
PHBS, yakni Jatim, Lampung, 
Sumsel dan Kalsel menyusul 
Jabar,” ungkap Farida

Secara umum, tokoh 
masyarakat yang tergabung 
dalam organisasi seperti 
Aisyiyah dan Muslimat NU 
bisa memainkan peran 
sebagai penyuluh, penggerak, 
motivator, fasilitator, 
katalisator dan teladan untuk 
hidup bersih dan sehat. 
Sebagai penyuluh mereka 
mampu mengomunikasikan, 
mengajak, dan menyampaikan 
gagasan tentang kesehatan. 

Peran penggerak 
dipraktikkan dengan mengajak, 
mengkoordinasikan, dan 
meningkatkan partisipasi 
masyarakat di lingkungan 
agar masyarakat sadar 
dalam memperhatikan 
hidup kesehatannya. 

Sebagai motivator, para 
tokoh masyarakat mendorong 
masyarakat dengan cara 
persuasif atau membujuk 
agar masyarakat, baik laki-
laki maupun perempuan, 
anak kecil atau dewasa, 
tua atau muda untuk 
bersama-sama membangun 
kesehatan di lingkungan dan 
keluarga masing-masing.  

Tanggung jawab pemerintah 
terletak pada perencana 
pengatur, pembina dan 

pengawas penyelenggaraan 
upaya kesehatan yang merata 
dan terjangkau oleh masyarakat. 
Untuk hal tersebut pemerintah 
tidak mungkin bekerja sendirian. 
Pemerintah perlu mendorong 
peran aktif masyarakat dan 
swasta untuk bekerja dalam 
segala bentuk upaya kesehatan. 

Oleh karena itu Kemenkes 
merangkul 18 organisasi 
kemasyarakatan seperti 

organisasi agama, organisasi 
wanita, dan Kwartir Nasional 
Gerakan Pramuka. Diharapkan 
melalui peran masing-
masing organisasi ini, upaya 
menyehatkan masyarakat 
dapat terus ditingkatkan karena 
organisasinya memiliki peran 
sampai ke akar rumput.

Organisasi kemasyarakatan 
tersebut perannya begitu strategis 
karena tokoh-tokohnya menjadi 
teladan di kalangan masyarakat. 
Secara formal tokoh masyarakat 

Meskipun kerap dikritik, pemerintah tidak berhenti melakukan 

pembangunan kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Kesehatan ini merupakan investasi bagi pembangunan 

sumber daya manusia yang produktif, secara sosial dan ekonomis.

18
Kemenkes Rangkul

ORMAS
Lakukan 
Promosi Kesehatan



 KEMITRAAN

i n t e r a k s i

  INTERAKSI edisi 1 / 2011    15  

Berikutnya adalah fasilitator. 
Perannya diharapkan mampu 
untuk melakukan identifikasi 
masalah, melakukan proses 
pemecahan masalah, 
penggalian potensi, penetapan 
tujuan, menyusun perencanaan 
dan pelaksanaan serta evaluasi.  

Tidak hanya itu, tokoh 
masyarakat juga membantu 
masyarakat yang tidak punya 
akses pemecahan persoalan 
kesehatan dengan cara 
menghubungkan dengan 
sumber lain yang lebih 
kompeten. Misalnya, apabila 
seorang tokoh agama di desa 
mendapati umatnya sakit, 
maka ia menghubungkan 
yang bersangkutan dengan 
petugas kesehatan terdekat 
untuk mendapat pertolongan. 
Inilah peran katalisator!  

Terakhir yang menjadi 
keunikan tokoh masyarakat 
adalah peran keteladanan. 
Gerak-gerik atau tindakan 
tokoh masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari di 
keluarga, masyarakat, dan 
di lingkungannya menjadi 
tuntunan atau panutan bagi 
masyarakat pengikutnya. Ini 
potensi yang besar untuk 
mempromosikan kesehatan.

Oleh karena itu, bisa 
dikatakan bahwa kebijakan 
Kemenkes untuk merangkul 
organisasi masyarakat sebagai 
upaya Promosi Kesehatan 
sudah tepat. Apa yang ingin 
disampaikan dari pusat bisa 

sampai ke tingkat paling 
bawah di masyarakat. 

“Ini adalah terobosan 
bagus. Sudah lama kami 
ingin dirangkul oleh 
pemerintah. Ada sisi-sisi di 
mana pemerintah tidak bisa 
masuk, tapi NGO seperti 
kami bisa,” ungkap Atikah.

Hal senada juga dikatakan 
oleh Farida. Menurutnya, 
Muslimat NU mempunyai 
kepemimpinan yang 
berjenjang, mulai dari pusat 
sampai ranting-ranting. 
“Kami ada di 33 provinsi. Tiap 
provinsi punya cabang yang 
kurang lebih 500 cabang 
dengan anggota mencapai 15 
juta orang,” tutur Farida yang 
menjabat sebagai Koordinator 
Sosial dan Kesehatan. 

Lebih lanjut, Farida yang 
juga istri Ir. Salahuddin 
Wahid ini berharap supaya 
kerja sama yang telah lama 
dijalin, tidak sebatas advokasi 
dan sosialisasi, tapi juga 
aksi. “Kalau ada yang sakit 
mestinya juga diobati. Ada 
banyak orang yang butuh 
pembiayaan kesehatan. Kami 
berharap ada Jamkesmas 
untuk swasta, kan kami 
punya banyak klinik, rumah 
sakit dan rumah sakit 
bersalin,” harapnya. 

Selain Aisyiyah dan 
Muslimat NU, organisasi 
masyarakat lain yang juga 
dirangkul adalah Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama, 

Kebijakan Kemenkes 
untuk merangkul organisasi 
masyarakat sebagai 
upaya Promosi Kesehatan 
sudah tepat. Apa yang 
ingin disampaikan dari 
pusat bisa sampai ke 
tingkat paling bawah di 
masyarakat. Ada sisi-
sisi di mana pemerintah 
tidak bisa masuk, 
tapi NGO bisa.

Para pimpinan Organisasi Kemasyarakatan berfoto bersama Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu 
Sedyaningsih, MPH, Dr.PH dalam acara penandatanganan kerja sama dalam bidang Kesehatan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 
Persekutuan Gereja-gereja di 
Indonesia (PGI), Parisada Hindu 
Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan 
Umat Buddha Indonesia (WALUBI), 
Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul 
Ulama, Pimpinan Pusat Persatuan 
Islam (PERSIS), Pimpinan Pusat 
Pemudi Persatuan Islam, Dewan 
Pimpinan Pusat Pengajian Al-Hidayah, 
Persekutuan Pelayanan Kristen untuk 
Kesehatan di Indonesia (PELKESI), 
Persatuan Karya Dharma Kesehatan 
Indonesia (PERDHAKI), Kongres 
Wanita Indonesia (KOWANI), Dharma 
Wanita Persatuan (DWP), Dewan 
Pimpinan Pusat Pergerakan Wanita 
Nasional Indonesia (PERWANAS), 
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 
Tim Penggerak PKK. n
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Pagi mulai mendekati siang. 
Tapi embun belum mau 
beranjak. Penuh semangat 

penduduk desa menyadap getah 
pinus dari ribuan pohon pinus 
yang hidup mengelilingi desa 
mereka. Mereka tampak nyaman 
tinggal di Desa Gunung Jaya, 
Kecamatan Salem, Kabupaten 
Brebes, Jawa Tengah.

 Desa Gunung Jaya yang 
memiliki kontur perbukitan 
dengan ketinggian 700-750 
m di atas permukaan laut, 
merupakan daerah yang oleh 
pemerintah dijadikan tempat 
pelaksanaan program Pamsimas 
(Penyediaan Air Minum Sanitasi 
berbasis Masyarakat). Tujuan 
utama program ini adalah tidak 
ada masyarakat yang buang air 
besar di sembarang tempat atau 
open defecation free (ODF).

Direktur Penyehatan 
Lingkungan Kementerian 
Kesehatan, Drh. Wilfried H. 
Purba MM, M.Kes mengatakan, 
sangat mendukung kegiatan 
program Pamsimas. “Lebih 
khusus kepada pencapaian 
target MDGs, menurunkan 
hingga separuhnya proporsi 
rumah tangga tanpa akses 
terhadap sumber air minum 
yang aman dan berkelanjutan, 
serta fasilitas sanitasi dasar 
pada tahun 2015,” ujarnya saat 
membuka resmi workshop 
Pengembangan Rencana 
Strategis Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat, Rabu (2/3) di Jakarta. 

Terkait dengan ODF, 
berdasarkan data MIS, diketahui 
bahwa hanya 633 dusun dari 
target 8.979 dusun Pamsimas 
yang telah dideklarasikan 
sebagai desa ODF atau hanya 
sekitar 7%. Sampai dengan 31 
Januari 2011, statusnya menjadi 
418 desa ODF, atau 9,76% 
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BERSIH DAN SEHAT

UBAH POLA PIKIR 
MENUJU MASYARKAT

Pemicuan
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Rendahnya pencapaian 
target di Komponen-2 ini, 
menjadi pemicu diperlukannya 
pengkajian terhadap aspek-aspek 
apa saja yang memengaruhi 
rendahnya pencapaian, 
serta aspek-aspek apa saja 
yang perlu diperbaiki untuk 
meningkatkan pencapaian ini. 

“Masalah pokok adalah 
prestasi Komponen B PAMSIMAS 
dinilai moderatety unsatisfactory, 
sehingga perlu kerja lebih 
keras tahun 2011 ini agar dapat 
mengatasi problema pencapaian 
target. Saatnyalah kita bersama-
sama memikirkan bagaimana 
kinerja yang sekarang moderately 
unsatisfactory, menjadi bukan 
hanya satisfactory, tetapi highly 
satisfactory,” tegas Wilfried.

Untuk menyukseskan ODF 
ada beberapa strategi, yakni 
penciptaan lingkungan kondusif, 
mengutamakan gerakan 
masyarakat, pemicuan terfokus, 
penguatan kapasitas fasilitator 
dan sistem penghargaan atau 
reward system. Semua langkah 
ini menjadi langkah inovatif 
dalam upaya mengubah pola 
pikir dan perilaku masyarakat 
untuk membuat perilaku hidup 
bersih dan sehat menjadi 
milik diri yang melekat.

Dari semua strategi itu kita 
coba soroti tentang pemicuan 
terfokus. Supaya masyarakat 
tergerak sadar membangun 
perilaku hidup bersih dan 
sehat, diperlukan strategi 
pemicuan, yakni suatu kegiatan 
yang sifatnya diharapkan akan 
menimbulkan efek besar dan 
berakumulatif. Pemicuan 
bisa melalui sentuhan ego-
humanism-rasa jijik-keagamaan 
atau juga bisa melalui aspek 
bahaya penyakit. Sentuhan 
ego ini misalnya ditempuh 
dengan cara menggunakan 
pengalaman seorang ibu yang 
habis melahirkan yang kemudian 
buang air besar di sungai pada 
saat hari hujan. Tanyakan pada 
ibu tersebut perasaannya, apakah 

Apakah program Pamsimas 
ini hanya catatan di atas kertas 
putih? Nyatanya tidak! Desa 
Gunung Jaya memberi kita contoh 
konkret bagaimana Pamsimas 
bisa berjalan dan memberi 
manfaat bagi masyarakat.  
Menurut Kepala Desa Gunung 
Jaya Tuswa Sujatmoko, 
masyarakatnya sangat antusias 
menyambut program Pamsimas. 
Mulai dari pelatihan-pelatihan 
kader kesehatan sampai pada 
pembangunan sarana jamban 
keluarga dan air bersih dengan 
dipandu oleh fasilitator tingkat 
Provinsi hingga bidan desa.  

Lebih lanjut, Tuswa 
menjelaskan, program ini 
membantu kesadaran masyarakat 
akan pentingnya perilaku 
hidup bersih dan sehat (PHBS). 
Sebelum ada program Pamsimas, 
jumlah rumah yang memiliki 
jamban hanya 45 rumah (15 
persen), setelah Pamsimas 
bergulir jumlah rumah yang 
memiliki jamban melonjak 
menjadi 273 rumah (92,2 persen).   

Dalam proses pembangunan 
jamban ada pengalaman menarik. 
Beberapa masyarakat mengaku 
belum memilki jamban, tetapi 
karena mereka telah memiliki 
kesadaran PHBS maka mereka 
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nyaman atau tidak. 
Atau tanyakan 
kepada seorang 
bapak, bagaimana 
perasaannya jika 
isterinya atau anak 
perempuannya 
sedang buang 
air besar di 
sungai atau 
kebun kemudian 
terlihat 
orang lain.

foto: dok

Kisah Sukses
menumpang 
buang air besar di jamban 
tetangga. Sedangkan mereka 
yang ingin membangun jamban 
tetapi belum punya cukup biaya, 
bisa meminjam bahan-bahan 
bangunan ke toko material. 
Kesadaran masyarakat yang 
tinggi ini, membuat akses 
buang air besar mencapai 100 
persen, walaupun kepemilikan 
jamban “baru” 92,2 persen. 

 Apa yang dilakukan di 
Desa Gunung Jaya tidak lain 
merupakan pembangunan 
kesehatan yang bertujuan 
meningkatkan kesadaran, 
kemauan dan kemampuan hidup 
sehat bagi setiap penduduk 
agar dapat mewujudkan derajat 
kesehatan yang optimal. Derajat 
kesehatan merupakan salah satu 
faktor yang sangat berpengaruh 
pada kualitas sumber daya 
manusia karena akan lebih 
produktif dan berdaya saing. 

Usaha inovatif ini membuat 
Desa Gunung Jaya diganjar 
penghargaan Desa Bebas Buang 
Air Besar Sembarang Tempat 
(ODF) dari Bupati Brebes. Dengan 
demikian pemicuan terbukti 
sebagai salah satu strategi 
jitu dalam upaya perubahan 
pola pikir dan tindakan menuju 
hidup bersih dan sehat. n 
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susu agar semua tanggung 
jawab selesai tepat waktu. “Saya 
senang melakukan 2 tanggung 
jawab sebagai ibu dan karyawati. 
Semuanya demi anak,” tutur 
ibu Sendy Emeraldy (1 tahun 
1bulan) dengan bangga.

Bagi ibu-ibu pekerja 
seperti Nuranisa dan Revina 
di kota besar seperti Jakarta, 
mengupayakan air susu ibu (ASI) 
eksklusif selama enam bulan 
bagi bayi mereka seperti yang 
dianjurkan dunia kesehatan 
menjadi penuh perjuangan. 
Para ibu harus ”jungkir balik” 
untuk menekan stres akibat 
minimnya fasilitas dan dukungan 
dari lingkungan sekitar. Belum 
lagi kondisi Jakarta yang tidak 
ramah. Jalan yang selalu 
macet, angkutan umum yang 
saling impit dan berdesakan.

“Dukungan dalam bentuk 
ruangan khusus ibu menyusui 
tidak ada, akhirnya saya 
memompa ASI di kamar 
mandi,” keluh Nuranisa. 

Apa yang menjadi 
keluhan kedua ibu di atas, 
senyatanya telah ditangkap 
Kementerian Kesehatan. 
Bersama dengan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak dan 
Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi,  pemerintah 
telah mengeluarkan Peraturan 
Bersama tentang Peningkatan 
Pemberian ASI selama Waktu 
Kerja di Tempat Kerja. 

Peraturan ini dilandaskan 
bahwa setiap ibu berkewajiban 
memberikan ASI kepada 
anaknya. Setiap anak berhak 
untuk tumbuh dan berkembang 
secara optimal baik fisik, mental 
spiritual maupun kecerdasan 
untuk mewujudkan kehidupan 
terbaik bagi anak. Kebutuhan 
tersebut dapat tercapai jika 
mendapat ASI karena 80 persen 
perkembangan otak anak 
dimulai sejak dalam kandungan 
sampai usia 3 tahun (periode 
emas), sehingga diperlukan 
pemberian ASI eksklusif 6 (enam) 
bulan dan diteruskan sampai 
anak berusia 2 (dua) tahun.

Mengingat begitu pentingnya 
pemberian ASI maka ketiga 

Kasih Ibu Mengalirkan 

ASI Eksklusif
Ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu, 

menggambarkan betapa besar kasih seorang ibu. 
Apa pun yang terbaik, bahkan sampai mempertaruhkan 

nyawa, ibu berikan kepada buah hatinya. 

Malam itu, Nuranisa Putri 
Matahari (27) masih bertarung 
waktu dengan pekerjaannya. 
Karyawati swasta tersebut nyaris 
tinggal sendirian di kantor. Ia 
diizinkan oleh pimpinannya untuk 
memerah susu selama di kantor 
tetapi pekerjaan harus selesai. 

“Konsekuensinya harus datang 
lebih pagi, pulang lebih malam, 
atau mengorbankan jam makan 
siang agar pekerjaan dapat 
selesai dan kegiatan memompa 
tetap berjalan.  Hal ini harus 
dilakukan secara konsisten,” 
ungkap ibu dari Nathan Ozora 
Mokoginta (1 tahun 8 bulan).

Dukungan juga dialami Revina 
Andini Pradjoko (30). Sekretaris 
pada perusahaan swasta ini 
mendapat kesempatan memerah 
susu di kantor. Namun, sebagai 
seorang ibu yang juga bekerja 
ia dituntut untuk kembali fokus 
ke pekerjaan setelah memerah 
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Ruang menyusui  di pusat 
perbelanjaan tidak ingin menyia-
nyiakan potensi para ibu menyusui. 
Tampak ruang menyusui di 
tempat pusat perbelanjaan 
di Jakarta yang menyediakan 
sarana ruang menyusui anak. 
Foto diambil di sebuah pusat perbelanjaan 
pretesius di Jakarta, Jumat (13/5) siang

Wajib Sediakan 
Ruang
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kementerian ini mendesak 
perusahaan untuk memberi 
kesempatan kepada pekerja/
buruh perempuannya supaya 
bisa memberikan atau memerah 
ASI selama waktu kerja dan 
menyimpan ASI perah untuk 
diberikan kepada anaknya, 
guna memenuhi hak pekerja/
buruh perempuan untuk 
meningkatkan kesehatan ibu dan 
anaknya. Memenuhi hak anak 
untuk mendapatkan ASI guna 
meningkatkan gizi dan kekebalan 
anak, akan meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia sejak dini. 

Untuk itu, pengusaha/
pengurus, serikat pekerja/serikat 
buruh wajib menyediakan ruang 
menyusui atau ruang laktasi 
dan melakukan sosialisasi 
pemberian ASI di tempat kerja. 
Dengan adanya ruangan laktasi 
berarti telah memberikan hak 
bagi perempuan di perusahaan 
untuk tetap bisa menyusui 
bayinya secara paripurna 
sambil tetap mengabdi di 
perusahaan. Selain itu juga 
terpenuhinya hak-hak anak untuk 
mendapatkan kasih sayang. 

Apakah seorang karyawati 
yang menyusui menjadi beban 
bagi perusahaan? Menurut Ketua 
Umum Asosiasi Ibu Menyusui 
Indonesia (AIMI) Mia Sutanto, 
SH, LLM justru perusahaan 
diuntungkan. Karena menurut 
penelitian ibu yang menyusui 
lebih jarang bolos dan lebih 
berprestasi dibanding yang tidak 
memberi ASI, perusahaan akan 
lebih hemat karena ibu yang 
menyusui dan anaknya lebih 
sehat dan tahan penyakit. 

Upaya untuk 
menyosialisasikan aturan 
perlindungan terhadap ibu 
menyusui terdapat dalam 
Undang - Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Misalnya saja, dalam Pasal 128 
antara lain disebutkan, ”Setiap 
bayi berhak mendapatkan 

air susu ibu eksklusif sejak 
dilahirkan selama 6 (enam) bulan, 
kecuali atas indikasi medis”.

Dalam ayat berikutnya juga 
disebutkan, ”Selama pemberian 
air susu ibu, pihak keluarga, 
pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat harus 
mendukung ibu bayi secara 
penuh dengan penyediaan waktu 
dan fasilitas khusus”. Salah satu 
penerapan ayat ini adalah Pemda 
Sulawesi Selatan dan Klaten 
mengeluarkan Perda ASI. “Saya 
pikir ini baik. Menurut kami kota 
yang paling ramah pada ASI 
adalah Klaten,” ungkap Mia.

Perjuangan para ibu dan 
juga AIMI bukanlah tanpa 
dasar. Dari sisi kesehatan, ASI 
nyatanya mengandung sederet 
nutrisi yang sangat dibutuhkan 
bayi. Menurut dr. Atikah M. 
Zaki, MARS, ASI diproduksi 
karena pengaruh hormon 
prolactin dan oxytocin setelah 
kelahiran bayi. ASI pertama 
yang keluar disebut kolostrum 
atau jolong dan mengandung 
banyak immunoglobulin IgA 
yang baik untuk pertahanan 
tubuh bayi melawan penyakit. 

Selain itu ada banyak zat-
zat yang memberi manfaat 
bagi si bayi. Semua zat  itu 
diberikan gratis oleh Tuhan yang 
Mahakuasa. Zat yang dimaksud 
yakni laktosa, protein, lemak, 
vitamin A, zat besi, taurin, 
Laktobasilus, laktoferin, lisozim, 
kolostrum, AA dan DHA.

“Keuntungan bagi mereka 
yang memberikan ASI eksklusif 
adalah membuat bayi dan ibu 
sehat serta memberi manfaat 
secara ekonomi. Juga, semakin 
banyak diperah maka susu 
ibu akan semakin isi, kalau 
tidak menyusu justru susunya 
kering,” tutur Atikah yang 
juga menjadi Koordinator 
Bidang Kesehatan dan Sosial 
di Pimpinan Pusat Aisyiyah.

Mengingat begitu penting ASI 
bagi masa depan generasi bangsa 
Indonesia, layak pemerintah 
memberi perhatian lebih. Ruang-
ruang laktasi di tempat umum 
terus diusahakan dan diawasi 
penggunaannya. “Untuk cuti 
juga sebenarnya di Indonesia 3 
bulan masih tergolong singkat. 
Kalau di luar negeri cuti sampai 
1 tahun. Seharusnya minimal 
6 bulan, karena kan ASI 
eksklusif diberikan selama  6 
bulan,” tandas Nuranisa.  n
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Manfaat ASI
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Keluarga adalah pokok 
penting yang fundamental 
bagi pembangunan 

individu secara personal, baik itu 
menyangkut kepribadian maupun 
kesehatan. Keberhasilan suatu 
keluarga dalam membangun 
kualitas hidupnya, semakin 
memberi sumbangsih bagi 
kemajuan bangsa dan negara. 

Hal ini  mendapat perhatian 
serius dalam pemerintah  yang 
tertuang dalam Hari Kesehatan 
Nasional 2010 yang mengambil 
tema “Keluarga Sehat, Investasi 
Bangsa.” Menurut Menteri 
Kesehatan dr. Endang Rahayu 
Sedyaningsih, MPH, Dr.PH tema 
ini menekankan pentingnya 
peranan keluarga dalam 
meningkatkan kualitas kesehatan 
di masyarakat, bangsa dan 
negara. Keluarga merupakan 
unit terkecil dari suatu bangsa. 

“Di dalam keluarga terjadi 
interaksi dan komunikasi antara 
ayah, ibu, dan anak yang menjadi 
awal penting dari suatu proses 
pendidikan. Ditanamkannya 
perilaku hidup bersih dan sehat 
sejak dini dalam keluarga dapat 
menciptakan keluarga yang 
sehat. Selanjutnya, keluarga 
yang sehat akan membentuk 
bangsa sehat. Bangsa yang 
sehat, akan meningkatkan 
produktivitas bangsa tersebut. 
Oleh karena itu, keluarga yang 
sehat adalah investasi suatu 
bangsa bagi pembangunan 
sumber daya manusianya yang 
produktif,” tandas Menkes.

Lebih lanjut, ia menuturkan 
bahwa Undang-Undang RI 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, mengamanatkan 
bahwa Pembangunan Kesehatan 

ditujukan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan dan 
kemampuan hidup sehat 
bagi setiap orang. Salah satu 
perwujudannya adalah melalui 
program promosi Perilaku Hidup 
Bersih Sehat bernama PHBS.

Di dalam “Buku Saku Rumah 
Tangga Sehat dengan PHBS”, 
yang diterbitkan oleh Pusat 
Promosi Kesehatan, Depkes RI, 
Jakarta, 2007 disebutkan bahwa 

Kesehatan Keluarga adalah 
INVESTASI BANGSA

PHBS adalah semua perilaku 
kesehatan yang dilakukan atas 
kesadaran sehingga anggota 
keluarga dapat menolong dirinya 
sendiri di bidang kesehatan 
dan dapat berperan aktif dalam 
kegiatan-kegiatan di masyarakat.

Ada 10 (sepuluh) indikator 
PHBS di Rumah Tangga: (1) 
Persalinan ditolong oleh tenaga 
kesehatan; (2) Memberi ASI 
ekslusif; (3) Menimbang bayi 
dan balita; (4) Menggunakan 
air bersih; (5) Mencuci tangan 
dengan air bersih dan sabun; (6) 
Menggunakan jamban sehat; (7) 
Memberantas jentik di rumah; (8) 
Makan buah dan sayur setiap hari; 
(9) Melakukan aktivitas fisik setiap 
hari; dan (10) Tidak merokok di 
dalam rumah. Selain PHBS masih 
ada program lain seperti Jaminan 
Persalinan dan Penanggulangan 
Daerah Bermasalah Kesehatan.

Semua program tersebut 
sangat bagus dan termasuk 
terobosan inovatif dari 
Kementerian Kesehatan. Tapi 
tidak bisa berjalan sendiri tanpa 
bantuan semua pihak. “Dengan 
itu, saya mengharapkan agar 
seluruh komponen bangsa 
dapat berperan aktif dalam 
mengatasi berbagai masalah 
kesehatan melalui upaya 
pemberdayaan masyarakat yang 
meningkatkan perilaku bersih 
dan sehat dalam keluarga,” 
ujar Endang penuh harap. n
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Sepuluh indikator PHBS di 
Rumah Tangga: Persalinan 
ditolong oleh tenaga 
kesehatan, memberi ASI 
ekslusif, menimbang bayi 
dan balita, menggunakan 
air bersih, mencuci tangan 
dengan air bersih dan 
sabun, menggunakan 
jamban sehat, memberantas 
jentik di rumah, makan 
buah dan sayur setiap 
hari, melakukan aktivitas 
fisik setiap hari dan tidak 
merokok di dalam rumah.
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Tahun ini menjadi momen 
istimewa bagi Indonesia 
saat dipercaya menjadi 

Ketua ASEAN. KTT ke-18 ASEAN 
pun dapat terselenggara dengan 
sukses pada 7-8 Mei 2011 di 
Jakarta. Salah satu bidang 
yang menjadi sorotan adalah 
pembangunan kesehatan di 
kawasan ASEAN. Setidaknya 
ini menjadi perhatian Wakil 
Presiden Boediono.   

“Sangat tepat dan sangat 
relevan kita mulai forum ini 
dengan memfokuskan pada 
isu-isu keprihatinan umum, 
seperti pengurangan kemiskinan 
dan kampanye kesehatan, dan 
bagaimana kita dapat bekerja 
sama mencapai MDG’s,” katanya.

Peran Indonesia diuji 
dengan adanya 3 kegiatan 
bidang kesehatan yang akan 
diselenggarakan di Indonesia. 
Kegiatan yang paling dekat 
adalah Official Launch of 
the ASEAN Dengue Day, 
tanggal 13-15 Juni 2011.

“Official Launch (peluncuran 
resmi) of the ASEAN Dengue Day 
penting karena DBD masih 
merupakan ancaman bagi jutaan 
orang di dunia dan yang paling 
serius terkena dampaknya 
adalah wilayah Asia Tenggara,” 
kata Kepala Pusat Kerja Sama 
Luar Negeri Kemenkes Dra. 
Niniek Kun Naryatie di Jakarta.

Menurut Niniek, acara itu 
merupakan langkah konkret 
dalam upaya peningkatan 
komitmen pencegahan dan 
pengendalian DBD secara 
bersama-sama. Baik itu melalui 

kampanye maupun advokasi 
tahunan di  tingkat nasional 
maupun kawasan ASEAN.

 Selanjutnya ada The 3rd 
Conference on Traditional 

Medicine yang akan 
diselenggarakan pada September 
2011 di Solo. Kegiatan yang 
berupa eksibisi, konferensi, 
dan kunjungan lapangan 
akan berlangsung di Balai 
Besar Tanaman Obat dan 
Obat Tradisional (B2TOOT) 
Tawangmangu dan kunjungan 
lapangan di daerah binaan 
tanaman obat keluarga (Toga), 
Puskesmas, B2P2TOOT, 
kampung jamu, kunjungan 
wisata dan toko batik. 

Agenda terakhir adalah 19th 
Meeting of ASEAN Task Force 
on AIDS/ATFOA pada bulan 
November 2011 di Surabaya. 
Tema pertemuan yang diusulkan 
oleh Kementerian Kesehatan 
sesuai dengan kegiatan dalam 
ASEAN Strategic Framework 
on Health Development 2010-
2015, yakni “HIV Among 
Migrants and Improve Access 
to Affordable ARV, Ol Drugs, 
and Diagnostics”. Mereka yang 
akan hadir adalah anggota 
ASEAN, sekretariat ASEAN, 
mitra ASEAN, Kementerian 
Kesehatan, lintas sektor terkait, 
dan para ahli Indonesia.n

Peran Indonesia dalam 
PEMBANGUNAN 
KESEHATAN ASEAN

foto: Elvis

“Sangat tepat dan sangat 
relevan kita mulai forum 
ini dengan memfokuskan 
pada isu-isu keprihatinan 
umum, seperti pengurangan 
kemiskinan dan kampanye 
kesehatan, dan bagaimana 
kita dapat bekerja sama 
mencapai MDG’s,” kata 
Wakil Presiden Boediono.
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Lomba Gigi Sehat 

Menurut Kepala Dinas 
Kesehatan Muara Enim, 
dr H Yan Riadi MARS., 

dalam sambutannya menegaskan 
bahwa kegiatan ini bukan untuk 
mencari menang atau kalah. Yang 
terpenting adalah semua peserta 
lomba tetap menjaga kesehatan 
gigi dan mulutnya serta 
memberikan pelajaran yang baik 
bagi lingkungan di sekitarnya. 
Sehingga terciptalah kebiasaan 
menjaga kesehatan gigi dan 
mulut sejak  dini pada anak-anak, 
serta mengajarkan cara menyikat 
gigi yang baik dan benar. 

Menggosok yang Benar
Apa yang dikatakan Yan 

Riadi tepat. Lomba hanya 
stimulus untuk memacu 
perilaku hidup bersih dan sehat, 
utamanya menjadikan gosok 
gigi sebagai bagian dari hidup. 
Dalam dunia kedokteran, ada 
beberapa cara menggosok 
gigi yang baik dan benar. 

Langkah pertama, saat kita 
menggosok gigi, sikat gigi dan 
gusi dengan posisi kepala sikat 
membentuk sudut 45 derajat 
di daerah perbatasan antara 
gigi dengan gusi. Gerakan sikat 
dengan lembut dan memutar. 
Sikat bagian luar permukaan 
setiap gigi atas dan bawah 
dengan posisi bulu sikat 45 
derajat berlawanan dengan garis 
gusi agar sisa makanan yang 
mungkin masih menyelip dapat 
dibersihkan. Gunakan gerakan 
yang sama untuk menyikat 
bagian dalam permukaan gigi.

Kemudian, gosok semua 
bagian permukaan gigi yang 
digunakan untuk mengunyah. 
Gunakan hanya ujung bulu sikat 

gigi untuk membersihkan gigi 
dengan tekanan ringan sehingga 
bulu sikat tidak membengkok. 
Biarkan bulu sikat membersihkan 
celah-celah gigi. Ubah posisi sikat 
gigi sesering mungkin. Untuk 
membersihkan gigi depan bagian 
dalam, gosok gigi dengan posisi 
tegak dan gerakkan perlahan 
ke atas dan bawah melewati 
garis gusi. Tidak hanya gigi yang 
disikat, lidah pun perlu disikat 
untuk menyingkirkan bakteri 
dan agar napas lebih segar.

Memilih sikat gigi juga bagian 
penting untuk mendapat hasil 
maksimal dari menggosok 
gigi. Sebaiknya memilih sikat 
gigi dengan bulu sikat yang 
lembut, karena yang keras 
dapat membuat gusi terluka 
dan menimbulkan abrasi pada 
gigi, yaitu penipisan struktur 
gigi terutama di sekitar garis 
gusi. Gantilah sikat gigi jika 
bulu sikat sudah rusak dan 
simpan di tempat yang kering.  

Hal penting yang juga harus 
diperhatikan adalah jangan 
pernah sekalipun meminjamkan 

Awali Perilaku Hidup Sehat

Dalam rangka mendukung 
peringatan 
Hari Kesehatan Gigi dan 
Hari Anak Nasional

pada tanggal 22 Juli 2010 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Muara Enim menyelenggarakan 
Lomba Gigi Sehat pada 
Anak Usia Sekolah Dasar. 
Acara lomba dengan 
tema “Gigi Anak 
Indonesia Sehat 
menuju Terciptanya 
Sumber Daya Manusia 
Indonesia yang Kuat” 
ini diikuti oleh 22 peserta 
sebagai perwakilan dari 
22 Puskesmas yang ada di 
Kabupaten Muara Enim. 

Lomba Gigi Sehat
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sikat gigi Anda kepada orang lain, 
karena sikat gigi mengandung 
bakteri yang dapat berpindah 
dari orang yang satu ke yang lain 
meski sikat sudah dibersihkan.

Manfaat 
Menggosok Gigi

Tampaknya menggosok gigi 
merupakan hal remeh. Tapi, 
jangan menyepelekannya karena 
tidak hanya dapat menimbulkan 
kerusakan pada gigi, gusi, dan 
rongga mulut saja. Kerusakan 
gigi bahkan bisa memicu 
penyakit serius seperti Diabetes, 
Jantung koroner, dan Stroke.  

Bukan untuk menakut-
nakuti, aktivitas menggosok gigi 
nyatanya juga memberi banyak 
manfaat untuk kita. Menurut PDGI 
(Persatuan Dokter Gigi Indonesia), 
kegiatan menggosok gigi 
bertujuan untuk membersihkan 

mulut kita dari sisa makanan 
agar fermentasi sisa makanan 
tidak berlangsung terlalu lama, 
sehingga dapat menyebabkan 
plak. Dengan begitu, kita dapat 
terhindar dari kerusakan gigi. 
Sederet  manfaat pun dapat kita 
rasakan tatkala menggosok 
gigi telah dilaksanakan 
dengan baik dan benar.

Pertama, gigi menjadi putih 
dan bersih. Kesehatan dan 
kebersihan gigi bisa menjadi nilai 
lebih dalam setiap penampilan 
kita. Kita akan semakin percaya 
diri saat berkomunikasi dengan 
orang lain. Lain halnya jika 
gigi kita kuning karena jarang 
menggosok gigi. Rasa percaya 
diri kita pasti akan berkurang.

Kedua, mengatasi bau napas 
tak sedap. Memiliki napas 
dengan bau tak sedap pasti 
membuat kita tersiksa. Banyak 

orang akan memilih menghindar 
saat kita sedang bicara. Ketiga, 
mencegah gigi berlubang. 
Penyebab gigi berlubang karena 
adanya pertemuan antara bakteri 
dan gula. Bakteri tersebut 
akan mengubah gula dari sisa 
makanan menjadi asam. Hal 
ini akan membuat lingkungan 
sekitar gigi menjadi asam. Nah, 
asam inilah yang akan membuat 
lubang kecil pada email gigi. Jika 
tidak dicegah, maka lubang pada 
gigi akan semakin membesar.  

Keempat, mencegah sakit gigi. 
Sakit gigi bisa disebabkan oleh 
berbagai hal dengan penyakit 
yang bervariasi. Sayangnya, 
masih banyak orang yang 
kurang menyadari bahaya dari 
penyakit gigi yang ternyata bisa 
menyebabkan penyakit-penyakit 
berat hingga kematian.  

Setelah mengetahui sederet 
tips dan manfaat dari menggosok 
gigi, kegiatan lomba seperti 
yang diadakan oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Muara 
Enim semakin bermakna. Tidak 
hanya bagi para peserta lomba, 
tapi dapat disosialisasikan 
secara lebih luas.n 

Siti Aminah

“JANGAN PERNAH SEKALIPUN MEMINJAMKAN 
SIKAT GIGI ANDA KEPADA ORANG LAIN, KARENA 
SIKAT GIGI MENGANDUNG BAKTERI YANG DAPAT 
BERPINDAH DARI ORANG YANG SATU KE YANG 
LAIN MESKI SIKAT SUDAH DIBERSIHKAN.“
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Satu yang menjadi sorotan 
adalah bagaimana 
menyukseskan program 

tersebut sampai ke daerah 
terpencil di seluruh pelosok 
nusantara. Ini tidak mudah, 
mengingat realitas lapangan 
menunjukkan bahwa di tiap 
wilayah memiliki karakteristik 
yang berbeda. Pengalaman 
penulis berkarya di Kecamatan 
Waplau, Kabupaten Buru, Maluku.

Di tempat tersebut, setidaknya 
ada 4 kendala untuk menjalankan 
Kabupaten Siaga Aktif: sarana 
transportasi sangat kurang, 
letak geografis dan persebaran 
penduduk tidak merata, 
kuatnya budaya percaya leluhur 
masyarakat (dukun, ramuan obat 
tradisional) untuk berobat, tingkat 

pendidikan dan pengetahuan 
masyarakat sangat minim, 
pemerataan penempatan tenaga 
kesehatan belum merata  dan 
sangat kurang tenaga dokter. 

Kendala tersebut, khususnya 
terkait keterjangkauan pada 
masyarakat bisa diatasi dengan 
kegiatan Puskesmas Keliling. 
Kegiatan ini, memungkinkan 
seorang dokter umum, dokter gigi, 
perawat dan pemegang program 
Puskesmas dapat langsung 
menjemput bola, sehingga layanan 
kesehatan bisa lebih cepat.  

Antusiasme Masyarakat
Dan gayung bersambut. 

Masyarakat pun menyambut 
Puskesmas Keliling dengan penuh 
antusias. Mereka sangat terbantu 

utamanya bagi para lansia dan 
ibu yang mempunyai anak balita, 
yang kerap mengalami kesulitan 
menuju Pustu dan Poskesdes 
karena jarak yang jauh.  

Pada dasarnya, kegiatan 
Puskesmas Keliling selaras 
dengan Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat 
(UKBM). Empat cakupan 
UKBM meliputi: Pengamatan 

Dengan demikian, kegiatan 
Puskesmas Keliling 
membantu Puskesmas 
dalam menjalankan 
fungsinya mewujudkan 
Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif. Karena 
apa yang dilakukan 
Puskesmas Keliling mampu 
menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan 
dasar, termasuk Pelayanan 
Obstetrik & Neonatal 
Emergensi Dasar (PONED)

Wujudkan Desa Siaga 
dengan Puskesmas 

Keliling

Seluruh elemen 

masyarakat 
dan pemerintah 

menginginkan semua 

penduduk Indonesia 

sehat. Berbagai 

program diluncurkan 

untuk mewujudkannya. 

Salah satu yang terbaru 

adalah program Desa 

dan Kelurahan Siaga 

Aktif yang dicanangkan 

sejak 2006
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epidemiologis penyakit menular 
yang berpotensi menjadi Kejadian 
Luar Biasa (KLB) serta faktor 
risikonya, penanggulangan 
penyakit menular dan berpotensi 
menjadi KLB serta kekurangan 
gizi, pelayanan kesehatan dasar 
sesuai dengan kompetensinya, 
kesiapsiagaan menghadapi 
bencana, dan melakukan 
promosi kesehatan.  

Dengan demikian, kegiatan 
Puskesmas Keliling membantu 
Puskesmas dalam menjalankan 
fungsinya mewujudkan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif. Karena apa 
yang dilakukan Puskesmas Keliling 
mampu menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan dasar, 
termasuk Pelayanan Obstetrik 
& Neonatal Emergensi Dasar 
(PONED). Mengembangkan 
komitmen dan kerjasama tim 
di tingkat kecamatan dan desa 
dalam rangka pengembangan 
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Desa Siaga Aktif. Memfasilitasi 
pengembangan Desa Siaga 
Aktif dan Poskesdes serta 
dapat melakukan monitoring 
evaluasi dalam pembinaan. 

Lebih jauh, setelah Puskesmas 
Keliling berjalan ada temuan 
masalah kesehatan yang terjadi 
di masyarakat desa. Sebagai 
contoh, petugas kesehatan dalam 
sebuah pengamatan menemukan 
endemis Malaria di Kecamatan 
Waplau. Temuan ini menjadi 
awal tindakan pencegahan dan 
pengobatan penyakit menular. 

Pengamatan tersebut juga 
dapat meminimalisasi kasus 
kematian ibu melahirkan dan 
balita gizi buruk. Ini bisa terjadi 
karena petugas kesehatan mampu 
melakukan mobilitas lebih tinggi 
dalam melakukan pantauan 
langsung pada para ibu dan 
anak.  Dan masih ada sederet 
manfaat dari Puskesmas Keliling. 

Ke depan, usaha Puskesmas 
Keliling ini mesti melibatkan 
banyak pihak. Peranan organisasi 
PKK, Dharma Wanita, organisasi 
kesehatan seperti Unicef, USAID, 
Mercy Corp dan P2DTK perlu 
ditingkatkan guna membantu 
memecahkan persoalan yang 
ada di daerah terpencil. Kegiatan 
Puskesmas Keliling dapat 
dijadikan program pendamping 
untuk Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif sehingga impian semua 
pihak supaya semua warga 
Indonesia sehat dapat tercapai. n

drg Ivan Mulyo S

Sejumlah warga tengah mendaftar
untuk mendapat pelayanan di Puskesmas
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Penggalan lirik lagu di atas 
selalu berkumandang 
mengawali pelatihan 

bagi warga baru Pusat Promosi 
Kesehatan. Kegiatan yang 
berlangsung di Balai Besar 
Pelatihan Kesehatan Cilandak 
Jakarta itu menyimpan asa 
untuk peningkatkan kompetensi, 
agar profesional mengemban 
panggilan di Pusat Promosi 
Kesehatan (Promkes) .

Menurut master of the trainer 
(MOT) Nurul Komariah, pelatihan 
dititikberatkan pada partisipasi 
aktif peserta dan kemampuannya. 
Sehingga selama proses 
penyampaian materi, fasilitator 
selalu mengupayakan adanya 
klarifikasi, menyampaikan 
penjelasan-penjelasan tambahan 
yang diperlukan apabila 
peserta belum memahami akan 
materi yang disampaikan.

Pembahasan materi selalu 
diarahkan pada konteks tugas 
keseharian peserta, motivasi 

kerja tim, dan bekerja sesuai etika 
profesi. Semuanya merupakan 
bagian penting dalam proses 
pembelajaran ini. Pada akhir 
pelatihan, yang berakhir pada 
14 Mei 2011, diharapkan para 
peserta mampu menjadi agen 
pembaharu berbekal kemampuan 
profesional di bidang Promkes. 
Hal ini dilakukan untuk lebih 
meningkatkan motivasi kerja 
dan kerja tim yang solid, 
sehingga memberikan kontribusi 
yang bermakna terhadap 
kinerja Pusat Promkes.

Lebih lanjut, terkait dengan 
substansi pelatihan, semua 
bahan dirancang dengan 
pendekatan pendidikan orang 
dewasa (POD), artinya lebih 
banyak praktik daripada teori. 
Materi dikelompokkan dalam 
3 materi dasar: Problematik 
kesehatan masyarakat dan 
arti penting strategi Promkes 
dalam meningkatkan kesehatan 
masyarakat; Promkes global dan 
nasional; Etika profesi Promkes. 

Untuk materi inti terdiri 
dari: Tugas pokok dan fungsi 
Pusat Promkes; Tugas dan 
tanggung jawab staf Pusat 
Promkes; Bekerja dalam tim; 
Meningkatkan motivasi kerja; 
Kekuatan dan kelemahan diri; 
Manajemen Promosi Kesehatan 
tingkat pusat dan daerah. 

Sedangkan materi 
penunjangnya mencakup: 
Menyusun rencana tindak lanjut 
sesuai tupoksi masing-masing; 
Building Learning Comitmen 
(BLC); Menjadi tenaga profesional 
yang siap meningkatkan 
kinerja Pusat Promkes yang 
sekaligus menjadi tujuan final.  

Pelatihan ini dilakukan dengan 
menggandeng Perkumpulan 
Promotor dan Pendidik Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (PPPKMI) 
selaku kelompok profesi. 
Bersama mereka, para peserta 
yang berasal dari berbagai 
disiplin ilmu digodog dalam 
Kawah Candradimuka demi 

MENUJU 

“ Kami ada di sini, 
tingkatkan kompetensi, selama lima kali, 

terpaksa bangun pagi, tetap aku jalani 

dengan setulus hati, Pusat Promosi 

Kesehatan Selalu di Hati ”
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Insan Promkes
Profesional
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peningkatan kompetensi tanpa 
mengganggu kegiatan rutin.  

Semua usaha pelatihan di atas 
diusahakan untuk memenuhi 
tuntutan mutlak menjadi tenaga 
profesional. Latar belakang 
pendidikannya pun tidak hanya 
dari ilmu kesehatan, tapi justru 
multidisiplin ilmu. Ini pun 
untuk menjawab kebutuhan 
profesionalitas pelayanan 
secara lebih komprehensif. 
Itulah mengapa pada dua tahun 
terakhir, pihak Promkes telah 
menerima sekitar 19 tenaga 
dengan latar belakang pendidikan 
berbeda, seperti kesehatan 
masyarakat, kedokteran, 
psikologi, komunikasi, akuntansi/
ekonomi, perfilman, studi Islam, 
komputer, biologi, dan sekretaris. 

  
Menjemput Asa 

Pelatihan yang dilakukan 
tiap sabtu ini dimulai 9 Mei 
2011, mendapat tanggapan 
dari para peserta. Mereka 
mengaku kegiatan ini sangat 
bermanfaat karena menambah 
wawasan dan ilmu tentang 
Promosi Kesehatan, memahami 
Strategi Promosi Kesehatan dan 
tupoksi masing-masing. Selain 
itu, mereka sangat terbantu 
dalam pengaplikasian apa yang 
didapat selama pelatihan ke 

dalam keseharian kerja. Dengan 
demikian, koordinasi antarbidang 
dan solidaritas satu sama lain 
saling terbangun guna menuju 
tujuan peningkatan kualitas kerja.  

Harapan seakan mengkristal 
ketika diumumkan para peserta 
pelatihan yang dinilai berprestasi. 
Sebagai peserta favorit: Meylina 
Puspitasari, peserta yang paling 
care: Mulyana Chandra Hadiati, 
peserta yang aktif: Riza Afriani 
Margareza, peserta terkritis: 
Yunita Arihandayani, peserta 
yang paling disiplin: Muh Nur 
Achsin Ridho, dan peserta terbaik 
(paduan peningkatan pre dan 

posttest, disiplin dan kreatif) 
disabet R.Danu Ramadityo.

Mereka hanya wakil dari 
semua peserta yang sama-
sama patut diharapkan di masa 
depan. Supaya laskar baru 
Pusat Promkes ini selaras 
dengan komitmen kepala 
Pusat Promkes untuk selalu 
meningkatkan profesionalitas 
insan Promkes. Bakti mereka 
pada negara melalui kebangkitan 
Promkes ditunggu dalam 
usaha mencerdaskan bangsa 
untuk sehat mandiri. n

Ismoyowati
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SOLUSI FINANSIAL 
untuk Kesehatan Ibu dan Anak
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Kenyataannya masih 
ada masyarakat kita 
yang jauh dari sarana 

pelayanan kesehatan sehingga 
mereka hanya menjalani 
proses kehamilan apa adanya. 
Mungkin karena miskin 
atau kurang pengetahuan. 
Akibatnya, jika ada kelainan 
yang mengancam jiwa ibu atau 
bayinya, tidak segera terdeteksi.  

Hal ini tidak bisa dibiarkan, 
karena tengah mengejar target 
Millennium Development Goals 
(MDG’s). Pada tahun 2015 
ditargetkan Angka Kematian 
Ibu (AKI) turun dari 228 pada 
tahun 2007 menjadi 102 per 
100.000 kelahiran hidup dan 
Angka Kematian Bayi (AKB) 
turun dari 34 pada tahun 2007 
menjadi 23 per 1.000 kelahiran 
hidup. Untuk mencapainya, kita 

harus menuntaskan masalah 
“tiga terlambat”, yakni terlambat 
memeriksakan kehamilan, 
terlambat mendapat pertolongan 
tenaga kesehatan saat persalinan 
dan terlambat tiba di sarana 
kesehatan saat terjadi kegawatan. 

Upaya yang dilakukan 
adalah mendekatkan pelayanan 
kesehatan seperti Posyandu 
dan Desa Siaga. Sedangkan 
bantuan solusi finansial dengan 
Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas) dan Jaminan 
Persalinan (Jampersal). 

Jampersal yang mulai tahun 
2011, dananya disalurkan ke 
sarana pelayanan kesehatan 
sebagai bantuan operasional 
yang terintegrasi dengan 
Jamkesmas. Ini dilakukan 
berjenjang dari Pusat, Provinsi, 
sampai Kabupaten/Kota. Supaya 

program terobosan ini dapat 
mencapai tujuannya, diperlukan 
upaya Komunikasi-Informasi-
Edukasi (KIE) yang terus menerus 
tentang Kesehatan Ibu dan Anak.  

Akhirnya, kita masing-masing 
harus sadar bahwa setiap orang 
dan semua sektor punya peran 
dalam membangun kesehatan 
diri dan bangsanya. Karena 
setiap orang berhak untuk 
sehat. Oleh karena itu, mengutip 
salah satu anggota DPR, yang 
perlu dibangun adalah gedung 
untuk Jaminan Sosial Nasional 
bagi seluruh rakyat Indonesia, 
bukan gedung baru DPR. Ini 
perlu komitmet kuat, karena 
anggaran kesehatan saat ini 
hanya seperlima dari bunga 
hutang negara. Maka tidak heran 
Jaminan Sosial Nasional yang 
mencakup kesehatan, kecelakaan, 
pensiun, hari tua dan kematian 
yang digagas sejak tahun 2004 
menguap entah ke mana. n

Syahartini

Hampir dalam setiap 
persalinan ada nyawa 
yang dipertaruhkan, ibu 
atau bayinya. Persalinan 
yang sehat dan bermutu 
memerlukan persiapan 
sejak dini dengan 
memeriksa teratur ke 
petugas kesehatan dan 
mengikuti petunjuk-petunjuk 
yang diberikan. Kunjungan 
untuk pemeriksaan 
kehamilan minimal 4 kali 
selama hamil, yaitu pada 
triwulan pertama dan 
triwulan kedua masing-
masing satu kali, serta 
triwulan ketiga 2 kali.



RESENSI

i n t e r a k s i

  INTERAKSI edisi 1 / 2011    29  

Saatnya Pembangunan 
Berbasis Pemberdayaan

Totok Mardikanto

KONSEP- KONSEP 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKATProf. Dr. Ir. Totok 

Mardikanto, M.Si dalam 
bukunya “Konsep-konsep 

Pemberdayaan Masyarakat” 
(2010), mengatakan bahwa 
sejak kegagalan teori dan model 
pembangunan yang terlalu 
mengagungkan pertumbuhan, 
banyak kalangan mengalihkan 
kiblatnya pada pembangunan 
yang memusatkan kepada 
rakyat. Pembangunan seperti 
ini harus mengoptimalkan 
sumberdaya lokal, partisipasi 
dan pemberdayaan masyarakat. 

Konsep “baru” ini disebut 
dengan pembangunan yang 
berbasis pemberdayaan 
masyarakat. Dalam praktiknya, 
ada beberapa konsep 
pemberdayaan yang bisa 
diterapkan. Tapi, apapun 

konsepnya, sifat pemberdayaan 
tersebut, Totok meyakinkan 
bahwa sifat pemberdayaan 
adalah berproses. 

“Sebagai proses 
pemberdayaan adalah 
serangkaian kegiatan untuk 
memperkuat dan atau 
mengoptimalkan keberdayaan 
kelompok lemah dalam 
masyarakat, termasuk individu-
individu yang mengalami 
masalah kemiskinan,” (hlm 71). 

Dalam pemberdayaan 
masyarakat, masyarakatlah 
yang menjadi aktor dan penentu 
pembangunan. Dalam kaitan 
ini, usulan-usulan masyarakat 
merupakan dasar bagi program 
pembangunan lokal, regional, 
bahkan menjadi titik pijak 
bagi program nasional. Di sini 
masyarakat difasilitasi untuk 
mengaji kebutuhan, masalah 
dan peluang pembangunan. 
Selain itu mereka juga mengenali 
solusi yang tepat dan mengakses 
sumber daya yang diperlukan, 
baik sumber daya eksternal 
maupun dari masyarakat sendiri. 

Untuk lebih mendalam, Guru 
Besar Ilmu Penyuluhan Pertanian 
itu dalam buku setebal 392 
halaman menjabarkan apa itu 

Pada zaman mantan Presiden Soeharto, Indonesia pernah 
sangat menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi  
dalam kebijakan pembangunannya. Hal ini, oleh beberapa 
kritikus, kembali terjadi pada era sekarang. Situasi tersebut 
tidak jelek, tetapi dampak pembangunannya kurang 
dirasakan masyarakat pada lapisan bawah. 

konsep pembangunan berbasis 
pemberdayaan. Mulai dari 
prinsip, pendekatan dan strategi 
pemberdayaan masyarakat, 
metoda pemberdayaan 
masyarakat, perencanaan 
program pemberdayaan, 
sampai pada evaluasi. Yang 
jelas, pemberdayaan itu harus 
memadukan pertumbuhan 
dengan pemerataan, serta 
menjadikan pembangunan 
berkelanjutan. Bagaimanapun 
pemberdayaan harus 
berpusat pada manusia, 
partisipatori, memberdayakan 
dan berkelanjutan.n   

Oleh : Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.Si
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Menteri Kesehatan RI dr. Endang Rahayu 
Sedyaningsih, MPH, Dr.PH  saat menghadiri 
seminar mengenai penggunaan antibiotik secara 
tepat  bersama WHO di Jakarta, April 2011 yang 
merupakan tema HKS tahun ini. Selain itu juga 
dilakukan kampanye dan penyebarluasan informasi 
tentang penggunaan antibiotik secara tepat kepada 
masyarakat luas.

SEMINAR BERSAMA WHO

Tiga Kabupaten Bupati Wajo Drs.H.A.Burhanuddin 
Unru,Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan, Bupati 
Barru Ir H A Idris Syukur MS 
usai menandatangani nota kesepahaman Mitra 
kesehatan bersama Japan International Cooperation 
Agency (JICA) di Jakarta, Kamis(05/05), dalam 
Program Peningkatan Kapasistas Pengelolaan 
Kesehatan Daerah (Prima) kesehatan fase kedua 
2011 - 2014 di tiga Kabupaten.

JAPAN INTERNATIONAL 
COOPERATION AGENCY (JICA) 

Masyarakat ikut berpartisipasi dengan jalan sehat  
dalam Puncak acara peringatan Hari Kesehatan 
Sedunia (HKS) Tahun 2011 yang dilangsungkan di 
lapangan silang Monas 10 April 2011 berlangsung 
semarak dan diikuti oleh masyarakat luas.

HARI KESEHATAN SEDUNIA (HKS)

Para tim penilai tengah mengamati disain “ LOMBA
POSTER ASEAN DENGUE DAY dan ASEAN TASK
FORCE IN AIDS “ yang diselengarakan dinas
Promosi Kesehatan di kantor kementerian Kesehatan,
Jakarta.

LOMBA POSTER ASEAN DENGUE DAY 
DAN ASEAN TASK FORCE IN AIDS
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