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Indonesia Semakin Sehat 

Melalui terobosan dan inovasi kebijakan pro rakyat, pembangunan 
kesehatan yang melibatkan peran serta masyarakat telah meningkatkan 
derajat kesehatan, ditandai dengan perbaikan pencapaian indikator utama 
kesehatan dan keberhasilan pengendalian penyakit menular.

Menurunnya angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (AKI), 
dan prevalensi gizi kurang pada balita, serta meningkatnya umur 
harapan hidup (UHH) adalah indikator utama semakin sehatnya 
masyarakat Indonesia.

Terobosan dan inovasi kebijakan pro-rakyat telah meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat, akses masyarakat pada 
pelayanan kesehatan berkualitas dan kesiagaan dalam penanganan 
krisis kesehatan akibat bencana.

Menurunnya angka kematian beberapa penyakit menular di Indonesia 
seperti Malaria, DBD dan Polio, serta meningkatnya penemuan dan 
pengobatan kasus TB, HIV/AIDS dan flu burung, dicapai dengan active 
case finding, pencegahan dan penanganan kasus yang lebih efektif.
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Sambutan Menteri Kesehatan RI
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas petunjuk dan bimbinganNya, sehingga penerbitan 
Buku LaporanPembangunan Kesehatan 2008 dengan judul “INDONESIA SEMAKIN SEHAT” dapat diwujudkan.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Departemen Kesehatan mempunyai visi 
“Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat” dan misi “Membuat Rakyat Sehat”. Untuk menjalankan visi dan misi itu, 
Departemen Kesehatan berpegang pada nilai-nilai yaitu berpihak pada rakyat, bertindak cepat dan tepat, kerja sama 
tim, integritas yang tinggi serta transparansi dan akuntabel.

Menyadari besar dan beragamnya tantangan pembangunan kesehatan, selama empat tahun ini Departemen Kesehatan 
telah menyusun dan melaksanakan berbagai program prioritas dan inovasi terobosan yang langsung menyentuh akar 
persoalan dalam meningkatkan akses dan memeratakan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok tanah air.

Hasilnya dapat dilihat dengan membaiknya indikator utama seperti yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) 2004-2009 maupun dalam Millennium Development Goals, yaitu menurunnya 
angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dan 
meningkatnya umur harapan hidup masyarakat Indonesia.

Kemajuan yang dicapai ini merupakan wujud nyata kerja keras dan komitmen berbagai pihak baik di tingkat pusat 
maupuan di daerah. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih 
yang setinggi-tingginya kepada semua pihak. Semoga bantuan, dukungan dan kerja sama yang telah diberikan 
dengan baik ini dapat dilanjutkan, dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa mendatang.

Secara khusus saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, 
bidan dan tenaga non-kesehatan serta kader kesehatan di desa yang telah berjuang keras mengabdikan dirinya 
dalam melayani sesama terutama di daerah-daerah terpencil. Saya juga sampaikan penghargaan dan terima kasih 
kepada seluruh jajaran Departemen Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Dinas 
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, aparat pemerintah di kecamatan dan desa-desa, serta dunia usaha baik milik 
pemerintah maupun swasta.

Namun kami juga mengakui bahwa selain kemajuan yang telah dicapai, masih terdapat kekurangan yang memerlukan 
perhatian bersama untuk mengatasinya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2008

Menteri Kesehatan RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)
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Profil Pejabat Departemen Kesehatan

Eselon 1 

Lorem ipsum dolor
Dolor Siamet 
Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 

Medan, yang kemudian menempuh program Master di 

Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok ini 

memulai karirnya sebagai Kepala Puskesmas Sei Durian 

di Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah menjabat sebagai 

Kepala Dinas di Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan, 

Sjafii menempati pos Sekretaris Ditjen Pemberantasan 

Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan sebelum 

menjabat sebagai Sesjen Departemen Kesehatan RI sejak 

tahun 2004.

dr. H. Sjafii Ahmad, MPH

Sekretaris Jenderal

Faiq yang sudah lebih dari 30 tahun bertugas di lingkup 

pemerintahan ini memulai karirnya di Dinas Kesehatan 

DKI Jakarta. Kelahiran Bandung yang pada awal karirnya 

mengikuti Pendidikan Dasar Kepolisian ini menempuh 

pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia, 

melanjutkan program Master S-2 bidang Hukum juga di 

universitas yang sama, serta mendapatkan gelar Doktor 

di bidang Hukum dari Universitas Airlangga.

Dr. Faiq Bahfen, SH

Inspektur Jenderal

Lorem ipsum dolorDolor Siamet 

Kelahiran Yogyakarta ini meniti karir di bidang 

kesehatan sejak tahun 1981 saat memimpin Puskesmas 

di Kabupaten Purbalingga. Budihardja, lulusan Fakultas 

Kedokteran Universitas Gajah Mada menjabat posisi 

penting di Dinas Kesehatan provinsi Jawa Tengah 

sebelum menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan 

Anggaran Departemen Kesehatan dan sejak tahun 2008 

sebagai Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat.

dr. Budihardja, MPH, DTM&H

Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

Farid yang kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan adalah 

lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, 

Makassar yang kemudian melanjutkan pendidikan 

spesialis bedah di Universitas Hasanuddin, dan spesialis 

bedah digestif di Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia. Sebelum bertugas di Departemen Kesehatan, 

Farid menjabat sebagai Deputi Menko Kesra bidang 

Kesehatan dan Sosial. 

Lorem ipsum dolordr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B(K)

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
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dr. I Nyoman Kandun, MPH

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit 
dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) (Periode 2004-2008)

Kelahiran Denpasar ini adalah lulusan Kedokteran Umum 

di Universitas Gajah Mada dan memperoleh gelar Master 

of Public Health (MPH) di University of Philippines. 

Sebelum menjabat sebagai Dirjen P2PL, Nyoman 

menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang 

Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan.

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang 

memperoleh gelar Master dan Ph.D di Yale University, 

Amerika Serikat serta menjadi Fellow di Johns Hopkins 

University, Baltimore, Amerika Serikat ini memiliki sederet 

pengalaman luas di bidang riset strategis yang bersifat 

lintas sektoral dan melibatkan lembaga internasional, 

serta memiliki rentang karir yang beragam di Bappenas 

dan Departemen Kesehatan.

dr. Triono Soendoro, Ph.D

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  Kesehatan

Bambang yang kelahiran Krian, Jawa Timur ini  berkarir 

di daerah, menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan 

provinsi Jawa Timur, kemudian dilanjutkan dengan 

penugasan sebagai Staf Ahli Menteri Kesehatan RI, 

sebelum menjabat sebagai Kepala Badan PPSDM.

dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber 
 Daya Manusia Kesehatan

Sarjana Farmasi – Apoteker lulusan Fakultas Ilmu Pasti 
& Ilmu Alam Universitas Indonesia kelahiran Jakarta 
ini melanjutkan studi di University of New South 
Wales, Sydney untuk mengambil gelar S-2 (M.AppSc.). 

Sebelum menjabat Dirjen Bina Farmasi dan Alat 
Kesehatan, Kustantinah mengembangkan karir di Badan 
Pengawasan Obat & Makanan.

Dra. Kustantinah, Apt., M.Appsc

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
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dr. Krishnajaya

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan dan Desentralisasi

Kelahiran Solo yang menempuh pendidikan Kedokteran 

Umum di Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini 

pernah memimpin sebagai Kepala Puskesmas dan juga 

menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan provinsi Jawa 

Tengah. Di samping itu, Krishnajaya mengikuti beragam 

program pendidikan dan pelatihan di bidang Sumber 

Daya Manusia

Sarjana Farmasi & Apoteker dari Intitut Teknologi 

Bandung – ITB ini memegang beberapa posisi selama 

berkarir di Departemen Kesehatan. Sebelumnya Krissna 

menjabat sebagai Dirjen Bina Farmasi & Alat Kesehatan. 

Selain aktif berorganisasi, antara lain di KORPRI dan 

ISFI, Krisna mengikuti beberapa program kursus atau 

pelatihan seperti Drug Information Counseling, SPAMEN 

dan Lemhanas.

Drs. H.M. Krissna Tirtawidjaja, Apt.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi

Rahmi yang kelahiran Pontianak ini memperoleh 

gelar S-1 dari Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia, dan menempuh pendidikan S-2 dengan 

gelar MPH dari Johns Hopkins University, Baltimore, 

Amerika Serikat. Rahmi yang telah mengikuti beragam 

program pelatihan di bidang kesehatan ini banyak 

berkecimpung di bidang Kesehatan Anak dan 

Keluarga, serta Gizi

dr. Rahmi Untoro, MPH

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Mediko Legal

Indriyono yang kelahiran Yogyakarta ini langsung 

bertugas sebagai dokter di TNI-AD setelah lulus dari 

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; kemudian 

melanjutkan studi dan memperoleh gelar Diploma 

in Tropical Medicine & Hygiene (DTMH) dari Mahidol 

University, Bangkok, Thailand serta gelar MPH dari Tulane 

University, New Orleans, Amerika Serikat. Indriyono 

sebelumnya menjabat sebagai Sesditjen P2PL.

dr. Indriyono Tantoro, MPH

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan

Staf Ahli Menteri
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Memulai karir sebagai Dokter Gigi Puskesmas di kota 

Sekayu, Sumatera Selatan, Naydial yang lulusan Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan Tulane 

University, New Orleans, Amerika Serikat ini memiliki 

pengalaman luas selama berkarir di Departemen 

Kesehatan, diantaranya menjabat sebagai Sesditjen Bina 

Pelayanan Medis, serta berperan aktif dalam beberapa 

tim yang dibentuk untuk menangani masalah strategis di 

bidang kesehatan, diantaranya Tim Asuransi Kesehatan 

Masyarakat Miskin.

drg. Eddie Naydial Roesdal, MScPH,
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Agus yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang 

Manajemen Informatika ini juga merupakan NLP (Neuro-

Linguistic Programming) Master Practitioner pertama 

di Asia Tenggara. Dengan pengalaman luas di dalam 

mentransformasikan proses kerja, Agus banyak terlibat 

dalam merancang beragam terobosan dan inovasi 

strategis baik di sektor swasta maupun di lingkup 

pemerintahan.

Agus Sunario, S.Kom

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Percepatan Pembangunan 
Kesehatan di Daerah Terpencil, Kepulauan dan Perbatasan

Dolor Siamet 

Kelahiran Surabaya yang menempuh pendidikan 
Kedokteran Umum di Universitas Airlangga, Surabaya, 
dan memperoleh gelar Ph.D dari Monash University, 
Melbourne, Australia ini memulai karirnya di sebuah 
Rumah Sakit di Surabaya, dan memiliki pengalaman luas 

di bidang penelitian gizi, diantaranya dengan menjabat 
sebagai Wakil Direktur Riset di lembaga internasional 
SEAMEO-TROPMED Regional Centre for Community 
Nutrition, Universitas Indonesia.

dr. Widjaja Lukito, Ph.D., Sp.G(K)

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Kesehatan Publik

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, 

Makassar yang melanjutkan program spesialisasi 

anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia ini memulai karir di Jambi sebagai Kepala 

Puskesmas. Setelah itu Nizar menekuni profesinya 

sebagai Dokter Anestesi, dan pada tahun 2001 

melanjutkan pendidikan sebagai Visiting Scholar di 

Department of Health Law & Policy, Faculty of Law, 

Loyola University, Chicago, Amerika Serikat.

dr. Nizar S. Shihab

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik Kebijakan Kesehatan

Staf Khusus Menteri
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Struktur Organisasi Departemen Kesehatan
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005, tanggal 16 November 2005
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SET

SET

BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

PUSAT PROMOSI
KESEHATAN
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PUSAT KAJIAN
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DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT

STAF AHLI MENTERI
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Generasi penerus yang sehat jasmaniah dan rohaniah, menentukan kemajuan masa depan bangsa Indonesia. 
Rakyat Sehat, Kualitas Bangsa Meningkat



Laporan Pembangunan Kesehatan 2008 13Laporan Pembangunan Kesehatan 13

Membuat Rakyat Sehat

ARAH DAN SASARAN PEMBANGUNAN 
KESEHATAN

Salah satu hak dasar rakyat adalah hak untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan, sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memenuhi 
amanat tersebut serta untuk mencapai sasaran pem-
bangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 
atau RPJM-N yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 7 Tahun 2005, yaitu:

1. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 
per 1.000 kelahiran hidup;

2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 
menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; 

3. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita 
dari 23,2% menjadi 20,0%; dan

4. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun 
menjadi 70,6 tahun.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan yang 
ditetapkan, Departemen Kesehatan telah merumuskan 
visi, misi, nilai-nilai, strategi, sasaran dan program-
program prioritas.

VISI, MISI DAN NILAI
Visi Departemen Kesehatan adalah:

“Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat”

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu 
kondisi di mana masyarakat Indonesia berorientasi pada 
hidup sehat, dengan menyadari, mau, dan mampu untuk 
mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan 
kesehatan yang dihadapi, sehingga bebas dari beragam 
gangguan kesehatan tidak hanya akibat lingkungan dan 
perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat, tetapi 
juga akibat bencana.

Dalam rangka mewujudkan visi “Masyarakat yang Mandiri 
untuk Hidup Sehat”, maka misi Departemen Kesehatan 
adalah:

“Membuat Rakyat Sehat”

Departemen Kesehatan harus mampu berperan sebagai 
penggerak dan fasilitator pembangunan kesehatan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat luas, 
termasuk kalangan swasta, untuk menjadikan rakyat 
Indonesia sehat, baik fisik, sosial, maupun mental dan 
jiwanya.

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Departemen 
Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai:

1. Berpihak pada rakyat
 Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, 

Departemen Kesehatan akan selalu berpihak kepada 
kepentingan rakyat. Derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya bagi setiap orang adalah hak asasi yang 
tidak membedakan suku, agama, golongan, dan status 
sosial ekonomi;

2. Bertindak cepat dan tepat
 Menghadapi masalah kesehatan yang semakin 

kompleks dan berubah dengan cepat, bahkan kadang 
tidak terduga, yang dapat menimbulkan masalah 
darurat kesehatan, memerlukan dilakukannya 
tindakan secara cepat, dengan diikuti pertimbangan 
yang cermat, sehingga menghasilkan intervensi yang 
tepat dan dapat mengenai sasaran;

3. Kerjasama tim
 Departemen Kesehatan sebagai organisasi pemerintah 

memiliki SDM dalam jumlah yang banyak, yang 
merupakan potensi bagi terbentuknya suatu tim yang 
besar. Karenanya, dalam mengemban tugas-tugas 
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2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan 
kesehatan yang berkualitas.

 Sasaran:
a. Setiap orang miskin mendapat pelayanan kese-

hatan yang bermutu.
b. Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok 

masyarakat risiko tinggi terlindungi dari penyakit.
c. Di setiap desa tersedia sumberdaya manusia (SDM) 

kesehatan yang kompeten.
d. Di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan 

alat kesehatan dasar.
e. Setiap Puskesmas dan jaringannya dapat 

menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat di 
wilayah kerjanya.

f. Pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit, 
Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar 
mutu.

3. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring, dan 
informasi kesehatan.

 Sasaran:
a. Setiap kejadian penyakit terlaporkan secara 

cepat kepada kepala desa/lurah, untuk kemudian 
diteruskan ke instansi kesehatan terdekat.

b. Setiap Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah 
penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat 
sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan 
masyarakat.

c. Semua ketersediaan farmasi, makanan, dan 
perbekalan kesehatan memenuhi syarat.

d. Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai 
standar kesehatan.

e. Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang 
bersifat evidence-based di seluruh Indonesia. 

4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan.
 Sasaran:

a. Pembangunan kesehatan memperoleh prioritas 
penganggaran pada pemerintah pusat dan 
daerah.

b. Anggaran kesehatan pemerintah diutamakan 
untuk upaya pencegahan dan promosi kesehatan.

c. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan 
terutama bagi rakyat miskin.

Lima prioritas program pembangunan kesehatan meli-
puti:

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak; 
2. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; 
3. Pendayagunaan dan pemerataan tenaga kesehatan;

4. Penanggulangan penyakit menular, gizi buruk, dan 
krisis kesehatan akibat bencana; 

Masyarakat yang Mandiri
untuk Hidup Sehat

Membuat Rakyat Sehat

Visi

Misi 

pembangunan kesehatan, diperlukan pembinaan 
kerjasama tim yang utuh dan kompak dalam 
mengemban tugas, dengan menerapkan prinsip 
kordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi;

4. Integritas tinggi
 Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, 

seluruh jajaran staf dan pimpinan Departemen 
Kesehatan harus memiliki komitmen yang tinggi dalam 
upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, 
serta melaksanakan tugas berlandaskan ketulusan hati 
dan kejujuran, berkepribadian teguh, serta bermoral 
tinggi;

5. Transparan dan akuntabel
 Dalam era demokrasi dan mencermati perkembangan 

masyarakat yang lebih cerdas dan tanggap, 
tuntutan atas pelaksanaan tugas yang transparan 
dan dapat dipertanggung-gugatkan (akuntabel) 
terus meningkat; karena itu seluruh kegiatan 
pembangunan kesehatan yang diselenggarakan  oleh 
Departemen Kesehatan, harus dilaksanakan secara 
transparan, serta dapat dipertangung-jawabkan dan  
dipertanggung-gugatkan kepada publik.

STRATEGI DAN SASARAN
Untuk meraih hasil yang optimal dalam melaksanakan 
pembangunan kesehatan nasional, Departemen Kesehatan 
telah menetapkan empat strategi utama (grand strategy) 
dan sasaran-sasarannya, yaitu: 

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat 
untuk hidup sehat.

 Sasaran:
a. Seluruh desa menjadi Desa Siaga.
b. Seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan 

sehat.
c. Seluruh keluarga sadar gizi.
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5. Peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, 
tertinggal, dan daerah perbatasan serta pulau-pulau 
terluar. 

Program pembangunan kesehatan dituangkan dalam 10 
program pokok dan 4 program penunjang. Kesepuluh 
program pokok meliputi:

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat

2. Program Lingkungan Sehat
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Program Upaya Kesehatan Perorangan
5. Program Pencegahan dan Pemberantasan
 Penyakit
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
7. Program Sumber Daya Kesehatan
8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
9. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan 

Kesehatan
10. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Sementara 4 program penunjang mencakup:
1. Program Pendidikan Kedinasan
2. Program Pengelolaan SDM Aparatur
3. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan 

Kepemerintahan
4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas 

Aparatur Negara

Selain itu, untuk mengakselerasi implementasi program 
pembangunan kesehatan dan mempercepat pencapaian 
sasaran-sasaran pembangunan kesehatan, Departemen 
Kesehatan mengembangkan serangkaian kebijakan dan 
program terobosan yang inovatif serta lebih efektif dan 
efisien. Terobosan yang telah dikembangkan meliputi:

1. Jamkesmas
2. Penetapan Rumah Sakit Menjadi Badan Layanan 

Umum
3. Desa Siaga
4. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K)
5. Stabilitas dan Keterjangkauan Harga Obat
6. Pemerataan Tenaga Kesehatan
7. Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
8. Rumah Sakit Bergerak
9. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
10. Paket Tarif Indonesia Diagnostic-Related Group
11. Save Papua
12. World Class Hospital
13. Reformasi Mekanisme Virus Sharing dan Benefit 

Sharing di WHO

Melalui berbagai program yang efektif dan pro-rakyat, 
Departemen Kesehatan telah berhasil menjadikan 
masyarakat Indonesia semakin sehat dalam periode 
empat tahun terakhir. Hal itu dapat dibuktikan dari:

Pertama, keberhasilan menurunkan angka kematian bayi 
(AKB),   angka kematian ibu (AKI), dan prevalensi gizi kurang 
pada balita, serta meningkatnya umur harapan hidup (UHH).

Kedua, keberhasilan menerapkan terobosan dan inovasi 
kebijakan pro rakyat telah meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat untuk hidup sehat, akses masyarakat pada 
pelayanan kesehatan berkualitas dan kesiagaan dalam 
penanganan krisis kesehatan akibat bencana.

Ketiga, keberhasilan menurunkan angka kematian bebe-
rapa penyakit menular di Indonesia seperti Malaria, DBD 
dan Polio, serta meningkatnya penemuan dan pengobatan 
kasus TB, HIV/AIDS dan flu burung, dicapai dengan active 
case finding, pencegahan dan penanganan kasus yang lebih 
efektif. l

Sarana Puskesmas Keliling atau Pusling Air merupakan 
salah satu upaya meningkatkan akses pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat
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Keberhasilan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat didukung oleh sumber daya kesehatan berupa sarana 
dan tenaga kesehatan yang berkomitmen dan berdedikasi tinggi memberikan pelayanan kesehatan
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Komitmen dan kerja keras segenap jajaran Departemen 
Kesehatan yang bahu-membahu bersama pemerintah 
daerah, para tenaga dan kader kesehatan, serta sektor-
sektor lain dan masyarakat luas, telah berbuah pada 
keberhasilan pembangunan nasional bidang kesehatan. 
Berbagai kemajuan yang cukup signifikan selama kurun 
waktu empat tahun terakhir dapat diukur dari perbaikan 
indikator utama kesehatan, yang mencerminkan pening-
katan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, antara 
lain: semakin menurunnya angka kematian bayi dan 
angka kematian ibu, menurunnya prevalensi kekurangan 
gizi pada balita, dan meningkatnya umur harapan hidup.

Penurunan Angka Kematian Bayi
Angka kematian bayi atau AKB, yaitu jumlah kematian 
bayi (usia 0-11 bulan) setiap 1.000 kelahiran hidup pada 
satu tahun tertentu, berhasil diturunkan dari sebesar 
35 pada tahun 2004 menjadi 29,4 pada tahun 2005, 
lalu turun menjadi 28,1 pada tahun 2006 dan turun lagi 
menjadi 26,9 pada tahun 2007. Angka yang berhasil diraih 
sampai dengan tahun 2007 tersebut menunjukkan bahwa 
sasaran AKB pada tahun 2009, yaitu 26 per 1.000 kelahiran 
hidup, diprediksikan sangat memungkinkan untuk diraih. 
Pencapaian tersebut juga menunjukkan upaya percepatan 
penurunan AKB telah berada pada jalur yang tepat untuk 
mencapai target AKB berdasarkan Millennium Development 
Goals atau MDGs pada tahun 2015 yaitu sebesar 23 per 
1.000 kelahiran hidup.

Komitmen untuk terus melakukan upaya percepatan 
penurunan AKB secara nasional tetap diperlukan. 
Bayi sangat rentan terhadap keadaan kesehatan dan 

No Indikator 2004 2005 2006 2007
Sasaran
RPJM-N 

2009

1 AKB (per 1.000 KH) 35 29,4 28,1 26,9 26

2 AKI (per 100.000 KH) 307 262 255 228 226

3 Prevalensi Gizi Kurang pada Balita (%) 23,2
(2003)

24,5 n.a. 18,4 20

4 Umur Harapan Hidup (tahun) 66,2 69,8 70,2 70,5 70,6

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

kesejahteraan yang buruk; karena itu AKB merefleksikan 
derajat kesehatan masyarakat yang sekaligus juga 
mencerminkan umur harapan hidup pada saat lahir. 
Penurunan AKB menunjukkan adanya peningkatan dalam 
kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Upaya percepatan penurunan AKB memperhatikan kondisi 
yang mempengaruhi AKB, antara lain lokasi geografis, 
taraf sosio-ekonomi masyarakat serta perilaku hidup 
bersih dan sehat. Berdasarkan Riskesdas 2007, proporsi 
kematian bayi pada kelompok umur di bawah 1 tahun di 
daerah pedesaan lebih besar dari perkotaan, yaitu 11% 
di pedesaan dan 6,3% di perkotaan. Strategi percepatan 
penurunan AKB mencakup:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan yang berkualitas baik di tingkat dasar  
maupun rujukan, terutama bagi bayi dan balita 
dengan menggunakan intervensi yang telah terbukti 
menurunkan AKB:

a. Tatalaksana penanganan asfiksia (bayi lahir tidak 
bisa menangis spontan) dan Bayi Berat Lahir 
Rendah (BBLR).

b. Kunjungan neonatal secara berkala.

c. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

d. Pelayanan emergensi.

2. Menggerakkan dan mendorong pemberdayaan 
perempuan, keluarga dan masyarakat luas untuk  
hidup sehat.

3. Menggerakkan penggunaan Buku Kesehatan Ibu & 
Anak (KIA).

Status Derajat Kesehatan Masyarakat
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4. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan in-
formasi kesehatan anak.

Penurunan Angka Kematian Ibu
Angka kematian ibu atau AKI yang didefinisikan sebagai 
banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau 
bersalin per 100.000 kelahiran hidup yang disebabkan oleh 
kehamilan atau pengelolaannya, kecuali yang disebabkan 
oleh kecelakaan, berhasil diturunkan secara signifikan 
dari 307 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2004 
menjadi 262 pada tahun 2005 yang kemudian turun 
menjadi 255 pada tahun 2006 dan turun lagi menjadi 228 
pada tahun 2007. Angka ini semakin mendekati target 
nasional RPJMN sebesar 226.

AKI merupakan salah satu indikator penting yang 
merefleksikan derajat kesehatan di suatu negara, yang 
mencakup tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status 
gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan 
serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu 
hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas.

Kesehatan ibu hamil/bersalin dan AKI memiliki korelasi 
erat dengan kesehatan bayi dan AKB. Faktor kesehatan 
ibu saat ia hamil dan bersalin berkontribusi terhadap 
kondisi kesehatan bayi yang dikandung serta risiko bayi 
yang dilahirkan dengan lahir mati (still birth) atau yang 
mengalami kematian neonatal dini (umur 0-6 hari). 
Sementara itu Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa 
gangguan kehamilan dan persalinan menempati urutan 
ke-5 penyebab kematian utama untuk semua umur di 
Indonesia.

Karena itulah Indonesia memprioritaskan upaya kese-
hatan ibu dan penurunan AKI. Kebijakan Departemen 
Kesehatan dalam menurunkan AKI adalah mendekatkan 
pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas 
kepada masyarakat untuk mewujudkan persalinan yang 
sehat:
1. Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 

terlatih.
2. Setiap komplikasi obstetri dan neonatal ditangani 

secara memadai.
3. Setiap perempuan usia subur memiliki akses terhadap 

pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan 
penanganan komplikasi abortus yang tidak aman.

Departemen Kesehatan berkomitmen penuh dalam upaya 
menurunkan AKI, yang meliputi antara lain:

1. Pemetaan dan pendataan ibu hamil, balita dan status 
gizi dengan dukungan serta peran aktif kader dan 
tokoh masyarakat.

2. Program terobosan seperti Program Perencanaan 
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan 
stiker yang diintegrasikan dalam kegiatan Desa Siaga 
di seluruh Puskesmas.

3. Peningkatan pelayanan persalinan normal dan 
komplikasi dasar serta rujukan, dengan peran 
Puskesmas Rawat Inap mampu PONED (Pelayanan 
Obstetri Neonatal Esensial Dasar) serta peran Rumah 
Sakit Kabupaten/Kota melalui PONEK (Pelayanan 
Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif ) 24 jam.

4. Peningkatan dan Pemantapan Unit Transfusi Darah 
(UTD) di RS Kabupaten/Kota.

Penanganan kehamilan dan persalinan oleh tenaga 
kesehatan terlatih dapat menekan Angka Kematian Ibu

Pemeriksaan secara berkala penting untuk pemetaan 
dan pendataan status kesehatan bayi
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5. Pelayanan KB berkualitas yang didukung pengadaan 
alat kontrasepsi.

6. Pemenuhan SDM Kesehatan dalam wujud penambahan 
tenaga bidan di desa.

7. Kemitraan bidan dan dukun untuk meningkatkan 
cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

8. Perluasan jangkauan program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas) bagi sasaran ibu hamil, ibu 
bersalin dan ibu nifas dari keluarga miskin.

9. Pelaksanaan Antenatal Care Terintegrasi dengan 
program gizi, melalui pemberian tablet Fe (zat besi); 
imunisasi, pengendalian malaria dan HIV/AIDS 
melalui program PMTCT (Preventing Mother to Child 
Transmission on HIV/AIDS).

10. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dengan 
Departemen Dalam Negeri, BKKBN, Kementrian PP, 
Departemen Sosial, TNI/POLRI, PKK dan LSM/Ormas.

11. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 
Kesehatan, yang ditetapkan melalui Kepmenkes No. 
741/2008.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya percepatan 
penurunan AKI meliputi antara lain masih banyaknya 
pertolongan persalinan yang dilakukan dengan cara 
tradisional yang dapat membahayakan keselamatan ibu 
dan bayi, serta masih terbatasnya akses terhadap fasilitas 
kesehatan atau belum optimalnya pemanfaatan fasilitas 
kesehatan dan program kesehatan ibu dan anak.

Meskipun demikian, banyak kemajuan yang dapat dicatat 
hingga saat ini, mencakup:

1. Meningkatnya pemeriksaan kehamilan yang meliputi 
pengukuran berat badan, tekanan darah, pemeriksaan 
tinggi fundusurteri, imunisasi Tetanus Toxoid (TT) 
serta pemberian tablet zat besi kepada ibu hamil 
selama masa kehamilan.

2. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh 
tenaga kesehatan terlatih, dari 76,41% pada tahun 
2006 menjadi 77,21% pada tahun 2007.

3. Meningkatnya cakupan pelayanan pasca persalinan 
(postnatal dan neonatal); dimana cakupan neonatus 
mencapai 77% pada tahun 2007.

4. Meningkatnya pelayanan KB, yang pada tahun 2007 
mencakup 66,70%.

6. Meningkatnya kegiatan imunisasi untuk ibu hamil dan 
bayi.

Penurunan Prevalensi Gizi Kurang pada 
Balita
Penurunan prevalensi gizi kurang dan buruk pada 
balita menjadi setinggi-tingginya 20% pada tahun 2009 

merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan 
tahun 2004-2009. Meningkatnya derajat kesehatan  dan 
status gizi masyarakat, yang ditunjang berbagai upaya 
promotif, preventif dan kuratif serta meningkatnya peran 
serta masyarakat, telah berhasil menurunkan prevalensi 
gizi kurang dan buruk pada balita. Berdasarkan perhitungan 
Riskesdas 2007 yang menggunakan standar pertumbuhan 
baru, angka prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita 
berhasil diturunkan secara signifikan dari 24,5% (Susenas 
2005) menjadi 18,4% (Riskesdas 2007). Pencapaian ini 
berarti telah melampaui target prevalensi gizi kurang dan 
buruk pada balita tahun 2009 yaitu 20%; bahkan sudah 
sedikit melampaui target Millennium Development Goals 
atau MDGs pada tahun 2015 yaitu 18,5%.

Pengertian gizi kurang mengacu pada kondisi kekurangan 
energi dan protein tingkat ringan/ sedang akibat 
kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan/atau 
menderita sakit. Hal ini dapat dilihat pada Berat Badan 
menurut umur yang berada pada kisaran -2 s/d -3 SD 
(SD = Standar Deviasi). Sementara pengertian gizi buruk 
adalah kekurangan energi dan protein tingkat berat 
akibat kurang mengkonsumsi makanan bergizi dan/atau 
menderita sakit. Hal ini dapat dilihat pada Berat Badan 
menurut umur yang berada pada kisaran < - 3 SD dan/
atau pada tanda-tanda klinis.

Penyebab mendasar kurang gizi pada balita adalah 
rendahnya daya beli untuk menyediakan pangan bergizi 
bagi anak dan ibu hamil, serta rendahnya pengetahuan 
dan kesadaran akan pentingnya gizi dan hidup sehat, yang 
semuanya berakar pada kemiskinan, tingkat pendidikan 
yang rendah dan terbatasnya kesempatan kerja.

Prevalensi Gizi Kurang & Buruk pada Balita (%)
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Upaya penurunan prevalensi gizi kurang pada balita 
difokuskan pada:
1. Upaya Pencegahan dan Penanganan
 Pemantauan pertumbuhan dan deteksi dini melalui 

penimbangan berat badan balita secara rutin (sebulan 
sekali) di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan kader 
kesehatan segera merujuk kepada Pos Kesehatan Desa 
(Poskesdes), Puskesmas Pembantu (Pustu) serta Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bila menemui 
kasus berat badan bermasalah pada balita, dalam hal 
ini jika berat badan tidak naik, atau balita sakit.

2. Upaya Perbaikan Gizi melalui:
a. Pemberian makanan pendamping ASI dan suple-

mentasi zat gizi pada balita.
b. Pemberian tablet Fe bagi ibu hamil.

3. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki 
pola asuh balita yang meliputi antara lain: penerapan 
inisiasi menyusu dini, memberikan Air Susu Ibu (ASI) 
secara eksklusif sampai bayi mencapai usia 6 bulan 
serta mulai memberikan Makanan Pendamping ASI 
(MPASI).

Peningkatan Umur Harapan Hidup
Meningkatnya umur harapan hidup pada waktu lahir 
(UHH) dari 66,2 tahun pada tahun 2004, menjadi 69,8 
tahun pada 2005, 70,2 tahun pada 2006 dan 70,5 tahun 
pada 2007, menunjukkan derajat kesehatan Indonesia 
yang semakin membaik dan semakin mendekati sasaran 
RPJMN untuk mencapai UHH menjadi 70,6 tahun pada ta-
hun 2009. 

Umur harapan hidup pada waktu lahir merupakan 
pengukuran statistik terhadap usia rata-rata yang dapat 
dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir jika sepanjang 
hidupnya menjalani hidup dalam kondisi kehidupan dan 
kesehatan seperti kondisi saat dilahirkan. Meningkatkan 
UHH menjadi suatu upaya yang penting mengingat 
tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah agar 
masyarakat dapat hidup lebih produktif dan lebih baik.

Program Pembangunan Kesehatan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dicapai 
melalui berbagai program pembangunan kesehatan, yang 
terdiri dari 10 program pokok dan 4 program penunjang. 
Pencapaian dari 10 program pokok meliputi:

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

 Program ini bertujuan memberdayakan individu, 
keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta 
mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masya-
rakat (UKBM). Sampai dengan tahun 2007, persentase 

rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat 
mencapai 36,18%, meningkat dari sebesar 27,0% pada 
tahun 2005 dan 30,13% pada tahun 2006.

2. Program Lingkungan Sehat 
 Program ini bertujuan mewujudkan mutu lingkungan 

hidup yang lebih sehat melalui pengembangan 
sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan 
pembangunan berwawasan kesehatan. Mutu ling-
kungan hidup yang lebih sehat  tercermin dari hasil-
hasil yang dicapai, antara lain:
a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, 

dilihat dari meningkatnya persentase keluarga 
menggunakan air bersih sebesar 58,3% pada tahun 
2007, meningkat dari 55% pada tahun 2005.

b. Persentase keluarga menghuni rumah yang 
memenuhi syarat kesehatan meningkat menjadi 
sebesar 70,9% pada tahun 2007, dari sebesar 69% 
pada tahun 2005. Selain itu, persentase keluarga 
menggunakan jamban yang memenuhi syarat 
kesehatan meningkat dari 64% pada tahun 2005 
menjadi 67,3% pada tahun 2007.

c. Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat 
kesehatan mencapai 78% pada tahun 2007, 
meningkat dari 77% pada tahun 2005.

d. Cakupan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) yang memenuhi kriteria kesehatan 
masyarakat 45% pada tahun 2005, 2006 dan 2007.

e. Persentase Kabupaten/Kota sehat dari 30,4% pada 
tahun 2005 menjadi 38% pada tahun 2006 dan 
42% pada tahun 2007, dari seluruh Kabupaten/
Kota di Indonesia yang menerapkan pendekatan 
Kabupaten/Kota Sehat.

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
 Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, 

pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui 
Puskesmas dan jaringannya. Hasil-hasil yang dicapai 
dapat dilihat dari meningkatnya jumlah sarana 
pelayanan kesehatan, antara lain:
a. Meningkatnya jumlah Puskesmas dari 7.669 unit 

pada tahun 2005 menjadi 7.841 unit (2006), 8.114 
unit (2007) dan 8.234 unit (2008). 

b. Meningkatnya jumlah Puskesmas Pembantu 
(Pustu) dari 22.002 unit pada tahun 2005 menjadi 
22.171 unit pada tahun 2006 dan meningkat lagi 
menjadi 22.347 unit pada tahun 2007.

c. Puskesmas Keliling Air meningkat dari 591 unit 
pada tahun 2005 menjadi 622 unit (2006), 644 unit 
(2007) dan 838 unit (2008).

d. Puskesmas Keliling Roda 4 meningkat jumlahnya 
dari 5.064 unit pada tahun 2005 menjadi 6.341 unit 
(2006), 6.544 unit (2007) dan 6.631 unit (2008).
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e. Jumlah Posyandu meningkat dari 228.659 unit 
pada tahun 2005 menjadi 248.358 pada tahun 2006 
dan 269.202 unit pada tahun 2007. Jumlah Pos 
Kesehatan Desa (Poskesdes) meningkat dari 12.942 
unit pada tahun 2006 menjadi 34.703 (2007) dan 
47.007 (2008), sementara Pos Kesehatan Pesantren 
(Poskestren) meningkat dari 200 unit pada tahun 
2006 menjadi 600 unit (2007) dan 967 unit (2008).

f. Jumlah Puskesmas yang telah dikembangkan 
menjadi Puskesmas Perawatan saat ini mencapai 
2.683 unit (data per Juni 2008). 

g. Cakupan persalinan yang ditolong tenaga 
kesehatan meningkat dari 72,67% pada tahun 2005 
menjadi 76,41% pada tahun 2006 dan meningkat 
lagi menjadi 77,21% pada tahun 2007.

h. Cakupan pelayanan antenatal (K4) meningkat 
dari 77% pada tahun 2005, yang sempat menurun 
sedikit menjadi 76,66% pada tahun 2006 dan 
kemudian meningkat menjadi 80,26% pada tahun 
2007.

i. Cakupan kunjungan neonatus (KN3) meningkat 
dari 58,86% pada tahun 2005 menjadi 72,17% pada 
tahun 2007. 

j. Cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin 
secara cuma-cuma di Puskesmas pada tahun 2005 
sampai dengan 2007 sebesar 100%. 

4. Program Upaya Kesehatan Perorangan
 Program yang bertujuan meningkatkan akses, 

keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan 
perorangan ini mencapai hasil sebagai berikut:

a. Cakupan rawat inap penduduk sebesar 1,2% 
sampai dengan tahun 2007.

b. Rumah Sakit yang melaksanakan layanan Gawat 
Darurat meningkat menjadi sebesar 88% (1.137 RS) 
pada tahun 2007 dari 84,5% pada tahun 2005.

c. Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang menyediakan 
Pelayanan Obstetrik dan Neonatus Esensial 
Komprehensif (PONEK), meningkat menjadi 
sebesar 59,8% (263 RS) pada 2007, meningkat dari 
45,7% pada tahun 2005.

d. Puskesmas yang menyediakan Pelayanan Obstetrik 
dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) meningkat 
dari 908 unit pada tahun 2005, menjadi 1.344 unit 
pada tahun 2006 dan 1.457 unit pada tahun 2007.

e. RS yang telah terakreditasi meningkat dari 46,5% 
pada tahun 2005 menjadi sebesar 49,7% pada 
tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 53% pada 
tahun 2007.

f. Rumah Sakit yang berperan/berfungsi sebagai 
tempat pendidikan dokter spesialis berbasis 
kompetensi meningkat dari 5 RS pada tahun 2005 
menjadi 20 RS pada tahun 2007.

5. Program Pencegahan dan Pemberantasan
 Penyakit
 Program ini bertujuan menurunkan angka kematian 

beberapa penyakit menular seperti Malaria, DBD dan 
Polio, serta meningkatkan penemuan dan pengobatan 
kasus TB, HIV/AIDS dan flu burung, yang dicapai dengan 
active case finding, pencegahan dan penanganan 
kasus yang lebih efektif, dengan hasil-hasil yang telah 
dicapai adalah:
a. Cakupan Imunisasi Polio meningkat dari 78,4% 

pada tahun 2005 menjadi 84,1% (2006), 89,2% 
(2007) dan 90,6% pada tahun 2008.

No Sarana Kesehatan Satuan 2005 2006 2007 2008

1 Posyandu unit 228.659 248.358 269.202 n.a.

2 Poskesdes unit n.a. 12.942 34.703 47.007

3 Poskestren unit n.a. 200 600 967

4 Puskesmas Pembantu (Pustu) unit 22.002 22.171 22.347 22.337

5 Puskesmas unit 7.669 7.841 8.114 8.234

6 Puskesmas Keliling Air unit 591 622 644 838

7 Puskesmas Keliling Roda-4 unit 5.064 6.341 6.544 6.631

Sarana Kesehatan Masyarakat, Tahun 2005 - 2008
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b. Penderita malaria yang diobati sebesar 100% dari 
tahun 2005 sampai dengan 2008.

c. Angka kematian atau Case Fatality Rate (CFR) 
penderita demam berdarah dengue (DBD) berhasil 
ditekan, dari 1,36% pada tahun 2005 menjadi 
1,04% (2006), 1,01% (2007) dan 0,76% (2008).

d. Angka kesembuhan (Success Rate) penyakit 
Tuberkulosis paru (TB) dapat dipertahankan di atas 
85% yaitu sebesar 91% pada tahun 2005 dan 2006, 
dan 82% pada tahun 2007.

e. Persentase Penderita HIV AIDS mendapatkan terapi 
Anti Retroviral Therapy (ART) kombinasi meningkat 
dari 33% pada tahun 2005 menjadi 66% pada tahun 
2006 dan 92% pada tahun 2007.

f. Surveilans epidemiologi dan penanggulangan 
wabah lumpuh layu meningkatkan penemuan 
Non-Polio AFP (Accute Flacid Paralysis) rate untuk 
anak usia kurang dari 15 tahun: dari 2,44 pada 
tahun 2005 menjadi 2,46 (2006), 2,54 (2007) dan 
2,62 pada tahun 2008. 

6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran 

gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi 
masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita, 
serta usia produktif. Hasil yang dicapai adalah:
a. Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif 

meningkat dari 55,1% pada tahun 2005 menjadi 
63% pada 2007.

b. Persentase balita yang mendapat vitamin A 
meningkat dari 82,93% dari tahun 2005 menjadi 
sebesar 83,3% pada 2007.

c. Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe 
menurun dari 71,32% pada tahun 2005 menjadi 
66% pada tahun 2007.

7. Program Sumber Daya Kesehatan
 Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, jenis, 

mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Hasil-
hasil yang telah dicapai adalah:

a. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 
tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan 
tenaga kesehatan.

b. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, yang 
tercermin dari peningkatan secara nasional rasio 
tenaga kesehatan per 100.000 penduduk, terutama 
untuk pelayanan kesehatan di jaringan Puskesmas, 
serta Rumah Sakit Kabupaten/Kota:

•	 Rasio	dokter	umum	meningkat	dari	18,57	pada	
tahun 2005 menjadi 19,93 pada tahun 2006 dan 
24,03 pada tahun 2007.

•	 Rasio	 bidan	 meningkat	 dari	 33,18	 pada	 tahun	
2005 menjadi 35,4 pada tahun 2006 dan 37,55 
pada tahun 2007.

•	 Rasio	 perawat	 meningkat	 dari	 128,74	 pada	
tahun 2005 menjadi 137,87 pada tahun 2006 
dan 146,74 pada tahun 2007.

•	 Rasio	apoteker	meningkat	dari	3,47	pada	tahun	
2005 menjadi 4,56 pada tahun 2006 dan 6,38 
pada tahun 2007.

c. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk 
pengembangan karir tenaga kesehatan yang 
tercermin dari meningkatnya jumlah riset 
pembinaan tenaga kesehatan yang dihasilkan 
pada tahun 2007 sebanyak 144 judul, jumlah 
guru, dosen atau instruktur yang ditingkatkan 
kemampuannya pada tahun 2007 sebesar 39,74%, 

Puskesmas berperan penting dalam membantu upaya 
kesehatan perorangan, khususnya Ibu dan Anak, melalui 

pendistribusian buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)

Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan memastikan 
pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat
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serta disempurnakannya penyusunan standar 
kompetensi dan regulasi profesi kesehatan pada 
tahun 2007 sebesar 33%.

8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 Program ini bertujuan menjamin ketersediaan, 

pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan 
perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, 
perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika.

Program ini berhasil meningkatkan:

a. Persentase Puskesmas dan jaringannya dalam 
menyediakan cukup obat dan alat kesehatan dasar 
mencapai sebesar 70,91% pada tahun 2007.

b. Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan 
dana obat untuk pelayanan kesehatan dasar 
Rp 9.000,- per kapita mencapai sebesar 10,31% 
pada tahun 2007.

c. Persentase Kabupaten/Kota yang Puskesmasnya 
telah melaksanakan penggunaan obat secara 
rasional sebesar 21% pada tahun 2007.

d. Persentase RS Pemerintah yang menggunakan 
formularium RS yang direvisi secara berkala sebesar 
60% pada tahun 2007.

e. Persentase RSU Pemerintah menerapkan Pelayanan 
Informasi Obat (PIO) sebesar 30% pada tahun 
2007. 

f. Persentase apotek percontohan melaksanakan PIO 
sebesar 15% pada tahun 2007.

g. Persentase alat kesehatan yang beredar memenuhi 
persyaratan sebesar 80% pada tahun 2007.

h. Persentase iklan alat kesehatan memenuhi 
persyaratan sebesar 50% pada tahun 2007.

9. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan 
Kesehatan 

 Melalui program yang bertujuan mengembangkan 
kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 
guna mendukung penyelenggaraan Sistem Kesehatan 
Nasional (SKN) ini, telah diraih pencapaian berikut:

a. Meningkatnya alokasi anggaran bidang kesehatan 
untuk program terobosan seperti Jamkesmas 
yang bertujuan memperluas pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin 
dan tidak mampu.

b. Meningkatnya penyusunan Rancangan Undang-
undang di bidang kesehatan, berikut Peraturan 
Pemerintah, Keputusan/Peraturan Presiden dan 
Keputusan/Peraturan Menteri Kesehatan di bidang 
kesehatan.

c. Meningkatnya kajian kebijakan pembangunan 
kesehatan, penyusunan Rancangan Undang-
undang dan Peraturan Pemerintah di bidang 
kesehatan.

10. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

 Program ini berhasil meningkatkan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kesehatan sebagai masukan dalam perumusan 
kebijakan dan program pembangunan kesehatan, 
antara lain jumlah penelitian dan jumlah tenaga 
kesehatan yang mengikuti diklat fungsional.
a. Jumlah penelitian sebanyak 155 buah pada tahun 

2005, 255 buah pada tahun 2006 dan sebanyak 102 
buah pada tahun 2007.

b. Jumlah tenaga yang mengikuti diklat fungsional 
sebanyak 33 orang pada tahun 2005, 155 orang 
pada tahun 2006 dan sebanyak 54 orang pada tahu 
2007. 

c. Jumlah tenaga yang mengikuti seminar sebanyak 
100 orang pada tahun 2005, 561 orang pada tahun 
2006, dan sebanyak 500 orang pada tahun 2007.

d. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 
dan 2008 di 33 provinsi dan 40 kabupaten untuk 
mendapatkan data indikator kesehatan, kesehatan 
lingkungan, perilaku kesehatan dan aspek-aspek 
pelayanan kesehatan. l
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Peserta program Jamkesmas berhak atas pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, yang mencakup tidak hanya pelayanan 
kesehatan dasar, tetapi juga pelayanan kesehatan berbiaya besar seperti operasi jantung.
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Terobosan dan Inovasi Program/Kebijakan
Pro-Rakyat

Keberhasilan pembangunan nasional bidang kesehatan 
juga diraih melalui langkah berani Departemen Kesehatan 
untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam menyiasati 
beragam masalah dan tantangan yang dihadapi. 
Permasalahan kesehatan tidak hanya sangat kompleks, 
tetapi juga menghadapi tantangan yang semakin besar 
akibat perubahan lingkungan yang begitu cepat dan 
sukar diprediksi.

Sementara itu, segala upaya pembangunan di bidang 
kesehatan dituntut untuk dapat menjawab permasalahan 
dan tantangan tersebut, dengan tujuan utama 
meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan 
kesehatan yang lebih baik. Pelaksanaan program-
program kesehatan yang konvensional akan menemui 
kendala dan memakan waktu yang relatif lama; karena 
itulah Departemen Kesehatan menempuh upaya-upaya 
terobosan serta menciptakan langkah-langkah inovatif 
yang dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk 
mencapai tujuan program kesehatan.

Upaya-upaya terobosan dan inovasi dalam kebijakan dan 
program pro-rakyat yang berhasil dilaksanakan meliputi:

1. Jamkesmas
2. Penetapan Rumah Sakit Menjadi Badan Layanan 

Umum
3. Desa Siaga
4. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K)
5. Stabilitas dan Keterjangkauan Harga Obat
6. Pemerataan Tenaga Kesehatan
7. Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
8. Rumah Sakit Bergerak
9. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
10. Paket Tarif Indonesia Diagnostic-Related Group
11. Save Papua
12. World Class Hospital
13. Reformasi Mekanisme Virus Sharing dan Benefit 

Sharing di WHO 

1. Jamkesmas
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 
adalah perlindungan sosial melalui sistem pembiayaan 
yang menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu 
memperoleh pelayanan kesehatan yang pembiayaannya 
ditanggung oleh pemerintah. Departemen Kesehatan 
secara konsisten terus menyempurnakan efektivitas 
sistem pengelolaan program ini untuk lebih menjamin 

mutu pelayanan, transparansi, serta akuntabilitas 
program, melalui pemisahan fungsi pengelolaan dan 
fungsi pembayaran dengan didukung penempatan 
tenaga verifikator independen di setiap RS. Ditargetkan 
Jamkesmas menjangkau 76,4 juta jiwa dari keluarga 
miskin dan tidak mampu dari seluruh wilayah Indonesia.
Program Jamkesmas telah memacu peran pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota terutama dalam melayani 
masyarakat miskin yang belum tertampung dalam 
kepesertaan program Jamkesmas.

Sampai dengan akhir tahun 2008, jumlah kartu peserta 
Jamkesmas yang telah diterbitkan mencapai 71.911.261 
atau 94,10% dari kuota peserta Jamkesmas sebanyak 76,4 
juta jiwa. Dari jumlah kartu yang diterbitkan tersebut, 
sebanyak 71.889.245 atau 94,09% bila dibandingkan 
dengan kuota, telah didistribusikan.

Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas mencakup 
pelayanan dasar dan pelayanan tingkat lanjut. Pelayanan 
dasar diberikan di seluruh Puskesmas dan jaringannya 
yang berjumlah 8.234 unit, sementara pelayanan 
kesehatan tingkat lanjut diberikan di Rumah Sakit dan 
balai-balai kesehatan. Sampai dengan akhir tahun 2008, 
jumlah Rumah Sakit penyelenggara program Jamkesmas 
mencapai 902, terdiri atas 508 Rumah Sakit Pemerintah, 
61 Rumah Sakit TNI/Polri, 296 Rumah Sakit Swasta dan 37 
Balai Kesehatan (BKIM/BKMM/BP4/BPG dan BKM).

Peserta Jamkesmas memperoleh pelayanan kesehatan 
dengan menunjukkan kartu peserta Jamkesmas
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Program Jamkesmas cukup efektif dalam menjawab 
tantangan permasalahan kesehatan yang semakin 
kompleks serta tarif pelayanan kesehatan dan pengobatan 
yang semakin tidak terjangkau oleh masyarakat 
miskin dan tidak mampu. Hal ini dapat terlihat pada 
pemanfaatan program Jamkesmas. Berdasarkan laporan 
penyelenggaraan Jamkesmas dari 272 Kabupaten/Kota 
pada tahun 2008, pemanfaatan Rawat Jalan Tingkat 
Pertama mencapai 25.352.353 kunjungan, Rawat Inap 
Tingkat Pertama 979.895 kunjungan; sementara dari 
laporan Surat Keabsahan Peserta (SKP) PT Askes (Persero) 
tercatat pemanfaatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut 
mencapai 2.685.502 kunjungan dan Rawat Inap Tingkat 
Lanjut 951.471 kunjungan.

Pemanfaatan Jamkesmas tidak hanya untuk pengobatan 
sederhana, namun juga termasuk layanan medis canggih 
dan berbiaya besar seperti operasi jantung, persalinan, 
operasi caesar, operasi kanker, hemodialisa, laparatomi 
dan open reduction fracture. Jumlah kasus yang ditangani 
dalam cakupan pelayanan kesehatan khusus ini mengalami 
peningkatan yang signifikan. Untuk kasus persalinan, 
pada tahun 2005 sejumlah 374.468 kasus ditangani, yang 
meningkat menjadi 501.622 kasus (2006) dan 565.711 
kasus (2007). Operasi caesar yang ditangani pada tahun 
2005 mencapai 1.254 kasus, 7.141 kasus (2006) dan 5.637 
kasus (2007). Hemodialisa mencakup 4.862 kasus pada 
tahun 2005, 5.418 kasus (2006) dan 9.893 kasus (2007). 
Operasi jantung yang ditangani meningkat dari hanya 
380 kasus pada tahun 2005 menjadi 2.950 (2006) dan 
4.743 (2007).

Untuk pembiayaan program Jamkesmas tahun 2008 telah 
dialokasikan dana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) 
sebesar Rp 1 triliun, sementara untuk pelayanan kesehatan 
rujukan (RS) telah dialokasikan dana sebesar Rp 3,6 triliun. 
Dana tersebut dikucurkan dalam 4 tahap yang jumlahnya 
mencapai Rp 2,47 triliun. Selain itu, dari alokasi dana 
pelayanan kesehatan rujukan tersebut telah dilakukan 
pembayaran hutang/defisit tahun 2007 sebesar Rp 1,13 
triliun.

Departemen Kesehatan terus berupaya mengoptimalkan 
program Jamkesmas, termasuk pengelolaannya. Upaya 
tersebut dapat dilihat pada penyelenggaraan Jamkesmas 
tahun 2008 dimana terdapat perubahan mekanisme 
penyelenggaraan, yaitu dipisahkannya peran verifikator 
dan pembayar, penyaluran dana langsung ke rekening 
Puskesmas dan Rumah Sakit serta Pemberi Pelayanan 
Kesehatan (PPK) lainnya dari kas negara (KPPN), penggunaan 
Tarif Paket INA-DRG di Rumah Sakit untuk program 
Jamkesmas, penempatan tenaga verifikasi di Rumah Sakit, 
pembentukan Tim Pengelola & Koordinasi Jamkesmas 
serta penugasan manajemen kepesertaan kepada 
PT Askes (Persero).

2. Penetapan Rumah Sakit Menjadi 
 Badan Layanan Umum
Keputusan Pemda DKI Jakarta pada tahun 2004 untuk 
memprivatisasi RSUD Pasar Rebo, RSUD Cengkareng dan 
RS Haji Pondok Gede menjadi Perseroan Terbatas (PT) 
efektif per 1 Januari 2005 merisaukan Dr. dr. Siti Fadilah 
Supari Sp.JP(K) yang saat itu baru dua bulan menjabat 
Menteri Kesehatan. Untuk itu dilakukan telaah dan kajian 
terhadap upaya privatisasi Rumah Sakit milik pemerintah 
dari segi hukum, sosial kemasyarakatan hingga aspek 
moral. Hasil dari kajian dan telaah tersebut menunjukkan 
bahwa privatisasi Rumah Sakit Pemerintah hanya akan 
mengedepankan aspek bisnis ketimbang fungsi sosial, 
dan menjauhkan masyarakat dari pelayanan kesehatan 
dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
Salah satu nilai yang dianut oleh Departemen Kesehatan 
dalam mewujudkan visi dan misinya adalah keberpihakan 
pada rakyat. Artinya, Departemen Kesehatan akan selalu 
mendahulukan kepentingan rakyat, berlandaskan prinsip 
bahwa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah 
hak asasi setiap orang tanpa memandang suku, agama, 
golongan dan status sosial ekonomi. Dengan berpegang 
teguh pada nilai tersebut serta mempertimbangkan hasil 
kajian terhadap upaya privatisasi, Menteri Kesehatan 
Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP(K) dengan kukuh 
menentang upaya tersebut.

Jumlah Kunjungan untuk Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas

Jenis Pelayanan Kesehatan 2005 2006 2007 2008

Rawat Jalan Tingkat Pertama 32.818.763 109.859.374 n.a. 25.352.353

Rawat Inap Tingkat Pertama n.a. 585.979 n.a. 979.895

Rawat Jalan Tingkat Lanjut 1.452.080 6.918.379 5.961.712 2.685.502

Rawat Inap Tingkat Lanjut 562.167 1.580.135 1.916.198 951.471
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Upaya Menteri Kesehatan untuk mencegah privatisasi 
tersebut mendapatkan dukungan dari Menteri Hukum 
dan HAM saat itu, Hamid Awaloedin, dan Presiden RI, 
Susilo Bambang Yudhoyono didasarkan pada kesamaan 
pandangan bahwa privatisasi Rumah Sakit Umum  
Pemerintah (pusat dan daerah) menyalahi UUD 1945 dan 
akan menjauhkan masyarakat dari pelayanan kesehatan. 
Sebagai hasil dari kuatnya desakan Menteri Kesehatan 
dan berbagai pihak untuk pembatalan Perda No. 15/2004, 
rencana privatisasi RSUD di DKI Jakarta dibatalkan.

Berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 pasal 37 ayat (2)  
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (PPK-BLU), Menteri Kesehatan melalui Kepmenkes 
No. 1243/Menkes/SK/VIII/2005 menetapkan perubahan 
status 13 unit Rumah Sakit Vertikal (Departemen 
Kesehatan) dari bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) 
menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Depkes yang 
menerapkan PPK-BLU.

Selanjutnya pada tahap kedua, ditetapkan 15 unit Rumah 
Sakit menjadi RS PPK-BLU, sehingga saat ini terdapat 28 
unit Rumah Sakit yang beroperasi sebagai RS PPK-BLU: 

1. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta
2. RSUP Fatmawati, Jakarta
3. RSUP Persahabatan, Jakarta
4. RS Anak & Bunda Harapan Kita, Jakarta 
5. RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita, 

Jakarta
6. RS Kanker Dharmais, Jakarta
7. RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung
8. RSUP Dr. Kariadi, Semarang
9. RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta

10. RSUP Sanglah, Denpasar
11. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar

12. RSUP Dr. M. Djamil, Padang
13. RSUP Dr. M. Hoesin, Palembang
14. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten
15. RSU H. Adam Malik, Medan
16. RS Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado
17. RS Stroke Nasional Bukittinggi
18. RS Paru Dr. Rotinsulu, Bandung
19. RS Mata Cicendo, Bandung
20. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo, Cisarua
21. RS Paru Dr. Ario Wirawan, Salatiga
22. RSO Prof. Dr. R. Soeharso S., Solo
23. RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan, Jakarta
24. RS Dr. H. Marzoeki Mahdi, Bogor
25. RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo, Magelang
26. RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat, Malang
27. RS Ketergantungan Obat, Jakarta
28. RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta

3. Desa Siaga
Masyarakat pedesaan di Indonesia menghadapi tantangan 
masih rendahnya status kesehatan, yang disebabkan oleh 
problem kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, 
letak geografis yang tidak memungkinkan tersedianya 
akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, 
serta dalam beberapa hal masih berkembangnya tradisi 
yang tidak mendukung sanitasi lingkungan yang sehat. 
Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan lingkungan 
yang begitu cepat dan sukar diprediksi, ancaman bencana 
serta masih sulitnya akses terhadap layanan kesehatan di 
sejumlah wilayah.

Kenyataan ini mengakibatkan masyarakat pedesaan 
rentan terhadap penyakit, tertular penyakit dan berisiko 
menjadi korban serangan wabah. Sementara di lain pihak, 
masyarakat pedesaan dan lingkungannya memegang 
peran penting sebagai titik awal terciptanya pola hidup 
sehat dan bersih.

Departemen Kesehatan memutuskan untuk mengambil 
langkah terobosan dengan membentuk Desa Siaga, 
mengingat program dan cara-cara konvensional tidak 
memadai untuk memecahkan persoalan dan tantangan 
tersebut. Selain itu, Departemen Kesehatan memandang 
perlu suatu pendekatan terpadu di lapangan yang 
menempatkan masyarakat sebagai subyek dan pelaku 
utama dalam menghadapi beragam masalah kesehatan. 
Program atau upaya kesehatan yang berbasis masyarakat 
memiliki peran penting agar upaya tersebut lebih 
tercapai (accessible) dan lebih terjangkau (affordable) 
oleh masyarakat serta lebih berkualitas. Filosofi inilah 
yang melandasi pelaksanaan program Desa Siaga, yaitu 
memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk 
hidup sehat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional 
(SKN) khususnya sub-sistem Pemberdayaan Masyarakat.

Public Wing RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yang 
diresmikan pada tahun 2008
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Desa Siaga adalah desa yang penduduk atau masyarakatnya 
memiliki kesiapan sumber daya serta kesadaran, kemauan 
dan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah 
kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan 
Desa Sehat. Masalah-masalah kesehatan tersebut meliputi 
tantangan maupun ancaman kesehatan masyarakat 
seperti kurang gizi, penyakit menular, kejadian bencana, 
kecelakaan dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi 
setempat secara gotong-royong.

Sejak diluncurkan pada tahun 2006 --yang ditandai 
dengan peresmian Desa Kenongo di Kecamatan Gucialit, 
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai Desa Siaga 
pertama-- hingga akhir tahun 2008, lebih dari separuh 
jumlah desa di Indonesia telah berhasil menjadi Desa 
Siaga, melalui terbentuknya minimal 1 (satu) Pos 
Kesehatan Desa atau Poskesdes. Terbentuknya Desa 
Siaga juga mengoptimalkan kegiatan Upaya Kesehatan 
Berbasis Masyarakat lainnya yaitu Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu) dan Pondok Kesehatan Pesantren (Poskestren). 
Selain itu telah dibentuk Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) 
yang berperan sebagai lembaga independen pemantau 
pelaksanaan program-program kesehatan serta kesiagaan 
bencana, termasuk program Desa Siaga.

Sasaran program Desa Siaga ini adalah menjadikan seluruh 
desa di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 69.000 
desa menjadi Desa Siaga. Program yang dimulai pada 
tahun 2006 ini berhasil mengembangkan 12.942 desa 
menjadi Desa Siaga. Pada tahun 2007 pengembangan 
Desa Siaga mencapai 34.703 desa, dan pada tahun 2008 
mencapai 47.007 desa. Selanjutnya, sisa desa yang belum 
digarap ditargetkan telah dikembangkan menjadi Desa 
Siaga pada akhir tahun 2009.

4. Program Perencanaan Persalinan dan 
Pencegahan Komplikasi (P4K)

Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 
menunjukkan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia telah 
jauh menurun, mencapai 228 per 100.000 Kelahiran Hidup 
(KH), mendekati target RPJMN 2004-2009 yaitu 226 per 
100.000 KH pada tahun 2009. Penurunan ini menunjukkan 
peningkatan kemampuan dan ketrampilan penolong 
persalinan serta meningkatnya cakupan persalinan 
yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, meskipun 
masih terdapat pertolongan persalinan dengan cara 
tradisional yang berisiko membahayakan keselamatan 
ibu dan bayinya. Untuk semakin meningkatkan cakupan 
persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 
dan pada saat yang bersamaan mempercepat penurunan 
AKI, Departemen Kesehatan meluncurkan upaya terobosan 
dengan menerapkan Program Perencanaan Persalinan 
dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

P4K yang diawali dengan penempelan stiker, meru-
pakan kegiatan yang difasilitasi oleh bidan dan berada 
dalam binaan Puskesmas, yang bertujuan meningkatkan 
peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam 
merencanakan persalinan yang aman dan juga persiapan 
menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk 
perencanaan penggunaan KB pasca persalinan. Melalui 
stiker sebagai sarana pendataan, seluruh informasi 
lengkap ibu hamil akan tercatat, terdata dan terpantau 

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) 
menempelkan stiker P4K di salah satu 

rumah penduduk desa.

Desa Siaga menjadikan upaya kesehatan lebih 
tercapai (accessible) dan lebih terjangkau (affordable) 

oleh masyarakat, serta lebih berkualitas 
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secara efektif. Stiker P4K memuat data tentang nama ibu 
hamil, prakiraan tanggal persalinan, penolong persalinan, 
tempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi 
yang akan digunakan, sampai calon donor darah.

Dengan tersedianya data tersebut, suami, keluarga, kader 
kesehatan, dukun bersama bidan di desa dapat memantau 
secara efektif keadaan dan perkembangan kesehatan ibu 
hamil, untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar 
pada saat pemeriksaan kehamilan atau Ante-Natal Care 
(ANC), sampai ke persalinan dan nifas atau Post-Natal 
Care, sehingga proses persalinan sampai nifas termasuk 
rujukannya dapat berjalan dengan aman dan selamat, 
tidak terjadi kesakitan dan kematian ibu, dan bayi yang 
dilahirkan juga selamat dan sehat.

P4K yang dikembangkan sejak tahun 2007 memberikan 
kontribusi yang terhadap peningkatan jumlah ibu hamil 
yang melakukan persalinan dengan dibantu tenaga 
kesehatan, dari 72,67% di tahun 2005 (dari sekitar 4,65 juta 
ibu hamil) menjadi 76,41% di tahun 2006, dari sekitar 4,75 
juta ibu hamil, dan 77,21% di tahun 2007, dari sekitar 5,33 
juta ibu hamil. Di samping itu, cakupan neonatus dengan 
komplikasi yang tertangani juga mengalami peningkatan, 
dari 4,95% di tahun 2005 menjadi 19,94% di tahun 2006 
dan 32,12% di tahun 2007.

Departemen Kesehatan memperkirakan, jika cakupan 
persalinan yang ditolong tenaga kesehatan mencapai 
sedikitnya 85% dan setiap komunitas menerapkan P4K, 
6.000 nyawa ibu bersalin dan 19.000 bayi baru lahir dapat 
diselamatkan setiap tahunnya.

5. Stabilitas dan Keterjangkauan Harga Obat
Obat merupakan salah satu komponen yang penting 
dalam pelayanan kesehatan. Obat bukan merupakan 
komoditas perdagangan semata, tetapi memiliki fungsi 

sosial, karena obat, khususnya obat esensial, merupakan 
hak asasi manusia. Selain sebagai komoditas perdagangan, 
obat memiliki fungsi sosial karena obat, khususnya 
obat esensial, merupakan hak asasi manusia. Untuk itu 
sejak tahun 2006, Departemen Kesehatan menetapkan 
Kebijakan Obat Nasional (Konas) dan melakukan 
sejumlah terobosan seperti regulasi harga obat generik, 
pelabelan obat, “Obat Rakyat Murah dan Berkualitas”, 
serta pengembangan Apotek Rakyat yang berhasil 
menstabilkan –-bahkan menurunkan secara signifikan-- 
terutama harga obat esensial generik; meningkatkan 
keterjangkauan harga serta akses masyarakat miskin 
terhadap obat-obatan; serta lebih menjamin keamanan 
dan ketersediaan obat-obatan.

a. Regulasi harga obat generik dan obat esensial 
generik bermerek

 Departemen Kesehatan menetapkan jenis obat 
generik, harga obat generik yang berlaku untuk sektor 
publik dan swasta, serta menjalin kerjasama dengan 
industri farmasi –dalam hal ini GP Farmasi, untuk 
menetapkan harga obat generik bermerek. Upaya ini 
bertujuan meningkatkan keterjangkauan obat bagi 
seluruh lapisan masyarakat dan memperluas akses 
masyarakat terhadap obat.

•	 Pada	bulan	Mei	dan	Juli	2006,	harga	85	 jenis	obat	
generik diturunkan sebanyak 5% hingga 30% dari 
harga tahun 2005, dimana harga baru berlaku bagi 
pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat miskin.

•	 Selanjutnya	 pada	 bulan	 Oktober	 2006	 harga	 157	
jenis obat generik diturunkan lagi sebesar 20% – 
30% dibanding harga bulam Mei dan Juli 2006.

•	 Menetapkan	penambahan	85	jenis	obat	generik.

Pencapaian Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

INDIKATOR SATUAN
PENCAPAIAN Sasaran RPJM-N

2005 2006 2007 2009

Ibu Hamil orang 4.657.377 4.759.839 5.333.611 n.a

Persalinan oleh tenaga Kesehatan % 72,67 76,41 77,21 87

Pelayanan antenatal % 77 76,66 80,26 90

Pelayanan nifas/neonatus % 58,4 78,75 77 90

Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang tertangani % 4,95 19.94 12,54 75
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d. Pengembangan Apotek Rakyat
 Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat 

dilaksanakannya pelayanan kefarmasian yaitu penye-
rahan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana 
apotek umum tetapi tidak diperkenankan melakukan 
peracikan obat dan menyediakan obat narkotika dan 
psikotropika. Terobosan Apotek Rakyat ini bertujuan 

•	 Meningkatkan	akses	pelayanan	kesehatan	kepada	
masyarakat, khususnya pelayanan kefarmasian.

•	 Menertibkan	 peredaran/distribusi	 obat,	 termasuk	
obat palsu, obat kadaluarsa, obat sub-standar, 
obat yang tidak dijual bebas serta obat yang tidak 
jelas asal-usulnya.

•	 Memberikan	 kesempatan	 bagi	 apoteker	 untuk	
melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

•	 Mengurangi	 pengangguran	 serta	 menggulirkan	
ekonomi rakyat.

Apotek Rakyat dapat berasal dari gabungan pedagang 
eceran obat dan apotek sederhana yang telah memenuhi 
syarat administrasi dan pengelolaan.

6. Pemerataan Tenaga Kesehatan  
Tenaga kesehatan memegang peranan strategis yang 
sangat penting, terutama di wilayah-wilayah terpencil, 
sangat terpencil dan perbatasan, dalam mengangkat 
derajat kesehatan masyarakat. Pada kenyataannya, 
Departemen Kesehatan menghadapi tantangan bahwa 
distribusi, pemerataan dan pendayagunaan tenaga 
kesehatan bukanlah hal yang mudah, mengingat luasnya 
cakupan wilayah yang harus dilayani dengan segala 
kondisi geografisnya, besarnya jumlah penduduk serta 
masih besarnya jumlah masyarakat pra-sejahtera.

•	 Pada	 bulan	 Agustus	 2006,	 Gabungan	 Pengusaha	
Farmasi sepakat untuk menurunkan harga 31 
bahan aktif obat sehingga menurunkan harga 
1.418 jenis obat esensial generik bermerek antara 
10% hingga 80%. Dengan tetap memperhitungkan 
keuntungan produsen, distributor dan apotek, 
ditetapkan penurunan menjadi paling tinggi 3 kali 
harga obat generik, yang sebelumnya 6 – 8 kali 
lebih mahal.

•	 Pada	 tahun	 2007,	 harga	 56	 jenis	 obat	 generik	
diturunkan hingga 10% dibandingkan harga pada 
tahun 2006.

b. Program Pelabelan Obat
 Departemen Kesehatan mewajibkan para produsen 

farmasi untuk mencantumkan nama generik serta 
Harga Eceran Tertinggi pada label obat di kemasan 
terkecil dan kemasan sekunder. Pencantuman label ini 
bertujuan memberikan informasi yang benar tentang 
kandungan obat, menjamin konsumen memperoleh 
informasi harga yang akurat serta memudahkan 
masyarakat memperoleh obat sesuai kemampuan 
ekonominya.

c. Program Obat Rakyat Murah dan Berkualitas
 Sejak tahun 2007, melalui program Obat Rakyat Murah 

dan Berkualitas, Departemen Kesehatan menginisiasi 
obat generik tak berlogo untuk terapi penyakit 
sederhana yang umum atau sering diderita masyarakat 
serta untuk swamedikasi (pengobatan sendiri oleh 
masyarakat) dalam kemasan kecil tergantung dosis  
dan pemakaian obat yang bersangkutan, yang dijual 
dengan Harga Eceran Tertinggi yang sama untuk setiap 
paket atau kemasan di seluruh wilayah Indonesia, 
yaitu Rp 1.000,- 

 Sasaran program Obat Rakyat Murah dan Berkualitas 
ini adalah menyediakan obat yang terjangkau dalam 
upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat 
khususnya di pedesaan, termasuk di setiap Pos 
Kesehatan Desa atau Poskedes sebagai Upaya 
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Pada 
saat ini Obat Rakyat Murah dan Berkualitas terdiri 
dari obat penurun panas, obat penurun panas anak, 
sakit kepala, penambah darah, flu, batuk, batuk dan 
flu, obat batuk cair, obat batuk berdahak, maag, 
asma, serta obat cacing dan obat cacing anak. Untuk 
distribusinya, Obat Rakyat Murah dan Berkualitas ini 
dijual tidak hanya di apotek Rumah Sakit atau apotek 
umum, tetapi juga dijual di warung, toko obat berizin 
dan jaringan toko ritel.

  Obat Rakyat Murah dan Berkualitas yang diberi nama 
“Obat Indo Serba Seribu” ini diproduksi pertama 
kalinya oleh PT Indofarma, BUMN di bidang farmasi, 
dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,  Wakil Presiden 
M. Jusuf Kalla dan Menkes  Dr. dr. Siti Fadilah Supari,Sp. JP(K) 

saat peluncuran Obat Serba Seribu  
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Selain itu pada awal tahun 2005, hampir 40% daerah 
terpencil dan tidak terpencil tidak memiliki dokter atau 
tenaga kesehatan sekalipun; Puskesmas-puskesmas di 
wilayah tersebut ditinggalkan oleh para dokter yang 
dulunya merupakan dokter PTT (mengabdi sebagai 
Pegawai Tidak Tetap). Kebijakan PTT yang tidak lagi suatu 
kewajiban serta kurangnya minat tenaga kesehatan untuk 
ditempatkan di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan 
sangat terpencil, menjadi tantangan pemenuhan dan 
pemerataan tenaga kesehatan.

Departemen Kesehatan telah melakukan berbagai 
terobosan dalam pendistribusian dan pemerataan tenaga 
kesehatan dengan memberikan perhatian khusus pada 
daerah terpencil, sangat terpencil dan pulau-pulau terluar 

sebagai daerah prioritas, sehingga berhasil meningkatkan 
pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di daerah-
daerah tersebut secara signifikan.
Keberhasilan tersebut tercermin pada meningkatnya 
pemenuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil,  sangat 
terpencil dan perbatasan:

a. Total dokter yang ditempatkan di daerah terpencil 
meningkat dari 739 orang (2005) menjadi 996 orang 
(2006), 1.560 orang (2007) dan 1.363 orang (2008); 
sementara di daerah sangat terpencil meningkat 
dari 456 orang (2005) menjadi 1.037 orang (2006), 
1.707 orang (2007) dan 2.406 orang (2008).

b. Total dokter gigi yang ditempatkan di daerah 
terpencil mencapai 141 orang (2005), 243 orang 

Data Penempatan Nakes PTT Satuan 2005 2006 2007 2008

Dokter - total orang 2.658 3.169 3.417 4.126

- Di daerah biasa orang 1.463 1.136 150 357

- Di daerah terpencil orang 739 996 1.560 1.363

- Di daerah sangat terpencil orang 456 1.037 1.707 2.406

Dokter Gigi - Total orang 816 896 1.001 1.285

- Di daerah biasa orang 621 385 40 141

- Di daerah terpencil orang 141 243 342 311

- Di daerah sangat terpencil orang 54 268 619 833

Dokter Spesialis - Total orang 22 76 86 43

- Di daerah biasa orang 4 10 21 11

- Di daerah terpencil orang 12 63 55 29

- Di daerah sangat terpencil orang 6 3 10 3

Bidan - Total orang 11.164 8.818 13.965 11.432

- Di daerah biasa orang 4.837 6.105 8.451 6.905

- Di daerah terpencil orang 6.327 2.713 5.514 4.527

- Di daerah sangat terpencil orang n.a. n.a. n.a. n.a.

Tenaga Kesehatan Khusus 

Pulau-pulau terluar di Kab. Nias, 
Nias Selatan dan Sulawesi Utara orang n.a. 22 57 15

Rumah Sakit Lapangan di NAD, 
Sulbar, Kepri, Papua Barat, Papua, 
NTT, Sulut dan Maluku Utara

orang 143 217 299 158

Penempatan Tenaga Kesehatan PTT
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(2006), 342 orang (2007) dan 311 orang (2008); 
sementara di daerah sangat terpencil berjumlah 54 
orang (2005), yang meningkat menjadi 268 orang 
(2006), 619 orang (2007) dan 833 orang (2008).

c. Dokter spesialis yang ditempatkan di daerah 
terpencil berjumlah 12 orang (2005), meningkat 
menjadi 63 orang (2006) namun menurun menjadi 
55 orang (2007) dan 29 orang (2008); sementara 
untuk daerah sangat terpencil,  jumlah dokter 
spesialis yang bertugas masih sangat terbatas: 6 
orang (2005), 3 orang (2007), 10 oarng (2007) dan 
3 orang (2008).

d. Bidan yang bertugas di daerah terpencil mencapai 
6.327 orang (2005), 2.713 orang (2006), 5.514 orang 
(2007) dan 4.527 orang (2008).

Departemen Kesehatan berupaya memenuhi kebutuhan 
tenaga kesehatan baik di daerah prioritas maupun dalam 
skala nasional, untuk memenuhi target rasio tenaga 
kesehatan per 100.000 penduduk pada tahun 2010 yaitu 
sebesar 9 untuk dokter spesialis, 30 untuk dokter umum, 
11 untuk dokter gigi, 158 untuk perawat, 75 untuk bidan 
dan 9 untuk apoteker.
Upaya terobosan nyata yang dilakukan Departemen 
Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan, pendistribusian, 
pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan 
difokuskan untuk meningkatkan minat para lulusan 
tenaga kesehatan untuk menjalani penugasan sebagai 
Pegawai Tidak Tetap (PTT) di daerah terpencil dan sangat 
terpencil, melalui:
a. Mempersingkat lama penugasan Tenaga Medis 

dan Bidan sebagai PTT yang bertugas pada sarana 
pelayanan kesehatan. Lama penugasan  bagi Tenaga 
Medis PTT di daerah terpencil dipersingkat menjadi 
1 tahun, sementara untuk daerah sangat terpencil 

dikurangi menjadi 6 bulan sesuai dengan kebutuhan, 
atau 1 tahun bagi daerah yang banyak peminatnya. 
Lama penugasan bagi Bidan PTT ditentukan minimal 
selama 3 tahun sesuai dengan kebutuhan.

b. Peningkatan gaji dokter PTT yang ditetapkan secara 
berjenjang sesuai wilayah, yaitu Rp 1.380.000,- per 
bulan untuk daerah biasa; Rp 1.782.000,- untuk daerah 
terpencil dan Rp 2.012.500,- untuk daerah sangat 
terpencil.

c. Pemberian insentif bagi Tenaga Medis dan Bidan PTT 
sebesar Rp 7,5 juta per bulan bagi dokter spesialis/
dokter gigi spesialis,  Rp 5 juta per bulan bagi dokter/
dokter gigi , dan Rp 2,5 juta per bulan bagi bidan.

Upaya lain adalah perekrutan dan pendistribusian tenaga 
kesehatan PTT yang dilakukan sebanyak 3 periode dalam 
satu tahun yaitu pada bulan April, Juni dan September, 
dengan fokus pada pelayanan kesehatan bagi keluarga 
pra-sejahtera di daerah terpencil, sangat terpencil dan 
daerah perbatasan. Departemen Kesehatan juga memberi 
kemudahan dan insentif bagi tenaga kesehatan yang ingin 
menjadi PNS atau Pegawai Negeri Sipil di daerah terpencil 
dan sangat terpencil.

Untuk itu pemerintah telah menetapkan PP No. 43/2007 
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, 
yang antara lain mengatur bahwa Dokter/Dokter Gigi/
Dokter Spesialis yang telah atau sedang melaksanakan 
tugas sebagai PTT atau sebagai tenaga honorer pada 
Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) Pemerintah 
sampai dengan tahun 2009 dan berusia maksimal 46 
tahun, dapat diangkat menjadi CPNS sepanjang yang 
bersangkutan bersedia bertugas di daerah Terpencil 
sekurang-kurangnya 5 tahun tanpa memperhatikan 
lamanya masa bakti/kerja sebagai tenaga honorer.

Selain itu, mencermati tren menurunnya penempatan 
dokter spesialis berstatus PNS yang mengikuti pendidikan, 
yang menyebabkan berkurangnya penempatan ke daerah, 
Departemen Kesehatan membuat kebijakan Percepatan 
Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter 
Spesialis berbasis Kompetensi, bekerja sama dengan 13 
Fakultas Kedokteran. Melalui kebijakan ini, dokter yang 
lulus tes akademik akan diberikan bantuan Pendidikan 
Dokter Spesialis sesuai dengan dana yang tersedia, 
serta bagi dokter non-PNS diupayakan diangkat sebagai 
PNS Daerah. Pada tahun 2008 telah diberikan bantuan 
dana tugas belajar kepada 700 orang, dan tahun 2009 
direncanakan bantuan bagi 1.040 orang.

Pendistribusian, pemerataan dan pendayagunaan 
tenaga kesehatan memerlukan kebijakan dan program 
pendukung yang efektif agar masyarakat Indonesia 
dimanapun mereka tinggal, dapat mengakses layanan 
kesehatan yang memadai yang diberikan oleh tenaga 
kesehatan yang kompeten.

Tenaga kesehatan yang kompeten dan berdedikasi 
tinggi sangat dibutuhkan di daerah terpencil  seperti 

di Kepulauan Natuna ini
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7. Penanggulangan Krisis Kesehatan 
 Akibat Bencana
Posisi geografis serta kondisi lingkungan hidup yang 
kritis di sejumlah wilayah menjadikan Indonesia rawan 
bencana, baik bencana alam, bencana karena ulah manusia 
maupun kedaruratan yang bersifat kompleks. Semua 
jenis bencana tersebut berpotensi menimbulkan krisis 
kesehatan, yang meliputi masalah pengungsian, pangan 
dan gizi, sanitasi lingkungan termasuk ketersediaan air 
bersih, sampai masalah penyakit menular, lumpuhnya 
pelayanan kesehatan dan langkanya tenaga kesehatan. 
Frekuensi kejadian bencana dan kegawatdaruratan sendiri 
mengalami peningkatan, dari 165 kali pada tahun 2006 
menjadi 205 kali pada tahun 2007.

Persoalan bencana dan kegawatdaruratan ini menjadi 
prioritas program Departemen Kesehatan, sejalan 
dengan kebijakan Pemerintah yang menjadikan upaya 
kesiapsiagaan bencana sebagai prioritas. Kebijakan 
tersebut diperkuat dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan 
upaya penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan 
dilandaskan pada prioritas, koordinasi, keterpaduan, 
berdaya dan berhasil-guna, transparansi, akuntabilitas, 
kemitraan dan pemberdayaan.

Departemen Kesehatan telah mengimplementasikan 
sejumlah kebijakan dan program terobosan untuk 
meningkatkan kesigapan prasarana, logistik, tenaga 
maupun pelayanan kesehatan sehingga meskipun jumlah 
kejadian bencana meningkat, jumlah korban dapat 
ditekan dan krisis kesehatan yang timbul dapat ditangani 
dengan efektif.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Departemen 
Kesehatan mencakup:

a. Membentuk Pusat Penanggulangan Krisis Departemen 
Kesehatan yang bertanggung jawab merumuskan 
kebijakan teknis penanggulangan krisis dan masalah 
kesehatan lain.

b. Membentuk 9 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 
Regional yaitu:

i. Regional I Sumatera Utara (Medan)
ii. Regional II Sumatera Selatan (Palembang)
iii. Regional III DKI Jakarta (Jakarta)
iv. Regional IV Jawa Tengah (Semarang)
v. Regional V Jawa Timur (Surabaya)
vi. Regional VI Kalimantan Selatan (Banjarmasin)
vii. Regional VII Bali (Denpasar)
viii. Regional VIII Sulawesi Utara (Manado)
ix. Regional IX Sulawesi Selatan (Makassar)
 dan 2 Sub-Regional di Sumatera Barat dan Papua.

c. Membentuk Pemuda Siaga Peduli Bencana (Dasipena) 
Departemen Kesehatan bermitra dengan mahasiswa, 
santri, Saka Bakti Husada, pecinta alam serta organisasi 
kepemudaan lain untuk meningkatkan partisipasi 
pemuda dalam penanggulangan krisis kesehatan.

d. Membentuk Brigade Siaga Bencana (BSB) Departemen 
Kesehatan mengembangkan Sistem Penanggulangan 
Gawat Darurat Terpadu yang mengedepankan 
keterpaduan kerja sama lintas sektor untuk menangani 
bencana yang terbagi dalam dua aspek: Care, sebagai 
wujud kerjasama dan terpadu lintas sector dan bidang, 
serta Cure yang menjadi tanggung jawab penuh 
sector kesehatan. Cure diwujudkan dalam BSB yang 
merupakan satuan tugas kesehatan yang terdiri dari 
petugas medis dan awam khusus yang memberikan 
pelayanan kesehatan bagi korban bencana.

e. Menerbitkan Buku Pedoman Teknis Penanggulangan 
Krisis Kesehatan akibat Bencana

 Buku Pedoman yang mengambil referensi dari 
“Technical Guidelines for Health Crisis Responses on 
Disaster WHO” ini memuat Manajemen Penanganan 
Kriris Kesehatan yang mencakup kegiatan-kegiatan 
seperti penanganan korban, pelayanan kesehatan 
dasar di pengungsian, pengawasan dan pengendalian 
penyakit pokok, dan lain-lain.

f. Menetapkan Rumah Sakit Rujukan untuk menangani 
krisis kesehatan akibat bencana, yang terbagi dalam 4 
wilayah:

i. RSUP Adam Malik Medan untuk wilayah NAD, 
Sumut, Riau, Kepri dan Jambi.

ii. RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk wilayah 
DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Lampung, 
Bengkulu, Sumatera Barat, Bangka-Belitung, 
Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

iii. RSUD Dr Sutomo Surabaya untuk wilayah Jawa 
Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Timur, Bali, NTB dan NTT.

iv. RSUP Dr Wahidin Sudiro Husodo Makassar untuk 
wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, 
Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku 
Utara dan Papua.

g. Mengembangkan kapasitas di tingkat regional 
maupun nasional untuk SDM Kesehatan, para penyuluh 
(trainers) untuk menangani krisis kesehatan.

8. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas merupakan upaya 
terobosan Departemen Kesehatan untuk mendapatkan 
serta menghasilkan data dan ukuran status kesehatan 
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dasar yang akurat dan benar-benar merepresentasikan 
status kesehatan di tingkat nasional, provinsi hingga 
kabupaten/kota di Indonesia.

Riskesdas yang merupakan kegiatan riset berbasis 
masyarakat diarahkan untuk mengetahui gambaran 
kesehatan dasar penduduk, termasuk data biomedis, 
yang dilaksanakan dengan cara survei rumah tangga 
di seluruh wilayah kabupaten secara serentak dan 
periodik. Riskesdas diperlukan untuk mendukung salah 
satu strategi utama Departemen Kesehatan, dalam hal 
ini meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan 
informasi kesehatan, yang antara lain memfokuskan pada 
berfungsinya sistem informasi kesehatan berdasarkan 
data (evidence-based) yang tidak saja berskala nasional 
tetapi juga harus menggambarkan indikator kesehatan 
minimal sampai tingkat kabupaten.

Riskesdas mengumpulkan data kesehatan dasar yang 
meliputi:
a. Semua indikator kesehatan utama tentang kasus 

kesehatan, yaitu angka kematian, angka kesakitan, 
dan angka kecacatan,

b. Kesehatan lingkungan yang mencakup lingkungan 
fisik, biologi dan sosial,

c. Perilaku kesehatan yang mencakup perilaku hidup 
bersih dan gaya hidup, serta

d. Berbagai aspek mengenai pelayanan kesehatan, yaitu 
akses, mutu layanan dan pembiayaan kesehatan.

Pelaksanaan Riskesdas yang untuk pertama kalinya 
menggunakan pendekatan penelitian baru, berada di 
bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan (Balitbangkes) Departemen Kesehatan, 
bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes), 
jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 
Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan Rumah 
Sakit serta Perguruan Tinggi.

Riskesdas yang dimulai sejak bulan Juni 2007 dilaksanakan 
di 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota dalam dua tahap: 
tahap pertama dari bulan Agustus 2007 sampai dengan 
Januari 2008 di seluruh kabupaten di 28 provinsi, dan 
tahap kedua antara bulan Agustus-September 2008 
di 5 provinsi (NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan 
Papua Barat) melalui metode wawancara, pengukuran 
dan pemeriksaan specimen biomedis. Riskesdas 2007 
yang mengerahkan 5.619 enumerator, 502 peneliti 
Balitbangkes serta 186 dosen Poltekkes tersebut telah 
dipublikasikan pada tanggal 2 Desember 2008. Riskesdas 
selanjutnya direncanakan untuk dilaksanakan setiap 3 
tahun. Riskesdas kedua ditargetkan dapat dilaksanakan 
pada tahun 2010 dan yang ketiga pada tahun 2013.

Secara keseluruhan, Riskesdas diharapkan memberikan 
manfaat pada tingkatan Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Pusat berupa kemampuan untuk memetakan 
masalah kesehatan dan menajamkan prioritas pem-
bangunan kesehatan antar wilayah; sementara pada 
tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota, Riskesdas 
diharapkan dapat memberikan dasar bagi Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota untuk:

a. Merencanakan dan melaksanakan survei kesehatan 
lanjutan di wilayahnya.

b. Menyusun program yang lebih akurat yang berbasis 
bukti, sesuai dengan situasi dan kondisi di setiap 
kabupaten/kota.

c. Mengevaluasi program kesehatan berdasarkan 
informasi yang diambil dari data berbasis komunitas, 
bukan yang berbasis fasilitas seperti yang selama ini 
dilakukan.

Hasil-hasil penting Riskesdas 2007 antara lain:

a. Prevalensi nasional gizi buruk pada balita adalah 
5,4% dan gizi kurang pada balita adalah 13,0%. 
Keduanya menunjukkan bahwa baik target Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah untuk pencapaian 
program perbaikan gizi (20%), maupun target MDGs 
pada 2015 (18,5%) telah tercapai pada 2007. Namun 
demikian, sebanyak 19 provinsi mempunyai prevalensi 
gizi buruk dan gizi kurang diatas prevalensi nasional, 
yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, 
Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Nusa 
Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, 
Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. 

b. Penyebab kematian
•	 Telah	 terjadi	 pergeseran	 penyebab	 kematian	 untuk	

semua umur, yaitu dari penyakit menular ke penyakit 
tidak menular.

•	 Penyebab	kematian	perinatal	(0-7	hari)	yang	terbanyak	
adalah respiratory disorders (gangguan pernafasan), 
35,9% dan premature, 32,3%, sedangkan untuk 
usia 7-28 hari penyebab kematian yang terbanyak 
adalah sepsis neonatorum (infeksi bakteri), 20,5% dan 
congenital malformations (kelainan pada janin), 18,1%

•	 Penyebab	kematian	bayi	yang	terbanyak	adalah	diare	
(31,4%) dan pneumonia (23,8%).

•	 Penyebab	 kematian	 anak	 balita	 sama	 dengan	 bayi,	
yaitu terbanyak adalah diare (25,2%) dan pnemonia 
(15,5%).

•	 Penyebab	 kematian	 untuk	 usia	 >	 5	 tahun	 yang	
terbanyak adalah stroke, baik di perkotaan maupun 
pedesaan.

c. Ibu hamil, bayi dan balita
•	 Posyandu	 merupakan	 tempat	 yang	 paling	 banyak	

dikunjungi untuk penimbangan balita yaitu sebesar 



Laporan Pembangunan Kesehatan 2008 35

78,3%; balita yang ditimbang secara rutin (4 kali 
atau lebih), ditimbang 1-3 kali dan yang tidak pernah 
ditimbang berturut-turut adalah 45,4%, 29,1%, 
dan 25,5%. Sedangkan kegiatan di posyandu untuk 
pemberian suplemen gizi (47,6%), PMT (45,7%), 
pengobatan (41,2%) dan imunisasi (55,8%).

•	 Secara	 keseluruhan,	 cakupan	 imunisasi	 pada	 anak	
usia 12 – 23 bulan menurut jenisnya yang tertinggi 
sampai terendah adalah untuk BCG (86,9%), campak 
(81,6%), polio tiga kali (71,0%), DPT tiga kali (67,7%) 
dan terendah hepatitis B (62,8%).

•	 Secara	 keseluruhan,	 proporsi	 bayi	 berat	 lahir	 rendah	
(BBLR) sebesar 11,5% dan ibu hamil yang memeriksaan 
kehamilan sebanyak 84,5%.

•	 Pemeriksaan	 yang	 paling	 sering	 dilakukan	 pada	 ibu	
hamil adalah pemeriksaan tekanan darah (97,1%) dan 
penimbangan berat badan ibu (94,8%). Sedangkan 
jenis pemeriksaan kehamilan yang jarang dilakukan 
pada ibu hamil adalah pemeriksaan hemoglobin 
(33,8%) dan pemeriksaan urine (36,4%).

•	 Khusus	 untuk	 provinsi	 Nusa	Tenggara	Timur,	Maluku,	
Maluku Utara, Papua Barat dan Papua ditemukan 
sebanyak 60% melahirkan bayinya di rumah. Penolong 
persalinan yang dominan di perkotaan adalah bidan 
(61,7%), sedangkan di perdesaan yang dominan 
adalah dukun bersalin (45,9%).

d. Dari pemetaan penyakit menular, tampak 
keberhasilan program pengendalian malaria di Jawa-
Bali (prevalensi <0,5%). Di lain pihak, ketimpangan 
juga terlihat jelas dengan adanya prevalensi malaria 
yang mencapai 26,14%, sembilan kali lebih besar 
dari prevalensi nasional atau 145 kali lebih besar 
dari prevalensi yang terendah, yaitu 0,18%. Untuk 
mencegah penyebaran malaria diperlukan program 
pengobatan yang cepat dan tepat. Riskesdas 2007 
menggambarkan kesadaran masyarakat untuk berobat 
dan akses terhadap obat malaria program secara 
nasional sebesar 47,7%, walaupun beberapa provinsi 
sudah menunjukkan tingkat pengobatan malaria 
dalam 24 jam pertama cukup tinggi. 

e. Untuk diare, penggunaan oralit dalam 24 jam pertama 
juga masih di bawah 50%, kecuali pada kelompok 
balita –di mana prevalensinya tertinggi- penggunaan 
oralit sudah di atas 50%. Selain itu, Riskesdas 2007 
juga memperlihatkan perubahan epidemiologis 
penyakit, contohnya demam berdarah dengue, yang 
prevalensi tertinggi tidak lagi dijumpai pada anak-
anak, melainkan pada kelompok dewasa muda (25-34 
tahun).

f. Patut diduga penyakit diabetes yang diambil dari 
356 kab/kota daerah perkotaan mencakup 24.417 
orang	(usia	>	15	tahun)	menunjukkan	gambaran	lebih	
tinggi pada kuintil 5 (7,1%) dibanding kuintil 1 (4,1%). 

g. Demikian halnya dengan Toleransi Glukosa 
Terganggu (TGT), masing-masing sebesar 10,5% 
(kuintil 5), dan 8,8% (kuintil 1).

h. Perilaku merokok	 kelompok	 penduduk	 >15	 tahun	
cenderung meningkat, dari 32,0% (Susenas 2003) 
menjadi 33,4% (Riskesdas, 2007). Sementara itu, tidak 
ada perbedaan perilaku merokok antara status sosial 
ekonomi rendah dan tinggi. Ditemukan peningkatan 
proporsi usia mulai merokok pada umur <20 tahun, 
dari 10,3% (SKRT, 2001) menjadi 11,9% (Riskesdas, 
2007).

i. Proporsi  low vision (penglihatan terbatas) di Indonesia 
adalah sebesar 4,8% (Asia 5% - 9%), kebutaan 0,9% 
dan katarak (1,8%) yang meningkat dari 1,2% menurut 
SKRT 2001. Patut diduga bahwa peningkatan jumlah 
kasus katarak ini berkaitan erat dengan peningkatan 
umur harapan hidup penduduk Indonesia pada 
periode 2005-2010 (69,1 tahun) dibanding periode 
2000-2005 (66,2 tahun). 

j. Prevalensi nasional gangguan mental emosional 
pada penduduk yang berumur ≥ 15 tahun adalah 
11,6%.

9. Rumah Sakit Bergerak
Program Rumah Sakit Bergerak merupakan langkah 
terobosan Departemen Kesehatan dalam menyediakan 
layanan kesehatan yang menjangkau daerah tertinggal 
dan terpencil, kepulauan terluar serta daerah perbatasan 
di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah 

Rumah Sakit Lapangan yang ditempatkan di
Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat
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tersebut belum dapat menikmati fasilitas pelayanan 
kesehatan yang memadai, umumnya karena kondisi 
geografis yang sulit, cuaca yang tidak terduga serta 
terbatasnya sarana transportasi. Selain itu, kondisi 
kemiskinan, ketertinggalan di bidang pendidikan, masih 
rendahnya kesadaran akan pola hidup bersih dan sehat, 
serta sampai kadar tertentu masih berkembangnya tradisi 
yang tidak mendukung sanitasi lingkungan yang sehat, 
menyebabkan masyarakat di daerah-daerah tersebut 
rentan terhadap penyakit dan tertular penyakit, termasuk 
menjadi korban serangan wabah.

Rumah Sakit Bergerak merupakan fasilitas kesehatan siap 
guna yang bersifat sementara yang dapat dibongkar pasang 
dan dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. RS Bergerak 
yang dirancang dengan kapasitas 10 tempat tidur untuk 
dewasa dan anak-anak disiapkan untuk dapat memberikan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan gawat darurat 
dan tindakan medis lainnya, dan dilengkapi oleh poliklinik 
umum dan spesialis, ruang operasi, ruang perawatan, ruang 
bersalin, ICU, laboratorium serta unit radiologi.

Sesuai sifatnya yang sementara, setiap unit RS Bergerak 
beroperasi di suatu daerah selama 3 tahun, dengan 
pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Kesehatan 
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Dengan 
mempertimbangkan kebutuhan, Pemerintah Daerah 
setempat wajib menyiapkan fasilitas sesehatan selama 
kurun waktu beroperasinya RS Bergerak, agar setelah 
masa operasi berakhir, RS Bergerak dapat dipindahkan 
ke daerah lain yang membutuhkan, dan selanjutnya 
penduduk setempat dapat mengakses pelayanan 
kesehatan permanen yang efektif, aman dan berkualitas.

Biaya operasional RS Bergerak pada tahun pertama 
disediakan sepenuhnya oleh Departemen Kesehatan. 
Pada tahun kedua, biaya operasional ditanggung 
oleh Departemen Kesehatan sebesar 75% dan Pemda 
Kabupaten 25%. Pada tahun ketiga, biaya ditanggung 
50% oleh Departemen Kesehatan dan 50% oleh Pemda 
Kabupaten. Pada tahun keempat, Pemda Kabupaten 
menanggung sepenuhnya biaya operasional.

Selama kurun waktu 2004-2006 jumlah Rumah Sakit 
Bergerak meningkat dari 4 unit menjadi 14 unit. Untuk 
pelayanan di daerah tertinggal dan terpencil, kepulauan 
terluar dan daerah perbatasan, jumlah Puskesmas 
Perawatan saat ini mencapai 52 unit pada tahun 2007. 
Sementara itu, jumlah Puskesmas Keliling R-4 (Roda 
Empat) meningkat dari 5.064 di tahun 2005 menjadi 6.341 
di tahun 2006 dan 6.544 di tahun 2007; jumlah Puskesmas 
Keliling Air juga meningkat dari 591 di tahun 2005 menjadi 
622 di tahun 2006 dan 644 di tahun 2007.

Saat ini RS Bergerak yang setara dengan RS Kelas C 
dengan 4 dokter spesialis telah beroperasi di Kabupaten 
Gayo Luwes, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau 

NAD (2004), di Kabupaten Natuna dan Lingga, Provinsi 
Kepulauan Riau (2005) dan Kabupaten Mamasa Provinsi 
Sulawesi Barat (2006). Sementara itu RS Bergerak Kelas 
D dengan 2 dokter spesialis yang diresmikan dan mulai 
beroperasi pada tahun 2008 meliputi Kab. Bengkulu 
Utara, Prov. Bengkulu, Kab. Bener Neriah, Prov. NAD, 
Kab. Alor, Prov. Nusa Tenggara Timur, Kab. Malinau, Prov. 
Kalimantan Timur, Kab. Talaud dan Sitaro, Prov. Sulawesi 
Utara, Kab. Maluku Tenggara Barat dan Halmahera Utara, 
Prov. Maluku Utara, Kab. Raja Ampat dan Boven Digoel, 
Prov. Papua.

10. Paket Tarif Indonesia Diagnostic-Related 
Group (INA-DRG/Case-Mix) di Rumah Sakit
Departemen Kesehatan mengembangkan upaya 
terobosan berupa penerapan Indonesia Diagnostic-
Related Group dengan sistem Case-Mix (INA-DRG/Case-
Mix) sebagai solusi bagi pengendalian biaya kesehatan 
yang berlandaskan pada mutu, pemerataan, jangkauan 
dalam sistem kesehatan serta mekanisme pembayaran 
untuk pasien berbasis kasus campuran. INA-DRG/Case-
Mix merupakan suatu sistem yang dikembangkan untuk:

a. Mengklasifikasikan setiap tahapan pelayanan kese-
hatan sejenis ke dalam kelompok yang mempunyai 
arti yang relatif sama.

b. Mengklasifikasikan setiap pasien yang dirawat di 
sebuah Rumah Sakit dengan gejala klinis yang sama 
serta biaya perawatan yang relatif sama ke dalam 
kelompok yang sejenis.

c. Menerapkan sistem pembayaran pelayanan kesehatan 
yang berhubungan dengan mutu, pemerataan dan 
jangkauan menjadi salah satu unsure pembiayaan 
pasien berbasis kasus campuran.

Penerapan INA-DRG/Case-Mix secara umum mem-berikan 
manfaat:

a. Terstandarisasinya tarif Rumah Sakit, dan lebih 
transparan.

b. Penghitungan tarif pelayanan yang lebih obyektif dan 
berdasarkan biaya yang sebenarnya.

c. Pembiayaan kepada Rumah Sakit berdasarkan beban 
kerja yang sebenarnya.

d. Peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan Rumah 
Sakit.

Bagi Rumah Sakit, INA-DRG/Case-Mix membantu peman-
tauan pelaksanaan Quality Assurance serta evaluasi 
kualitas pelayanan dan rencana perawatan yang tepat. 
Bagi pasien, manfaat yang paling utama adalah kualitas 
pelayanan kesehatan yang lebih baik; sementara 
bagi Departemen Kesehatan, sistem ini memberikan 
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kesempatan untuk melakukan benchmarking, membantu 
evaluasi dan membandingkan kinerja Rumah Sakit, serta 
membantu menerapkan standarisasi yang obyektif serta 
mengembangkan kerangka kerja klinis dan alur pelayanan 
yang jelas (SOP).

Penerapan program ini sangat tepat dan telah membantu 
pelaksanaan program Jamkesmas yang dengan 
memberikan sistem kendali mutu dan biaya yang dapat 
menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang 
memadai, berkualitas dan terjangkau terutama oleh 
masyarakat miskin yang menjadi sasaran program.

INA-DRG/Case-Mix yang telah melalui proses sosialisasi, 
persiapan dan pelatihan, mulai dilaksanakan pada bulan 
September 2008, pada saat yang bersamaan dengan 
pelaksanaan Jamkesmas, melalui ujicoba di 15 Rumah 
Sakit Vertikal Pemerintah, dan selanjutnya ditargetkan 
mulai 1 Januari 2009 diterapkan di seluruh Rumah Sakit 
Pemerintah di Indonesia.

11. Save Papua
Papua yang telah dikembangkan menjadi 2 provinsi 
yaitu Papua dan Papua Barat, memiliki karakteristik dan 
permasalahan kesehatan tersendiri. Sebaran penduduk 
yang tidak merata di wilayah yang luas, terbatasnya 
infrastruktur dan sarana transportasi serta tingginya 
disparitas pelayanan kesehatan di perkotaan dan 
daerah terpencil, menjadi tantangan tersendiri dalam 
pembangunan kesehatan di provinsi paling timur ini.

Save Papua merupakan langkah terobosan untuk 
menyelamatkan masyarakat Papua dari tingginya angka 

kematian bayi, angka kematian ibu, gizi kurang dan 
berbagai penyakit menular. Dengan segala keterbatasan 
dan tantangan yang dihadapi, Departemen Kesehatan 
mewujudkan langkah terobosan ini dalam rencana kerja 
yang menyeluruh dan terpadu, melibatkan semua unsur 
dari sistem kesehatan, SDM kesehatan, sumberdaya obat 
dan perbekalan kesehatan, manajemen kesehatan sampai 
pemberdayaan masyarakat. Upaya khusus meningkatkan 
status kesehatan masyarakat Provinsi Papua dan Papua 
Barat secara khusus bertujuan untuk:

a. Menyelenggarakan sistem penemuan dan pengobatan 
kasus yang efektif terhadap berbagai penyakit menular 
dan tidak menular bagi seluruh penduduk.

b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu hamil 
dan bersalin, bayi, balita serta kesehatan reproduksi.

c. Meningkatkan gizi masyarakat dan memperbaiki 
kesehatan lingkungan.

d. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan 
kesehatan yang berkualitas bagi seluruh penduduk.

e. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan bagi 
putra-putri Papua untuk pemenuhan dan pemerataan 
pelayanan kesehatan.

Selain itu suatu strategi kebijakan khusus penanggulangan 
masalah kesehatan di Papua juga telah disusun, dengan 
fokus pada masalah HIV/AIDS, Tuberkulosis (TB), Malaria 
dan Kesehatan Ibu-Anak (KIA), yang diimplementasikan 
dengan pendekatan pelayanan komprehensif (promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif ) yang mencakup 
seluruh penduduk. 

Permasalahan kesehatan di wilayah Papua membutuhkan 
langkah terobosan yang mencakup upaya penanganan 

yang lebih terpadu

Kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ditingkatkan 
antara lain melalui pengendalian biaya kesehatan yang 

berlandaskan mutu layanan. 
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Upaya terobosan ini didukung oleh pendekatan kebijakan 
baru yang dituangkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2007 
tentang pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi 
Papua dan Irian Jaya Barat, dimana Departemen Kesehatan 
ditugaskan untuk:
a. Meningkatkan akses, mutu dan sumber daya 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama 
di wilayah pedalaman, terpencil, perbatasan dan 
kepulauan melalui peningkatan layanan Puskesmas 
dan jaringannya serta pembangunan Rumah Sakit 
Umum.

b. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan 
penyakit menular seperti HIV/AIDS, TB, malaria, kusta, 
Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan penyakit 
tidak menular lain.

c. Meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Anak serta 
derajat kesehatan reproduksi.

d. Meningkatkan gizi masyarakat dan kesehatan 
lingkungan terutama masyarakat pedalaman, terpencil 
dan kepulauan.

Upaya nyata yang telah dilakukan oleh Departemen 
Kesehatan mencakup:
a. Kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta 

pencegahan penyakit.
b. Pengoperasian Klinik Bergerak (mobile clinic) dari 

kampung ke kampung.
c. Intensifikasi upaya penemuan-pengobatan-perawatan 

dan rehabilitasi kasus HIV AIDS, TB, malaria, serta 
kesehatan ibu & anak dan gizi kurang.

12.  World Class Hospital
Era globalisasi ditandai oleh kompetisi yang semakin 
ketat serta peran penting informasi yang memiliki nilai 
ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan dan 
meningkatkan daya saing. Dalam konteks penyediaan 
layanan kesehatan, pada era globalisasi ini masih ditemui 
banyaknya pasien yang berobat ke luar negeri, keluhan 
masyarakat akan standar pelayanan Rumah Sakit, belum 
efektifnya sistem rujukan, serta tidak adanya target atau 
prioritas pasien yang sesuai dengan kapabilitas dan kelas 
Rumah Sakit.

Pemerintah melalui Departemen Kesehatan telah 
mengembangkan upaya untuk mendirikan dan 
mewujudkan Rumah Sakit ber-kelas dunia (World Class 
Hospital) yang memiliki kapabilitas dan daya saing pada 
tingkat global.

Upaya menuju ke arah Rumah Sakit ber-kelas dunia ini 
dilandaskan pada pedoman yang meliputi:
a. Menetapkan panitia pelaksana yang akan melakukan 

penilaian kinerja Rumah Sakit.
b. Menyusun kriteria penilaian kinerja Rumah Sakit 

melalui kontes kinerja.
c. Menyiapkan jadwal penilaian dan tim penilai, serta 

penetapan ranking kinerja Rumah Sakit.

Upaya mewujudkan Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan 
berkelas-dunia telah mencapai kemajuan berupa:
a. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal atau SPM 

Rumah Sakit sebagai pedoman yang mengatur 
pembentukan, operasional dan evaluasi kinerja Rumah 
Sakit Kelas-Dunia.

b. Finalisasi perencanaan pembentukan International 
Wing di RSUPN Cipto Mangunkusumo serta di RS 
Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2009.

13. Reformasi Mekanisme Virus Sharing 
  dan Benefit Sharing di WHO
Kasus wabah flu burung yang merebak pada tahun 2005 
dan melanda beberapa negara, terutama di Indonesia 
dengan kasus terbanyak, memerlukan penanganan yang 
terpadu dan komprehensif. Upaya penanggulangan 
berupa pengembangan vaksin flu burung terkendala 
aturan dan kebijakan Organisasi Kesehatan Dunia - WHO 
yang tidak adil.

Untuk kasus pandemi atau wabah, WHO mensyaratkan 
setiap negara yang terinfeksi mengirimkan sampel virus 
secara gratis ke WHO Collaborating Centre (WHO CC), 
yang akan mendiagnosa sampel virus dan dikembangkan 
menjadi seed virus untuk selanjutnya diolah menjadi 

Fasilitas laboratorium lengkap bagi penelitian 
virus flu burung membantu dektesi dan 

penanganan secara lebih ekfektif.
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vaksin. Seluruh proses ini, mulai dari pengiriman sampel 
virus sampai pemanfaatannya diatur melalui mekanisme 
Global Influenza Surveillance Network (GISN) yang 
ternyata tidak transparan karena negara pengirim virus 
tidak mengetahui ke mana saja sampel virus tersebut 
didistribusikan atau bagaimana pemanfaatannya. Situasi 
ini juga mengakibatkan ketimpangan distribusi vaksin 
flu burung, dimana vaksin tidak terjangkau oleh negara-
negara yang terinfeksi flu burung seperti Indonesia dan 
Vietnam.

Indonesia memandang perlu untuk melakukan langkah-
langkah mengubah mekanisme GISN yang tidak transparan 
agar kondisi yang merugikan ini tidak menghambat 
upaya penanggulangan wabah flu burung. Sejak tanggal 
20 Desember 2006 Indonesia melalui Menteri Kesehatan 
memutuskan untuk tidak lagi mengirim sampel virus ke 
WHO CC. Kebijakan ini ditanggapi dengan diadakannya 
pertemuan tingkat tinggi oleh WHO bersama Departemen 
Kesehatan. Perjuangan Indonesia atas mekanisme 
virus sharing yang lebih adil dan transparan berhasil 
diwujudkan pada Sidang World Health Assembly pada 
tahun 2007, berupa disepakatinya reformasi atas tatanan 
GISN yang memasukkan prinsip-prinsip Akses yang Setara 
(Equitable Access), Biaya yang Terjangkau (Affordable 
Price), Transfer Teknologi (Technology Transfer) dan Akses 
terhadap Teknologi (Technology Access).
 
Selanjutnya pada pertemuan Intergovernmental Meeting 
on Pandemic Influenza Preparedness atau IGM-PIP di 
Jenewa yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2008, 
Indonesia kembali berhasil mencapai kemajuan yang 
signifikan. Perundingan IGM-PIP ini telah mencapai 5 
terobosan besar yaitu:

a. Disepakatinya penggunaan Standard Material Transfer 
Agreement (SMTA) dalam sistem virus sharing. SMTA 
yang akan mengatur semua transfer virus maupun 
bagian-bagiannya yang berbentuk standar ini berlaku 
universal dan berkekuatan hukum.

b. Semua negara anggota secara umum menyetujui 
prinsip-prinsip SMTA, termasuk mengakui perlunya 
mengintegrasikan sistem benefit sharing ke dalam 
SMTA. Pernyataan IGM-PIP tepatnya berbunyi “negara-
negara anggota setuju untuk berkomitmen berbagi 
virus H5N1 dan virus influenza lainnya yang berpotensi 
pandemi, serta menganggap virus sharing setara 
benefit sharing, sebagai bagian penting dari langkah 
kolektif demi kesehatan publik secara global.”

c. Disepakatinya integrasi prinsip benefit sharing ke 
dalam SMTA.

d. Komitmen negara-negara maju untuk benefit sharing 
secara nyata, termasuk berbagi risk assessment dan 
risk response.

e. Terwujudnya Virus Tracking System dan Advisory 
Mechanism untuk monitoring dan evaluasi virus dan 
penggunaannya.

Kesepakatan-kesepakatan tersebut masih harus difinalisasi 
dalam perundingan selanjutnya di bulan Januari 2009 
untuk kemudian disahkan oleh WHA ke-62 pada bulan 
Mei 2009.

Mekanisme baru virus sharing dan Standard Material 
Transfer Agreement jika telah disahkan dan berkekuatan 
hukum akan merubah secara radikal tatanan penggunaan 
virus dalam sebuah Kerangka  yang lebih adil, transparan 
dan setara yang akan membuka akses transparan terhadap 
informasi virus influenza, yang berarti membuka peluang 
besar untuk para peneliti negara berkembang untuk 
meningkatkan kapasitas penelitiannya sehingga Indonesia 
dan negara berkembang lainnya dapat mengembangkan 
alat diagnostik,  vaksin dan obat obatan terhadap virus 
flu burung. l

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K) 
menyampaikan pidato di dalam forum 

World Health Assembly (WHA)
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Pencegahan dan pengendalian penyakit menular --beberapa diantaranya bersifat endemik, memerlukan upaya terpadu 
yang konsisten dan berkesinambungan, seperti imunisasi polio bagi balita.
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Penurunan Prevalensi & Angka Kematian 
akibat Penyakit Menular

Sebagai negara tropis, Indonesia menghadapi perma-
salahan penyakit menular, diantaranya Tuberkolosis (TB), 
malaria, dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Selain itu, 
dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan 
2006 Indonesia menghadapi masalah kesehatan akut yang 
harus segera ditangani, antara lain merebaknya kasus flu 
burung serta kasus polio yang kembali berjangkit setelah 
10 tahun berhasil bebas polio. Indonesia juga menghadapi 
epidemi HIV/AIDS dengan prevalensi yang belum 
menunjukkan penurunan. Melalui active case finding, 
pencegahan dan penanganan kasus yang lebih efektif, 
Departemen Kesehatan berhasil menurunkan angka 
kematian beberapa penyakit menular di Indonesia seperti 
Malaria, DBD dan Polio, serta meningkatkan penemuan 
dan pengobatan kasus TB, HIV AIDS dan Flu Burung.

Tuberkolosis (TB)
Secara global, Tuberkolosis atau TB masih menjadi masalah 
kesehatan yang serius, sedangkan secara nasional beban 
TB masih sangat tinggi; data Riskesdas 2007 menunjukkan 
sekitar 7,5% angka kematian di Indonesia disebabkan oleh 
penyakit yang mematikan ini.

Departemen Kesehatan berkomitmen penuh untuk 
mengendalikan penyakit TB dengan tujuan untuk 
menurunkan angka kesakitan dan angka kematian TB, 
memutuskan rantai penularan serta mencegah terjadinya 
Multi-Drug Resistance atau MDR TB.

Target pengendalian TB di Indonesia mencakup:
1. Tercapainya penemuan pasien baru TB menular (Basil 

Tahan Asam positif/BTA positif ) setidaknya sebanyak 
70% dari perkiraan. Angka Penemuan Kasus (Case 
Detection Rate = CDR) adalah persentase jumlah 
pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati 
dibandingkan dengan jumlah pasien baru BTA positif 
yang diperkirakan ada di dalam suatu wilayah.

2. Menyembuhkan 85% dari semua pasien tersebut 
dan mempertahankannya. Angka kesembuhan 
menunjukkan persentase pasien baru TB paru BTA 
positif yang menyelesaikan pengobatan (baik yang 
sembuh maupun pengobatan lengkap) di antara 
pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat.

Dengan target ini diharapkan beban penyakit akibat TB 
dapat diturunkan hingga separuhnya pada tahun 2010 
dibandingkan tahun 1990, sesuai dengan target MDGs.

Untuk mencapai target-target tersebut diterapkan strategi 
Directly Observed Treatment Shortcourse atau DOTS dan 

upaya-upaya percepatan penemuan kasus, terutama yang 
menular/BTA positif sebanyak-banyaknya serta berupaya 
mengobati dan menyembuhkannya. 

Hasilnya, survei prevalensi menunjukkan bahwa 
Indonesia sudah berada pada jalur yang dapat mencapai 
target MDGs pada waktunya, karena secara nasional 
telah terjadi penurunan prevalensi penyakit TB sebesar 
42% dibandingkan pada tahun 1990, yaitu Incidence Rate 
sebesar 130 per 100.000 penduduk pada tahun 1990 
menjadi 103 per 100.000 penduduk pada tahun 2007. Hal 
ini menunjukkan penularan penyakit TB di masyarakat 
semakin menurun, sehingga risiko menderita penyakit TB 
semakin berkurang.

Berdasarkan Case Detection Rate atau CDR, jumlah 
penderita TB dari semua tipe yang ditemukan dan diobati 
mencapai 259.969 kasus pada tahun 2005, 277.589 kasus 
(2006), 275.210 kasus (2007) dan 265.485 kasus (2008); 
sedangkan untuk kasus TB BTA positif, telah berhasil 
ditemukan 158.640 kasus pada tahun 2005, 175.320 kasus 
(2006), 160.617 kasus (2007) dan 150.133 kasus (2008). 
Dari keseluruhan jumlah kasus yang ditangani, sebanyak 
91% kasus pada tahun 2005 telah berhasil disembuhkan, 
persentase yang sama diraih pada tahun 2006, dan jumlah 
kasus yang berhasil disembuhkan pada tahun 2007 
mencapai 82%.

Keberhasilan penangangan penyakit TB tidak terlepas dari 
program peningkatan akses kepada pelayanan kesehatan 
dan peningkatan peran serta masyarakat melalui upaya 
kesehatan berbasis masyarakat dan mengaktifkan para 
kader Posyandu untuk terlibat dalam penemuan suspek 
penderita TB. Selain itu, keterlibatan Puskesmas Pembantu 
dan bidan desa serta para kader PKK di berbagai provinsi 
juga berkontribusi terhadap peningkatan penemuan dan 
kesembuhan penderita. 

Malaria
Pengendalian penyakit Malaria telah menjadi prioritas  
penanggulangan masalah kesehatan masyarakat di 
dunia, termasuk di Indonesia, yang beberapa wilayahnya, 
terutama wilayah terpencil, masih bersifat endemis. 
Hampir di setiap bagian dunia, tidak terkecuali Indonesia 
yang merupakan salah satu negara berisiko malaria, 
penyakit malaria muncul sebagai Kejadian Luar Biasa, 
dimana:

1. Pada tahun 2006 terdapat sekitar 2 juta kasus malaria 
klinis, sementara pada tahun 2007 tercatat 1,775 juta 
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kasus. Pada tahun 2006, jumlah penderita positif 
malaria (dari hasil pemeriksaan mikrosko positif 
terdapat kuman malaria) mencapai 350.000 kasus, dan 
pada tahun 2007 tercatat sekitar 311.789 kasus.

2. Estimasi berdasarkan wilayah mengindikasikan 70% 
penduduk Indonesia tinggal di daerah endemik 
malaria, tepatnya di 310 dari 441 kabupaten di 32 
provinsi di Indonesia, khususnya di wilayah Papua, 
Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Upaya pemberantasan penyakit malaria dilakukan melalui 
strategi yang menekankan empat aspek, yaitu:

1. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat;
2. Pengendalian vektor yang selektif;
3. Pengendalian Kejadian Luar Biasa;
4. Sistem surveillans yang efektif

Strategi tersebut dijabarkan dalam program-program 
berikut: 

1. Pencegahan dan perlindungan kelompok masyarakat 
berisiko tertular malaria melalui kegiatan kelambunisasi 
dengan kelambu berinsektisida yang tahan lama (long 
lasting nets) untuk pencegahan. Tahun 2003-2008 
telah dibagikan 4 juta kelambu berinsektisida.

2. Integrasi dan peningkatan penemuan kasus malaria 
(active case detection) dan pengendalian malaria.

3. Penggunaan rapid diagnotic tests untuk mempermudah 
diagnosis.

4. Pengobatan profilaksis dan penggunaan obat malaria 
kombinasi derivat artemisinin.

5. Peningkatan jangkauan penemuan, pengobatan 
dan perawatan malaria yang berkualitas di daerah 
terpencil.
a. Pembentukan dan revitalisasi Pos Malaria Desa 

(Posmaldes) yang hingga tahun 2008 tercatat 
sebanyak 1.317 buah.

b. Pelatihan dan pemberdayaan kader Posmaldes 
yang aktif sebanyak 2.475 orang.

c. Pendirian pos malaria desa di wilayah yang sulit 
dijangku tenaga kesehatan.

d. Penggunaan poskesdes pada Desa Siaga 
6. Memenuhi kebutuhan obat

Target dan tujuan pemberantasan penyakit malaria adalah 
eliminasi penyakit ini yang dilakukan secara bertahap:
1. Eliminasi di provinsi DKI Jakarta, Bali, Barelang Binkar 

pada tahun 2010;
2. Eliminasi pulau Jawa, provinsi Nangroe Aceh 

Darussalam, dan Kepulauan Riau pada tahun 2015;
3. Eliminasi pulau Sumatera, provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Kalimantan, Sulawesi pada tahun 2020;
4. Eliminasi provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku 

Utara dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2030.

Selain itu, ditetapkan pula tujuan-tujuan khusus 
pemberantasan penyakit malaria sebagai berikut:
1. Penurunan 50% jumlah desa dengan kasus malaria 

lebih dari 5 per 1.000 penduduk pada tahun 2010;
2. Seluruh kabupaten/kota mampu melaksanakan 

pemeriksaan atas sediaan darah malaria dan mem-
berikan pengobatan secara tepat dan terjangkau pada 
tahun 2010;

3. Seluruh wilayah Indonesia telah melaksanakan 
intensifikasi dan integrasi dalam pengendalian malaria 
pada tahun 2020.

Daerah endemis malaria di Indonesia dibagi dalam 
beberapa kategori sebagai berikut:
1.	 Daerah	 Endemis	 Tinggi,	 dengan	 API	 >	 5	 per	 1.000	

penduduk yaitu di Propinsi Maluku, Maluku Utara, 
Papua, Papua Barat, Sumatera Utara (Kab. Nias dan 
Nias Selatan) dan NTT.

Pencapaian Penanggulangan Penyakit Malaria Tahun 2005 - 2007

Indikator 2005 2006 2007

Persentase Kasus Malaria yang Ditangani dari yang Ditemukan 100 100 100

Persentase Angka Kematian (Case Fatality Rate - CFR) 0,92 0,42 0,56

Angka Kesakitan / Annual Malaria Incidence (AMI) di luar Jawa-Bali,
per 1.000 penduduk 24,75 23,98 19,67

Angka Kesakitan / Annual Parasite Incidence (API) di Jawa-Bali,
per 1.000 penduduk

0,15 0,19 0,16
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2. Daerah Endemis Sedang, dengan API berkisar 1- <5 per 
1.000 penduduk yaitu di propinsi Aceh (Kab. Siemeulu), 
Bangka Belitung, Kepri (Kab. Lingga), Jambi (Kab. 
Batang Hari, Merangin dan Sorolangun), Kalimantan 
Tengah (Kab. Sukamara, Kota Waringin Barat, Mura), 
Sulawesi Tengah (Kab. Toli-Toli, Banggai, Banggai 
Kepulauan, Poso), Sulawesi Tenggara (Kabupaten 
Muna), Nusa Tenggara Barat (Sumbawa Barat, Dompu, 
Kab. Bima, dan Sumbawa), Jawa Tengah (Wonosobo, 
Banjarnegara, Banyumas, Pekalongan dan Srragen), 
Jawa Barat (Sukabumi, Garut dan Ciamis). 

3. Daerah Endemis Rendah, dengan API 0-1 per 1.000 
diantaranya adalah Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

4. Daerah Non-Endemis, yaitu daerah dimana tidak 
terdapat penularan malaria (daerah pembebasan 
malaria) atau API = 0, yaitu propinsi DKI Jakarta, Bali, 
Kepri (Barelang Binkar).

Penyakit malaria yang bersifat re-emerging namun dapat 
dicegah dan disembuhkan ini berada dalam kondisi 
terkendali; hal ini ditunjukkan dengan penurunan Annual 
Malaria Incidence (AMI), Annual Parasite Incidence (API) 
dan Angka Kematian dalam kurun waktu 2005 - 2007.

Annual Malaria Incidence (AMI) adalah Angka Kesakitan 
Malaria yang didasari oleh gejala-gejala klinis tanpa 
melalui tes laboratorium; sementara Annual Parasite 
Incidence (API) adalah Angka Kesakitan Malaria yang 
sudah melalui tes laboratorium.

Kampanye nasional dan sosialisasi penggunaan kelambu 
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 

Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Untuk wilayah Jawa-Bali, Angka Kesakitan Malaria yang 
diukur dengan Annual Parasite Incidence (API) masih 
mengalami fluktuasi, yaitu 0,15 per 1.000 penduduk pada 
tahun 2005, meningkat menjadi 0,19 per 1.000 penduduk 
pada tahun 2006, namun turun kembali ke angka 0,16 per 
1.000 penduduk pada tahun 2007.

Di luar Jawa-Bali, jumlah penderita malaria klinis yang 
diukur dengan AMI mengalami penurunan, dari 24,75 
per 1.000 penduduk pada tahun 2005 menjadi 23,98 
penduduk pada tahun 2006 dan kembali turun menjadi 
19,67 per 1.000 penduduk pada tahun 2007. 

Sementara itu, Angka Kematian karena malaria berhasil 
ditekan dari 0,92% pada tahun 2005 menjadi 0,42% pada 
tahun 2006 dan 0,56% pada tahun 2007.

Demam Berdarah Dengue
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang merupakan 
penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan 
ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti ini telah 
berkembang menjadi masalah kesehatan yang semakin 
serius. Selain faktor nyamuk penular serta keganasan 
virus yang terus berevolusi seiring dengan perubahan 
iklim (pemanasan global), serta keterlambatan mencari 
pengobatan dan kurangnya  kesadaran akan kebersihan 
lingkungan, menyebabkan kasus (Incidence Rate) penyakit 
DBD ini masih muncul dari tahun ke tahun.

Target atau sasaran pengendalian penyakit DBD adalah 
menjaga Case Fatality Rate di bawah 1% dengan 
menurunkan Incidence Rate dan Case Fatality Rate.

Upaya pemberantasan penyakit DBD mencakup langkah-
langkah pencegahan dan penemuan kasus yang dapat 
secara efektif mengendalikan penyakit ini, yang meliputi:

Penderita Malaria Klinis di Indonesia
Tahun 2000 - 2007
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1. Upaya pencegahan yang memiliki peran penting 
dalam pemberantasan DBD:
a. Gerakan 3M Plus: Menguras dan Menutup tempat 

penampungan air serta Mengubur barang-barang 
bekas, ditambah dengan menghindari gigitan 
nyamuk menggunakan obat nyamuk dan kelambu 
dan menaburkan bubuk abate.

b. Memberantas sarang nyamuk.
c. Melakukan pemeriksaan jentik secara berkala, baik 

secara mandiri maupun oleh Jumantik.
d. Memberantas nyamuk dewasa melalui pengasapan 

(fogging) secara periodik.
e. Menghilangkan genangan air.
f. Menggalakkan perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Upaya penemuan kasus DBD dan pemberian biaya 
pengobatan gratis bagi penderita DBD yang dirawat di 

RS Rujukan. dan di sarana pelayanan kesehatan lain untuk 
penerima kartu Jamkesmas.

3. Meningkatkan tatalaksana kasus dan pelayanan 
kesehatan melalui pembentukan tim penanggulangan 
saat wabah KLB, penerapan  sistem monitoring dan 
pengembangan Rapid Diagnostic Test untuk deteksi 
dini kasus DBD.

4. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan 
pemerintah daerah untuk melakukan upaya pencegahan 
dan pemberantasan DBD.

5. Penerapan COMBI (communication for behavioral impact 
atau komunikasi perubahan perilaku), sebuah metode 
baru dalam program PSN DBD baik di pusat maupun 
daerah –suatu metode pendekatan PSN yang bersifat 
spesifik di suatu wilayah dan dengan cara PSN yang tepat 
(local area specific), lebih mengoptimalkan kerjasama 
lintas sektor dan didukung data (evidence base) terutama 
data sosialbudaya.

 Pelaksanaan COMBI – telah dilaksanakan di Jakarta Timur 
(2005), Mojokerto (2006), Padang (2007), dan Yogyakarta 
(2007). Sedang dalam pelaksanaan di Surabaya, Semarang, 
Bandung, Kab. Tangerang dan Jakarta Selatan (2008).

Keberhasilan pengendalian penyakit DBD ditunjukkan 
oleh persentase jumlah kasus yang ditangani. Pada tahun 
2005 dan 2006, jumlah kasus yang ditangani mencakup 
80%, yang meningkat menjadi 89,8% pada tahun 2007. 
Keberhasilan penanganan penyakit ini juga terlihat dari 
penurunan Angka Kematian (Case Fatality Rate) DBD, dari 
1,36% pada tahun 2005 menjadi 1% pada tahun 2007, 
dan pada semester pertama 2008 menjadi 0,74%, suatu 
pencapaian yang melebihi target CFR nasional di bawah 

Kegiatan Jumantik memeriksa jentik nyamuk 
untuk pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD)
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1%. Dalam paruh pertama tahun 2008 dilaporkan jumlah 
kasus DBD semakin menurun dan tidak terjadi wabah 
Kejadian Luar Biasa atau KLB DBD.

Berdasarkan laporan kasus periode Januari-Desember 
2008,  terjadi penurunan jumlah kasus dan kematian 
DBD di Indonesia dibandingkan dengan periode  yang 
sama tahun 2006 maupun 2007, yaitu 107.948 kasus 
atau IR=47,14 per 100.000 penduduk, menurun 31,7% 
dibandingkan tahun 2007; dengan 820 kematian atau 
CFR=0,76%, menurun 48,7% dibandingkan tahun 2007.

Selain itu, keberhasilan upaya pencegahan DBD secara 
intensif melalui gerakan 3M Plus dan pengerahan 
juru Pemantau Jentik (Jumantik), telah meningkatkan 
persentase Angka Bebas Jentik dari 75,88% pada tahun 
2005 menjadi 81,48% pada tahun 2006 dan 83,52% pada 
tahun 2007. Sekali lagi, upaya pencegahan merupakan 
kunci keberhasilan pengendalian kasus DBD, mengingat 
di negara tropis seperti Indonesia, penyakit ini tidak dapat 
diberantas total.

Polio
Polio merupakan penyakit menular yang sangat 
berbahaya yang disebabkan oleh virus yang menyerang 
sistem syaraf. Penyakit yang umumnya menyerang anak 
usia di bawah 3 tahun ini dan dapat mengakibatkan cacat 
seumur hidup, lumpuh layu (kecacatan) bahkan kematian 
ini tidak dapat diobati dan hanya bisa dicegah dengan 
pemberian imunisasi polio sebanyak empat kali pada bayi 
umur di bawah satu tahun.

Setelah cacar, polio merupakan penyakit yang dapat 
dieradikasi dari muka bumi. Pada kenyataannya, polio 
belum sepenuhnya dapat diberantas total dan masih 
menjadi masalah kesehatan yang perlu ditangani secara 
seksama.

Dengan target mencapai status Indonesia Bebas Polio 
pada tahun 2010, Departemen Kesehatan memfokuskan 
strategi pemberantasan polio pada upaya surveilans 
Accute Flaccid Paralysis atau AFP secara ketat dan 
peningkatan cakupan imunisasi rutin. Strategi tersebut 
dijabarkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan program imunisasi dasar lengkap pada 
seluruh bayi di bawah satu tahun secara konsisten dan 
berkesinambungan.

2. Meningkatkan surveilans secara berkesinambungan di 
seluruh wilayah Indonesia.

3. Mengamankan virus polio di laboratorium.
4. Memanfaatkan Posyandu sebagai sarana sosialisasi 

sekaligus pelaksanaan imunisasi.
5. Sosialisasi pentingnya imunisasi bagi balita melalui 

berbagai media secara terus menerus di seluruh 
wilayah Indonesia.

6. Menjalin kerjasama dengan ormas perempuan, ormas 
keagamaan, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak 
lain yang relevan untuk bersama-sama mendorong 
masyarakat melaksanakan imunisasi bagi balita.

Target Indonesia Bebas Polio 2010 mengukur keberhasilan 
pelaksanaan strategi melalui indikator tercakupnya 
seluruh balita Indonesia (100%) dalam kegiatan imunisasi 
serta tidak adanya kasus serangan polio di seluruh wilayah 
Indonesia. Upaya program atau kegiatan yang dilakukan 
mencakup:

1. Imunisasi rutin dengan sasaran anak/balita usia kurang 
dari 1 tahun yang bertujuan melindungi anak secara 
individual agar tidak terserang polio.

2. Pekan Imunisasi Nasional atau PIN yang dilaksanakan 
pada tahun 1995, 1996, 1997, 2000, 2005 dan 2006, 
dengan Sub-PIN dilaksanakan pada tahun 1998, 2000, 
2001 dan 2006. Sasaran PIN adalah anak usia sekolah 6 
- 14 tahun, dengan tujuan memutus rantai penularan 
virus polio liar. WHO merekomendasikan pemberian 
imunisasi sejak anak lahir sebanyak 4 kali dengan 
interval 6 sampai dengan 8 minggu, yang kemudian 
diulang pada usia 1,5 tahun dan 15 tahun.

3. Surveilans AFP atau penemuan penderita yang 
dicurigai lumpuh layuh pada usia di bawah 15 
tahun, untuk kemudian diperiksa tinjanya agar dapat 
dipastikan apakah karena polio atau bukan.

4. Mopping-up, yaitu pemberian vaksinasi massal di 
daerah yang ditemukan penderita polio, terhadap anak 
usia di bawah 5 tahun tanpa melihat status imunisasi 
polio sebelumnya.

Imunisasi polio bagi balita menjadi faktor kunci 
penanggulangan penyakit polio



Laporan Pembangunan Kesehatan 200846

Pencapaian yang berhasil diraih diantaranya adalah 
Cakupan Imunisasi Rutin sebesar 71% serta Cakupan PIN 
dan BIAS sebesar lebih dari 90%, yaitu cakupan PIN Putaran 
I (Agustus 2005) sebesar 95%, Putaran II (September 2005) 
97,8%, Putaran III (November 2005) 98,2%, Putaran IV 
(Februari 2006) 98,5% dan Putaran V (April 2006) 99,6%.

Sementara itu, kekebalan komunitas terhadap penularan 
penyakit polio serta kinerja surveilans kasus lumpuh layu 
juga meningkat. Pada tahun 2007, cakupan Imunisasi 
Polio 3-kali mencapai 70%, yang berarti mendekati target 
nasional sebesar 71%. Kinerja surveilans kasus Polio juga 
membaik dengan meningkatnya Angka Penderita Lumpuh 
Layu yang Ditemukan dan Mendapatkan Penanganan 
sebanyak 2,53 per 100.000 anak usia di bawah 15 tahun 
pada tahun 2007, meningkat dari 2,44 pada tahun 2005 
dan 2,46 pada tahun 2006.

Mengingat masih banyak negara yang terjangkit virus 
polio liar, yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar 
Biasa seperti yang terjadi pada tahun 2005 di Sukabumi, 
Jawa Barat, target status bebas polio di tahun 2010 hanya 
dapat dicapai melalui upaya surveilans AFP secara ketat 
dan meningkatkan cakupan imunisasi rutin. Untuk itu 
Departemen Kesehatan memfokuskan kebijakan dan 
strategi pemberantasan penyakit polio pada:
1. Meningkatkan cakupan imunisasi hingga 100%;
2. Mengembangkan secara berkesinambungan sistem 

dan mekanisme surveilans yang efektif untuk 
menangkal berjangkit kembalinya virus polio;

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya 
penyakit polio dan pentingnya eradikasi polio, 
melalui sosialisasi yang terencana dan efektif, dengan 
melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sumber: Ditjen PP & PL

Kinerja Pelaksanaan Surveilans AFP Indonesia Tahun 2006-2007

Tabel Indikator Kinerja Surveilans AFP Tahun 2004-2007

Indikator Target 2004 2005 2006 2007

Non Polio AFP Rate >	2/100.000 1,36 2,44 2,46  2,53

Spesimen Adekuat >80% 90,10 93,70 79,10 83,70

Zero Report RS >90% n.a. 70,1 78,7  n.a.

Zero Report Puskesmas >90% n.a. 52,9 69,5 n.a. 
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HIV/AIDS
HIV/AIDS merujuk pada sindroma menurunnya kekebalan 
tubuh yang berakibat fatal. HIV/AIDS telah menjadi 
masalah kesehatan pada tataran global, terutama pada 
negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Selama satu dasawarsa dasawarsa terakhir (1997 - 2007), 
kasus AIDS yang dilaporkan meningkat tajam, dengan 
kasus AIDS terbanyak di provinsi DKI Jakarta, Papua, Jawa 
Barat, Jawa Timur dan Bali. Menurut kelompok umur, kasus 
AIDS terbanyak dilaporkan terjadi pada kelompok umur 20 
– 29 tahun yaitu sebesar 54,76% dari keseluruhan kasus; 
suatu hal yang mengkhawatirkan mengingat kelompok 
umur ini adalah kelompok umur produktif, dan dapat 
berdampak buruk terhadap pembangunan sosio-ekonomi 
Indonesia serta berpotensi menyebabkan umur harapan 
hidup menurun. Berdasarkan cara penularan, kasus 
penularan AIDS terbanyak adalah melalui penggunaan 
jarum suntik bersama terutama di kalangan penyalahguna 
NAPZA suntik (IDU).

Upaya penanggulangan penyakit HIV/AIDS ditujukan tidak 
hanya pada penanganan penderita yang ditemukan, tetapi 
juga diarahkan pada upaya pencegahan melalui penemuan 
penderita secara dini melalui upaya penjangkauan yang 
dilanjutkan dengan upaya konseling.

Upaya penemuan penderita dilakukan melalui skrining HIV/AIDS 
terhadap darah donor, pemantauan terhadap kelompok berisiko 
menderita Penyakit Menular Seksual (PMS), penyalahguna 
obat dengan suntikan (IDUs), penghuni Lapas (Lembaga 
Pemasyarakatan) serta yang tidak kalah penting pemantauan 
dan penelitian terhadap kelompok berisiko rendah seperti ibu 
rumah tangga. 

Sejauh ini belum ditemukan obat atau vaksin yang efektif 
bagi kasus HIV/AIDS; pengobatan terhadap kasus HIV/AIDS 
dikelompokkan sesuai tujuannya:

1. Pengobatan suportif yang bertujuan meningkatkan keadaan 
umum penderita, mencakup pemberian gizi yang baik, obat 
simtomatik, vitamin dan dukungan psikososial.

2. Pengobatan infeksi oportunistik yang dilakukan secara 
empiris.

3. Pengobatan anti-retroviral (ARV) yang dapat menghambat 
perkembangbiakan virus HIV, namun belum dapat 
menyembuhkan atau membunuh virus HIV. Pengobatan 
ini terbukti dapat memperbaiki kualitas hidup penderita 
karena menjadikan infeksi oportunistik lebih jarang atau lebih 
mudah diatasi.

TAHUN

Pasien yang Masuk Layanan
Perawatan HIV AIDS

Pasien yang masih dalam Perawatan 
atau Terapi ARV

Pasien Meninggal dalam Perawatan 
HIV AIDS

per Tahun Kumulatif per Tahun Kumulatif per Tahun Kumulatif

2005 5.320 5.320 2.381 2.381 n.a. n.a.

2006 11.621 16.941 2.171 4.552 1.853 (45,8%) 1.853

2007 5.425 22.366 1.516 6.068 547 (21,1%) 2.400

2008 14.262 36.628 4.548 10.616 1.212 (16,5%) 3.612

Tata Laksana Penderita HIV/AIDS Tahun 2005 - 2008

Jumlah Kasus AIDS (1999 - 2008)
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3. Menambah Rumah Sakit Rujukan kasus flu burung 
dari 44 menjadi 100 Rumah Sakit Rujukan flu burung 
di seluruh Indonesia.

4. Mengoptimalkan 2 laboratorium rujukan nasional 
flu burung (Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan serta Lembaga Eijkman), 8 laboratorium 
regional dan 34 laboratorium sub-regional.

5. Mendistribusikan oseltamivir ke Dinas Kesehatan, 
RS Rujukan FB, RSUD Kabupaten/Kota, RS Swasta 
yang pernah menangani pasien kasus flu burung 
serta Puskesmas di seluruh Indonesia, selain untuk 
stockpiling Depkes dan Provinsi.

6. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kit untuk 
penyelidikan/investigasi bagi para petugas lapangan.

7. Mengadakan simulasi nasional penanggulangan 
penyebaran wabah flu burung di Desa Dangin 
Tukadaya, Jembrana, Bali pada bulan April 2008. 
Simulasi serupa direncanakan akan dilakukan di kota 
Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan April 2009. l

Pemusnahan unggas terinfeksi sebagai salah satu upaya 
menghentikan dan mencegah penularan virus flu burung

Melihat perkembangan kasus AIDS yang menunjukkan 
peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu, Departemen 
Kesehatan telah menetapkan kebijakan penanggulangan 
yang berfokus pada pencegahan, yang diintegrasikan dengan 
perawatan, dukungan dan pengobatan. Departemen Kesehatan 
juga telah berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan 
bagi penderita AIDS:
1. Pada tahun 2008 terdapat 110 Rumah Sakit yang memberikan 

layanan terapi anti-retroviral (ARV) dan Voluntary Counselling 
and Testing (VCT) di seluruh Indonesia.

2. Meningkatkan cakupan penderita yang mendapatkan 
perawatan anti-retroviral, dari 2.381 kasus pada tahun 2005 
menjadi 4.552 kasus (2006), 6.068 kasus (2007) dan 10.616 
kasus (2008), serta cakupan penderita yang memperoleh 
Terapi Anti-Retroviral Kombinasi, yang mencapai 72% pada 
tahun 2008.

3. Mengembangkan layanan MST (Maintenance Substitution 
Treatment) di mana telah ada 8 Rumah Sakit yang mampu 
memberikan layanan MST.

Flu Burung 
Avian Influenza, atau yang lebih dikenal sebagai flu 
burung, merupakan penyakit baru dengan tingkat 
kematian tinggi yang disebabkan oleh virus influenza 
tipe A yang umumnya menyerang unggas, namun dalam 
keadaan tertentu dapat menular pada manusia.

Penyebaran wabah flu burung pada unggas di Indonesia 
mencapai lebih dari separuh kabupaten/kota; suatu 
kondisi yang dipandang sangat serius, yang disebabkan 
lemahnya pengawasan pergerakan unggas yang terinfeksi 
flu burung serta produk hasil unggas dari wilayah 
terinfeksi ke wilayah yang masih bebas. 

Sejak kasus pertama flu burung pada manusia di Indonesia 
ditemukan pada bulan Juli 2005, pemerintah telah 
melakukan upaya-upaya penanganan yang telah berhasil 
meningkatkan persentase penanggulangan kasus suspek 
flu burung sesuai standar dari 79,2% pada tahun 2007 
menjadi 100% di tahun 2008. Jumlah kasus dan kematian 
dapat ditekan dari 20 kasus dengan 13 kematian di Juli s/d 
Desember 2005, 55 kasus dengan 45 kematian di tahun 
2006, 41 kasus dengan 36 kematian di tahun 2007 dan 24 
kasus dengan 20 kematian di tahun 2008. 

Departemen Kesehatan telah dan akan terus melakukan 
upaya-upaya penanggulangan flu burung terutama upaya 
persiapan penanganannya, yang mencakup antara lain:

1. Memiliki Pandemic Preparedness Plan secara nasional
2. Menerbitkan Pedoman Kebijakan dan Pengendalian 

kasus Flu Burung.
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No Jenis Penyakit Menular Satuan 2005 2006 2007 2008

 1 TUBERKOLOSIS (TB)     

Angka Keberhasilan Pengobatan (SR = Success Rate) % 91 91 82 n.a.

Penerimaan Kasus Baru TB Paru BTA Positif
(CDR = Case Detection Rate)

% 68 76 69 65

 2 MALARIA     

Kasus Malaria Klinis kasus 2.113.265  2.167.028 1.774.845 1.624.930

Kasus Malaria SD diperiksa positif kasus 315.394 347.597 311.789 266.277

 3 DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)     

 
 

Angka Kesakitan (IR = Incidence Rate) per 100.000 pddk 24,34 52,48 71,78 55,52

Angka Kematian (CFR = Case Fatality Rate) % 1,36 1,04 1,01 0,81

Angka Bebas Jentik % 75,88 81,48 84,31 n.a.

4 POLIO     

Non Polio AFP Rate 2 : 100.000 usia
>	15	tahun 2,44 2,46 2,54 2,62

Spesimen yang Diperiksa % 78,4 79,1 83,7 83,5

Cakupan Imunisasi Polio % 78,4 84,1 89,2 90,6

5 HIV AIDS     

Kasus Baru kasus 3.513 11.621 5.425 14.262

Kasus Kumulatif (Kasus Baru + Lama) kasus 5.320 16.941 22.366 36.628

ODHA Mendapat Pengobatan % 61 50 58 62

Rumah Sakit Pemberi Pelayanan VCT unit 75 150 204 482

Unit Pelayanan Kesehatan Pemberi Pelayanan IMS 
Komprehensif unit n.a. 43 61 84

Rumah Sakit Rujukan ARV unit 60 102 124 150

Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Maintenance unit n.a. n.a. n.a. 33

 6 FLU BURUNG     

Jumlah Kasus kasus 20* 55 41 24

Jumlah Kematian orang 13* 45 36 20

Persentase Kasus Suspek FB Ditanggulangi sesuai Standar % n.a. n.a. 79,2 100

Persentase Petugas Kesehatan yang Berisiko Terlindung 
dari Penularan Flu Burung % n.a. n.a. 67,5 90

Indikator Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular

* data Juli s/d Desember 2005
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Pengelolaan yang cermat atas sumber daya kesehatan yang mencakup sarana, SDM serta anggaran kesehatan 
dibutuhkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang menjadi hak masyarakat.
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Anggaran Pembiayaan Kesehatan

Arah kebijakan pembangunan kesehatan sebagaimana 
dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJM-N) mencakup upaya peningkatan jumlah, 
jaringan dan kualitas puskesmas serta peningkatan kualitas 
dan kuantitas tenaga medis; pengembangan sistem jaminan 
kesehatan terutama bagi penduduk miskin; peningkatan 
sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; 
peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak 
usia dini serta pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas 
kesehatan dasar.

Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan 
visi dan arah kebijakan tersebut, Departemen Kesehatan 
berkomitmen penuh untuk mengelola secara optimal seluruh 
sumber daya kesehatan yang dimiliki, terutama anggaran 
pembiayaan kesehatan. Selain anggaran, sumber daya kesehatan 
juga mencakup sarana kesehatan dan Sumber Daya Manusia 
(SDM) atau tenaga kesehatan.

Anggaran Kesehatan
Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah/desentralisasi, terdapat pembagian peran 
dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Khusus 
untuk pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah 
berbagi tugas dan peran dalam menyediakan pelayanan 
kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Selanjutnya 
PP 38/2007 mengatur pembagian tersebut secara lebih rinci 
sebagai berikut:

1. Kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi 
bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

2. Pembagian urusan pemerintahan tersebut harus sesuai 
dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi 
dengan memperhatikan keserasian hubungan antar 
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

3. Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah 
Daerah merupakan urusan pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan urusan wajib 
tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Pembagian urusan pemerintah di bidang kesehatan meliputi 
sub-bidang: Upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, 
Sumber Daya Manusia Kesehatan, Obat dan Perbekalan 
Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Manajemen 
Kesehatan.

Pembangunan kesehatan 2005-2009, yang mencakup 5 
prioritas program pembangunan (Kesehatan Ibu dan Anak, 
Pelayanan Kesehatan untuk Rakyat Miskin, Pendayagunaan 
Tenaga Kesehatan, Penanggulangan Penyakit Menular, Gizi 
Buruk dan Krisis Kesehatan akibat Bencana, serta Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Tertinggal, dan Daerah 
Perbatasan serta Pulau-pulau Terluar) dan dijabarkan dalam 
10 program utama dan 4 program penunjang pembangunan 
kesehatan, memerlukan perencanaan dan penyusunan anggaran 
yang matang. Departemen Kesehatan telah cukup berhasil 
mengelola anggaran secara akuntabel dengan memperhatikan 
prioritas pembangunan kesehatan serta pencapaian program-
program kesehatan, dan tetap berkomitmen penuh tidak hanya 
mengoptimalkan anggaran pembiayaan kesehatan yang semakin 
terbatas tetapi juga berupaya meningkatkan proporsi anggaran 
kesehatan agar mencapai tingkat yang ideal bagi pemenuhan 
layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan jenis sumbernya, anggaran pembiayaan kesehatan 
berasal dari:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Dana perimbangan (a.l. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus); dan
4. Dana cadangan umum (a.l. dana bencana, dana men-

desak).

Anggaran Departemen Kesehatan
bersumber dari APBN

Tahun Anggaran (TA) 2005 - 2008
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Persentase Alokasi Anggaran Kesehatan bersumber dari APBN
Tahun Anggaran (TA) 2005 - 2008

Program TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008

A P B N (dalam jutaan Rp) 397.769.300 699.099.100 752.373.200 697.071.000

Anggaran Departemen Kesehatan (dalam jutaan Rp) 11.144.186 13.983.052 18.754.149 18.475.260

Persentase (%) 2,80 2,00 2,49 2,65

Anggaran kesehatan bersumber APBN dialokasikan untuk:

1. Anggaran Kantor Pusat;
2. Anggaran Kantor Daerah yang diwakili Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Vertikal Departemen Kesehatan;
3. Dekonsentrasi, yang merupakan pelimpahan wewenang dari 

Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/
atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu;

4.  Tugas Pembantuan, yang merupakan penugasan Peme-
rintah kepada daerah tertentu.

Distribusi Anggaran Departemen Kesehatan
Anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber APBN dari 
tahun ke tahun mengalami peningkatan; hal ini menunjukkan 
komitmen dan besarnya perhatian pemerintah untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selain meningkatnya persentase anggaran kesehatan 
terhadap APBN, distribusi anggaran kesehatan untuk Daerah 
juga semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan 
implementasi otonomi daerah. Proporsi anggaran pun 
sebagian besar dilaksanakan untuk daerah. 

Pada Tahun Anggaran (TA) 2005, distribusi anggaran kesehatan 
adalah 38% untuk Pusat dan 62% untuk Daerah. Pada TA 2006, 
distribusi anggaran semakin membesar untuk Daerah yaitu 
84% (Pusat 16%); pada tahun 2007 distribusi untuk Daerah 
sebesar 87% (Pusat 13%), dan pada tahun 2008 distribusi untuk 
Daerah sebesar 88% (Pusat 12%).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Selain anggaran yang bersumber dari APBN, sumber anggaran
pembiayaan kesehatan penting lainnya adalah Dana Alokasi 
Khusus atau DAK Bidang Kesehatan. Melalui DAK Bidang 
Kesehatan, pemerintah pusat memberikan anggaran kepada 
daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan menjadi prioritas nasional.

DAK Bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu, 
daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah 
tertentu, khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana 
dan sarana pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang belum 
mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan
pembangunan daerah.

Sementara anggaran kesehatan yang bersumber dari 
APBN dialokasikan untuk melaksanakan program-program 
pembangunan kesehatan, DAK Bidang Kesehatan lebih 
difokuskan untuk membiayai kebutuhan fisik, antara lain:

1.  Sarana dan prasarana kesehatan, yang mencakup 
perawatan dan rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Keliling 
(Pusling), Puskesmas Pembantu (Pustu), Poliklinik Desa 
(Polindes), pengadaan R-2;

2.  Pengadaan alat kesehatan; dan
3.  Pembangunan dan rehabilitasi gudang farmasi di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2005, DAK Bidang Kesehatan berjumlah 
Rp 620 miliar yang didistribusikan ke 433 kabupaten/kota. DAK 
Bidang Kesehatan semakin meningkat, dimana pada Tahun 
Anggaran 2006 jumlahnya mencapai Rp 2,406 triliun yang 
didistribusikan ke 434 kabupaten/kota. Pada Tahun Anggaran 
2007 jumlah DAK Bidang Kesehatan mencapai Rp 3,381 triliun 
dan pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 3,389 triliun. Untuk 
Tahun Anggaran 2009, DAK Bidang Kesehatan diusulkan 
sebesar Rp 4 triliun.

Persentase Distribusi Anggaran Kesehatan
Tahun Anggaran (TA) 2005 - 2008

TA 2005

62%

87% 88%

84%
38%

13% 12%

16%

TA 2007

TA 2006

TA 2008

Pusat Daerah
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Program Kegiatan Prioritas & Keluaran Departemen Kesehatan
Tahun Anggaran 2008

Program Kegiatan Keluaran (Output)

Pemenuhan kebutuhan Dokter Spesialis 700 orang Dokter Spesialis

Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas 76,8 juta penduduk miskin

Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan dasar 1.500 Puskesmas, 2.200 Pustu, 28.000 Poskesdes, 2.500 Rumah 
Dinas Dokter & paramedis Puskesmas

Pelayanan bagi penduduk miskin di Kelas III Rumah Sakit 76,8 juta penduduk miskin

Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas 
dan jaringannya serta RS Daerah 28.000 tenaga kesehatan; 56.000 kader kesehatan

Penanggulangan penyakit menular 100% penderita DBD, Malaria, HIV/AIDS yang ditemukan, 
diobati serta > 70% angka penemuan TB dan 95% UCI Desa

Penanggulangan penyakit Flu Burung dan kesiapsiagaan 
Pandemi Influenza 100% penderita Flu Burung yang ditemukan, ditangani

Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada Ibu
Hamil dan Menyusui, Bayi dan Anak Balita

MP ASI pada 1,2 juta bayi dan anak, vit A pada 2 juta bayi dan 
16 juta anak balita, tablet Fe pada 4 juta bumil, kapsul yodium 

pada 80% WUS, dan surveilans gizi

Penyediaan obat Penyediaan obat esensial generik

Pelayanan kesehatan bagi Ibu dan Anak (KIA) Cakupan pelayanan antenatal dan neonatus 87%, 
pertolongan persalinan bayi oleh tenaga kesehatan 85%

DAK Bidang Kesehatan untuk Tahun Anggaran 2009 difokuskan 
pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. DAK pelayanan 
kesehatan dasar akan dimanfaatkan untuk pembangunan, 
peningkatan, perbaikan dan pengadaan prasarana, sarana 
serta peralatan kesehatan bagi Puskesmas dan jaringannya, 
pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dalam rangka 
pencapaian 100% desa menjadi Desa Siaga, serta penyediaan 
prasarana/sarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/
kota. DAK pelayanan kesehatan rujukan akan dimanfaatkan 
untuk pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pengadaan 
prasarana/sarana serta peralatan kesehatan bagi Rumah Sakit 
Provinsi/Kabupaten/Kota serta Unit Transfusi Darah.

Kebijakan Umum bagi DAK Bidang Kesehatan pada dasarnya 
mengacu pada ketentuan berikut:

1. DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan yang langsung 
disalurkan ke daerah untuk mendanai dukungan pelayanan 
kesehatan yang merupakan kewenangan daerah, yang 
mengarah pada peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan 
di tingkat Puskesmas dan jaringannya.

2. DAK Bidang Kesehatan dimanfaatkan untuk membiayai 
kebutuhan fisik sarana, prasarana dan peralatan kesehatan 
yang merupakan tanggung jawab daerah serta menjadi 
prioritas nasional di bidang kesehatan.

3. Masing-masing daerah dapat memilih kegiatan berdasarkan 
kebutuhan masing-masing dengan tetap mengacu pada 
prioritas nasional di bidang kesehatan.

4. Sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam pelak-
sanaan program yang didanai DAK, daerah penerima DAK 
wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 
10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk membiayai keg-
iatan fisik.

5. Sebagai penanggung jawab, Bupati/Walikota menunjuk 
dan menetapkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 
di wilayah kabupaten/kota.

6. Distribusi DAK Bidang Kesehatan tidak didasarkan azas 
pemerataan, namun diprioritaskan pada pemenuhan 
kebutuhan pemanfaatannya, yang disesuaikan dengan 
beban kerja dan kondisi di daerah.

7. Penetapan prioritas alokasi anggaran DAK Bidang Kesehatan 
ke Puskesmas dan jaringannya termasuk ke Poskesdes, harus 
mengutamakan kebijakan kesehatan nasional.

8. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai persiapan 
kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

9. Pemerintah Daerah harus menyiapkan pembiayaan yang 
bersumber dari daerah untuk biaya operasional kegiatan 
termasuk penyediaan prasarana, pemeliharaan/perawatan 
sarana dan peralatan kesehatan.
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Alokasi Anggaran Departemen Kesehatan menurut Program
Tahun Anggaran (TA) 2005 - 2008 (dalam ribuan Rp)

Program TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 28.876.345 141.636.152 189.717.096 74.257.150

Lingkungan Sehat 282.658.539 433.086.302 401.221.189 227.566.695

Upaya Kesehatan Masyarakat 3.359.336.246 2.514.705.265 2.431.293.070 1.582.010.503

Upaya Kesehatan Perorangan 3.866.251.660 4.625.801.230 9.072.309.812 9.585.103.150

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 853.485.819 1.648.900.635 1.080.889.571 435.730.138

Perbaikan Gizi Masyarakat 178.500.000 589.507.405 478.134.903 227.543.252

Sumber Daya Kesehatan 156.605.185 930.006.230 771.188.867 721.541.046

Obat dan Perbekalan Kesehatan 150.740.517 642.555.854 966.129.755 1.046.069.697

Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1.097.622.799 1.156.477.549 643.178.480 1.153.340.003

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 74.238.248 174.247.915 226.336.301 267.323.440

Pendidikan Kedinasan 250.098.042 15.000.000 14.659.057 62.245.505

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 11.605.229 26.576.750 21.391.355 40.500.000

Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara 19.784.195 43.367.832 32.096.550 79.000.000

Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan & Kepemerintahan 814.383.398 1.041.183.542 2.425.603.664 2.973.030.000

T O T A L 11.144.186.222 13.983.052.661 18.754.149.670 18.475.260.579

Peningkatan Alokasi Anggaran Kesehatan
Proporsi alokasi anggaran kesehatan yang bersumber dari APBN  
dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2008 masih berada 
pada persentase yang relatif rendah. Pada Tahun Anggaran 2005, 
dari anggaran kesehatan sebesar Rp 11,144 triliun, persentasenya 
terhadap total APBN sebesar Rp 397,769 triliun mencapai 2,80%. 
Pada Tahun Anggaran 2006, persentasenya sebesar 2,00% 
(Rp 13,983 triliun anggaran kesehatan terhadap Rp 699,099 
triliun total APBN); pada Tahun Anggaran 2007, persentasenya 
mencapai 2,49% (Rp 18,754 triliun terhadap Rp 752,373 triliun) 
dan pada Tahun Anggaran 2008, persentasenya sebesar 2,65% 
(Rp 18,475 triliun terhadap 697,071 triliun).

Proporsi anggaran kesehatan yang berada pada kisaran 2% ini 
masih berada jauh dari proporsi ideal menurut standar WHO, 
yaitu proporsi anggaran kesehatan terhadap Produk Domestik 
Bruto sekurang-kurangnya sebesar 5%. 

Untuk Tahun Anggaran 2009, diusulkan anggaran kesehatan 
sekitar Rp 20 triliun dengan asumsi distribusi anggaran untuk 
Daerah sebesar 89% dan untuk Pusat sebesar 11%. Departemen 
Kesehatan menargetkan peningkatan persentase anggaran 
pemerintah untuk pembangunan kesehatan sebesar 8%. l
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Upaya terobosan seperti program apotek rakyat dan program obat rakyat murah berkualitas akan terus dikembangkan 
untuk memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas.
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Fokus dan Terobosan Pembangunan 
Kesehatan Tahun 2009

Pada tahun 2009, Departemen Kesehatan berkomitmen 
untuk melanjutkan serta terus mengembangkan upaya-
upaya terobosan baik dalam bentuk program maupun 
kebijakan yang pro-rakyat, agar tujuan dan sasaran bidang 
kesehatan dapat dicapai dan diraih dengan lebih baik lagi. 
Upaya-upaya tersebut meliputi antara lain:

1. Melanjutkan Implementasi Jamkesmas

Program Jamkesmas dengan sasaran pelayanan 
kesehatan bagi 76,4 juta masyarakat miskin dan tidak 
mampu akan dilanjutkan pada tahun 2009. Upaya 
penyempurnaan terutama dalam manajemen dan 
pengelolaan klaim yang langsung mengirimkan tagihan 
klaim dari kas Negara ke Rumah Sakit terbukti dapat 
meng-efisien-kan uang negara sebesar Rp 1,4 triliun.

Jamkesmas untuk tahun 2009 akan dikelola dengan 
manajemen yang sama seperti tahun 2008 dan 
dianggarkan dari APBN dengan jumlah yang sama 
dengan tahun 2008. Masyarakat miskin dan tidak 
mampu di daerah yang tidak memiliki kartu Jamkesmas 
akan memiliki hak yang sama dengan masyarakat 
miskin yang memiliki kartu Jamkesmas dari pusat, dan 
akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah, dengan 
pembiayaan dari APBD.

2. Subsidi Obat Generik

Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan 
pemerataan obat di seluruh wilayah nusantara; 
menjaga kestabilan harga obat generik dan obat 
generik bermerek selama tahun 2009 serta untuk 
merevitalisasi kemampuan industri farmasi menengah 
kebawah dalam memenuhi kebutuhan obat dalam 
negeri,  Departemen Kesehatan menerapkan terobosan 
program pemberian subsidi obat generik, yaitu Obat 
Generik Bersubsidi (OGS) dan Obat Generik Bersubsidi 
Bermerek (OGSM).

Program ini dikhususkan pada obat-obatan fast 
moving  yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, 
obat-obatan l ife saving  yang sangat dibutuhkan 
untuk menyelamatkan nyawa pada keadaan darurat, 
obat-obatan yang termasuk obat esensial (DOEN), 
obat program kesehatan dan obat yang tidak bernilai 
ekonomis namun sangat dibutuhkan dalam pelayanan 
kesehatan masyarakat.

Pengadaan bahan baku OGS dan OGSM ini akan 
disubsidi oleh pemerintah. Industri farmasi yang 
memproduksi obat generik dengan menggunakan 
bahan baku yang disubsidi pemerintah, harus 
menjual OGS dan OGSM produksinya dengan harga 
yang ditentukan pemerintah. Harga OGSM ditetapkan 
sebesar maksimal tiga kali  harga OGS.

Produsen OGS dan OGSM akan diberikan insentif 
pasar yang jelas, yaitu seluruh pengadaan obat dari 
pemerintah pusat, provinsi,  kabupaten dan kota. 
Pengadaan obat dari APBN dan APBD pada tahun 
2009 hanya boleh digunakan untuk membeli OGS dan 
OGSM. Selain itu, seluruh apotek diwajibkan untuk 
menyediakan OGS dan OGSM agar seluruh lapisan 
masyarakat dapat menikmati obat bersubsidi.

3.  Apotek Rakyat

Program Apotek Rakyat yang merupakan wujud 
kerjasama antara Departemen Kesehatan dan Ikatan 
Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) ini diharapkan dapat 
meningkatkan keterjangkauan obat bagi masyarakat, 
selain memberdayakan dan menumbuhkan semangat 
wirausaha para tenaga apoteker. Pada tahun 2009 ini 
ditargetkan pembukaan 100 apotek rakyat dengan 
dukungan KUR dari BRI di 5 provinsi (Jakarta, Bali , 
Yogyakarta, Jawa Timur dan Sumaera Utara).  Untuk 
mendukung program ini,  telah disertifikasi sebanyak 
18.000 apoteker oleh ISFI.

4.  Perbaikan Gizi Anak Usia SD melalui
  Revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah
  (UKS)

Terobosan lain yang akan dilakukan pada tahun 2009 
adalah perbaikan gizi anak sekolah melalui revitalisasi 
usaha kesehatan sekolah (UKS) di Indonesia bagian 
timur. Kegiatan ini merupakan kesempatan kedua 
untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia; 
dimana kesempatan pertama adalah saat dalam 
kandungan sampai umur 2 tahun pertama.

Hal ini dilakukan,  karena menurut hasil  Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) 2007, kekurangan gizi kronis lebih 
banyak terjadi di Papua, Papua Barat, NT T, Maluku 
Utara, Maluku dan Sulawesi Barat, daripada Indonesia 
bagian barat.  Untuk itu, pemerintah akan melakukan 
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intervensi gizi terhadap 1,2 juta anak Sekolah Dasar 
umur 6 - 12 tahun berupa pemberian susu di sekolah 
yang akan diberikan 3 kali dalam seminggu selama satu 
tahun. 

5. Peningkatan Jumlah Tenaga Dokter
 Spesialis untuk Daerah Sangat Terpencil, 

Terpencil dan Perbatasan

Untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis di 
Indonesia, pada tahun 2009 Departemen Kesehatan 
akan memberikan bea siswa kepada 1.040 dokter untuk 
mengikuti program pendidikan dokter spesialis berbasis 
kompetensi (PPDS-BK). 

Selain itu,  melalui SK MENKES Nomor 591 Bulan Mei 
tahun 2007, Departemen Kesehatan membentuk tim 
yang membuat suatu modul program pendidikan 
dokter spesialis berbasis kompetensi sesuai dengan 
keahliannya (PPDS-BK),  bekerjasama dengan MKKI 
(Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia).

Tim ini telah menghasilkan 25 modul PPDS-BK 
(spesialis bedah, anak, kebidanan, penyakit dalam, 
patologi k linik ,  anestesi,  i lmu jiwa, neurologi, 
kardiologi,  pulmonologi,  kulit,  rehab medik,  bedah 
ortopedi,  bedah urologi,  bedah plastik ,  bedah anak, 
bedah syaraf,  bedah thorax, bedah mulut,  forensik , 
kedokteran okupasi,  obtalmologi,  radiologi,  THT ) dan 
siap diserahkan kepada 13 dekan Fakultas Kedokteran. 
Pada tahun 2009 akan diselesaikan 10 modul baru. 
Modul ini diharapkan mencetak dokter spesialis 
yang lebih sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat.

6. Membangun Sistem Pelayanan Transfusi
 Darah Nasional

Sampai tahun 2007, pelayanan transfusi darah menjadi 
tanggung jawab PMI dan hingga 2007 baru 188 kabu-
paten yang memiliki pelayanan transfusi darah dari 457 
kabupaten yang ada. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan akses 
transfusi darah kepada masyarakat, Departemen 
Kesehatan membuat terobosan untuk menjadikan 
pelayanan transfusi darah sebagai tanggung jawab 
pemerintah pusat dan daerah serta memperluas 
pelayanan ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu pada 
tahun 2008 telah dibangun 258 unit pelayanan pada 
tahun 2008, dan masih terdapat 199 kabupaten yang 
belum memiliki unit pelayanan transfusi darah. 

Kemudian, pada tahun 2009, Departemen Kesehatan 
membuat terobosan baru untuk mengintegrasikan sistem 
pelayanan transfusi darah ke dalam Sistem Kesehatan 
Nasional dan Sistem Kesehatan Daerah. Pada tahun 2009 
akan dibangun unit pelayanan transfusi darah agar di 
seluruh kabupaten tersedia UTD (Unit Tranfusi Darah) 
dengan dana yang dianggarkan dari Dana Alokasi Khusus 
(DAK) APBN.

7. Program-program Lain yang Menjadi
 Prioritas Tahun 2009

•	 Pembentukan	Pusat	Surveilans	Nasional	untuk	pence-
gahan dini penyakit menular

•	 Pembangunan	Pusat	Penelitian	Rumah	Sakit	di	UNAIR
•	 Pengembangan	Rapid	Test	dan	Vaksin	Flu	Burung	

Selain implementasi terobosan-terobosan dan program 
prioritas, Departemen Kesehatan tetap meneruskan dan 
mengintensifkan implementasi program-program lain 
yang menjadi prioritas tahun 2008, seperti Save Papua, 
Desa Siaga, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan 
Dewan Kesehatan Rakyat. l
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