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etualang, dedikasi, dan kerja keras selalu 
lekat dengan pelayanan kesehatan di daerah 
tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Situasi 
dan kondisi lapangan memang menuntut 

munculnya sikap petualang. 

Medan yang sulit, jarak yang jauh dan terpencil. 
Ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang masih 
tertinggal, baik secara pengetahuan maupun ekonomi. 
Tempat tersebut biasanya hanya dapat dicapai dengan 
menggunakan pesawat perintis atau perjalanan air 
yang melelahkan dan penuh tantangan. Hanya mereka 
yang bermental baja yang siap dengan tugas-tugas 
berat tersebut. 

Indonesia banyak memiliki medan berat seperti 
itu, antaranya di Provinsi Papua, khususnya daerah 
perbatasan dengan Papua Nugini. Tepatnya di Distrik 
Skow, sebuah kawasan pedesaan yang berbatasan 
langsung dengan Papua Nugini. Daerah ini sangat 
minim segalanya. Mulai dari penerangan, sarana 
transportasi, komunikasi, pelayanan kesehatan, 

dan infrastruktur lainnya. Bagaimana para relawan 
kesehatan bermental baja ini menjelajah, suka duka 
dan kondisi umum layanan kesehatan di Papua, 
kami coba angkat dalam  rubrik “Media Utama”, edisi 
Mediakom nomor ini.

Pada kesempatan ini, kami ketengahkan juga Hasil 
Riset Fasilitas Kesehatan ( Risfakes) 2011 yang dilakukan 
Badan Litbang Kesehatan. Adapun fasilitas kesehatan 
yang diriset yakni rumah sakit umum pemerintah, 
puskesmas dan laboratorium klinik mandiri (LKM). 
Nah bagaimanakah hasilnya ? Apakah rumah sakit, 
puskesmas dan LKM sudah memenuhi standar yang 
ditetapkan ? Kami sajikan lengkap pada rubrik ragam.

Selain itu, masih ada rubrik lain yang bisa disimak 
seperti, rubrik Ragam, Nasional, Daerah, termasuk 
tulisan-tulisan ringan yang sarat informasi lainnya 
yang terangkum dalam rubrik Info Sehat, Lentera, dan 
Kolom. Selamat menikmati...! 

Redaksi.  

MentalBaja
drg. Murti Utami, MPH
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PERTANYAAN:
Saya bidan PTT Pusat di daerah. Sejak Januari 2012, sampai 
saat ini saya belum menerima gaji. Kapan Kementerian 
Kesehatan akan membayar gaji kami? Terima kasih.
Bidan PTT Pusat di Daerah
JAWAB:
Kementerian Kesehatan sudah membayar gaji bulan Januari 
2012 dan Februari 2012 melalui Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) ke rekening masing-masing. Silakan periksa rekening 
Anda. Sedangkan gaji bulan Maret 2012 masih dalam proses 
dan dalam waktu tidak lama lagi akan dibayarkan melalui 
BRI ke rekening masing-masing. Ada kendala selama masa 
transisi pengiriman gaji yang sebelumnya melalui PT Pos 
Indonesia menjadi melalui BRI. Ke depan mudah-mudahan 
pembayaran gaji sudah dapat berjalan lancar seperti sedia 
kala. Untuk informasi dan pengaduan lebih lanjut dapat 
menghubungi Pusat Tanggap dan Respon Cepat (PTRC) 
Kementerian Kesehatan pada nomor (kode lokal) 500567. 
Misalnya di Bandung (022500567), di Surabaya (031500567).

PERTANYAAN:
Saudara saya tinggal di Bogor akan menjalani ibadah Umroh 
dan sesuai ketentuan yang berlaku, diharuskan untuk 
vaksinasi meningitis.  Di mana lokasi terdekat Saudara kami 
bisa mendapatkan vaksinasi tersebut? Terima kasih.
Achmad Bajuri, Jakarta Pusat
JAWABAN:
Vaksinasi meningitis untuk jamaah Umroh yang terdekat di 
Jabodetabek adalah di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 
Bandara Soekarno Hatta Jakarta, KKP Tanjung Priok dan KKP 
Halim Perdana Kusuma Jakarta. Silakan menghubungi KKP 
Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta No. Telepon 
(021) 5506068, 5507989, KKP Pelabuhan Tanjung Priok No. 
Telepon (021) 43931045, 4373266, dan KKP Halim Perdana 
Kusuma Jakarta No. Telepon (021) 8000166. Untuk informasi 
lebih lanjut bisa menghubungi Pusat Tanggap dan Respon 
Cepat (PTRC) Kementerian Kesehatan di nomor (kode lokal) 
500567.

PERTANYAAN:
Saya sudah mendaftar menjadi TKHI untuk penyelenggaraan 
haji tahun 2012 (1433 H). Kapan pengumuman hasil seleksi 
TKHI  dan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih.
Alimuddin,  Palembang
JAWABAN:
Pengumuman hasil seleksi Petugas Kesehatan Haji Indonesia 
baik yang TKHI maupun PPIH bidang Kesehatan akan 
dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012. Silakan dapat dilihat 
di website Pusat Kesehatan Haji dengan alamat: http://
puskeshaji.depkes.go.id.
Seluruh Calon Peserta Pelatihan TKHI akan diundang dan 
sebelum pelatihan akan dilakukan tes psikometrik untuk 
kesehatan jiwa. Bagi yang lulus akan mengikuti tahapan 
pelatihan selanjutnya. Bagi yang tidak lulus akan kembali ke 
daerahnya masing-masing dan tidak bisa mengikuti tahapan 
pelatihan selanjutnya.

SURAT PEMBACA

Cerita dari Perbatasan 

PAPUA
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MEDIAKOM mengucapkan terima kasih atas 
partisipasi Anda dalam memberikan opini, 
sehingga kami dapat melakukan perubahan 
menjadi lebih baik lagi. 

Sebagai rasa terima kasih kami akan 
memberikan cindera mata untuk yang 
beruntung.

PEMENANG UNDIAN SURVEY

SURVEY
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INFO SEHAT

Langkah
Berhenti Merokok

Pilih hari untuk memulai berhenti merokok
Ambil kalender dan pilih waktu yang tepat untuk 
mempersiapkan diri berhenti kebiasaan merokok. Ada baiknya 
pilih hari yang Anda anggap tingkat stres tidak terlalu tinggi 
dibandingkan hari lain, misalnya di akhir pekan. Tandai kalender 
dan mulailah berkomitmen untuk melakukannya. Jangan lupa, 
sebagai langkah awal, singkirkan asbak, korek api, dan rokok. 

Prediksi situasi pemicu keinginan merokok
Cobalah untuk memprediksi situasi pemicu yang akan muncul 
pada hari pertama saat berhenti merokok yang bisa membuat 
Anda kembali merokok. Solusinya, tulis apa saja yang menjadi 
pemicu keinginan merokok dan hindari. Ada baiknya, Anda 
melakukan ‘pengamatan khusus’ pada satu minggu sebelum 
merealisasikan niat untuk berhenti merokok, sehingga bisa 
mengetahui kapan dan mengapa timbul keinginan merokok.

Susun strategi untuk situasi pemicu Anda
Selanjutnya, pikirkan dari setiap poin pemicu. Apa tujuan utama 
Anda merokok? Sebagai contoh, katakanlah pemicunya adalah 
stres di tempat kerja dan rokok membantu menenangkan 
Anda. Untuk itu, Anda bisa coba rehat sejenak dari pekerjaan 
kantor, mengkonsumsi air putih, atau mencoba rileks dengan 
melakukan yoga ringan, atau sekadar ngobrol sesama teman. 
Intinya, setiap pemicu, tuliskan dua atau tiga strategi. Kemudian 
berkomitmen untuk menggunakan strategi tersebut saat situasi 
terjadi.

Cari dukungan
Berhenti merokok akan terasa lebih mudah ketika orang 
terdekat turut membantu dalam merealisasikan niat Anda itu. 
Jenis dukungan yang diberikan bisa dalam bentuk tindakan 
dengan memastikan tidak ada rokok tergeletak di sekitar rumah 
atau memberitahu Anda bahwa keluarga bangga  atas semua 
usaha Anda. 

Kebiasaan merokok amat merugikan kesehatan. Para perokok aktif berisiko terkena kanker paru-
paru, emphysema, dan serangan jantung. Dampak ini sudah disadari oleh para perokok. Sebagian 
dari mereka pun ingin berhenti merokok. Masalahnya, tak mudah berhenti merokok.  Tak jarang, niat 
mereka kandas di tengah jalan.  Berikut tips, yang bisa dicoba untuk berhenti merokok: 

 
Perhatikan Hasilnya
Setelah berhasil berhenti merokok pada satu hari pertama, coba 
Anda rasakan perbedaannya.
1. Setelah 20 menit, tekanan darah dan denyut nadi kembali 

normal.
2. Setelah 8 jam, tingkat oksigen dalam darah kembali normal.
3. Setelah 24 jam, paru-paru mulai membersihkan penumpukan 

tar.
4. Setelah 48 jam, bau dan rasa yang baik mulai meningkat.
5. Setelah 72 jam, bernafas lebih mudah, tabung bronkial lebih 

rileks dan terjadi peningkatan energi.
6. Dua hingga 12 minggu, berjalan dan berlari jauh lebih mudah. 

Setelah tiga sampai sembilan bulan, paru-paru memiliki ruang 
untuk oksigen hingga 10 persen lebih banyak.

7. Pada satu tahun, risiko serangan jantung menurun hingga 
setengahnya. Bahkan setelah 10 tahun, risiko kanker paru-
paru juga berkurang hingga 50 persen. Dan dalam 15 tahun, 
risiko serangan jantung Anda sama seperti mereka yang non-
perokok. (Dari berbagai sumber)
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Kiat Menambah Berat Badan
Berpenampilan langsing menjadi dambaan kebanyakan kaum hawa. Sebaliknya, bagi 
mereka yang tergolong terlalu kurus, gemuk adalah kondisi yang ideal. Tak jarang, 
berbagai upaya sudah dilakukan, tapi hasilnya tidak maksimal. Berikut kiatnya: 

Ø	Ketahui Faktor Penentu dalam Diri Sendiri
 Sebelum melakukan program menaikkan berat badan, sejatinya ketahui terlebih 

dahulu  faktor penentu cara menggemukkan badan yang dipengaruhi dari dalam diri 
sendiri antara lain:
1. Metabolisme Tubuh
 Setiap orang memiliki kemampuan menyerap makanan berbeda. Hal ini dipengaruhi 

oleh kemampuan pencernaan termasuk ada tidaknya  gangguan pencernaan. 
Yang banyak dijempui gangguan pencernaan pada anak berupa penyakit cacing. 
Sedangkan pada orang dewasa, masalah stres dan depresi dapat mempengaruhi 
kerja metabolisme tubuh.

2. Hormon
 Faktor hormon dalam aktivitas hidup sangatlah berpengaruh dalam pertumbuhan 

dan penyerapan makanan. Pada wanita misalnya, hormon estrogen menurut 
penelitian memiliki peran dalam menghambat pertumbuhan.

3. Genetika
 Faktor genetika juga merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting. Dalam 

suatu kelompok atau keluarga, kita dapat melihat apakah keluarga itu mempunyai 
bakat/keturunan gemuk atau tidak.

 Menyikapi faktor tersebut, maka katakan terlebih dahulu pada diri sendiri: AKU BISA 
PUNYA BERAT BADAN IDEAL Optimistime diperlukan sebagai semangat sekaligus 
meningkatkan komitmen. 

Ø	Menambah porsi dan frekuensi makan dan minum
 Tambahkanlah jumlah porsi makan Anda dan makanlah sesering mungkin. Jika 

memungkinkan, konsumsi putih telur satu kali sehari. Selain itu, minumlah susu full 
cream. Disarankan untuk meminum susu full cream secara rutin dua kali sehari.

Ø	Minum air putih yang banyak
 Minum air putih setidaknya 8 gelas per hari. Hal ini dapat dilakukan untuk menjaga 

sistem pencernaan supaya tetap lancar.

Ø	Konsumsi Multivitamin
 Meski Anda telah makan lebih dari cukup, jangan lupakan untuk tetap mengkonsumsi 

multivitamin. Hal ini diperlukan guna menunjang kesehatan tubuh.

Ø	Olahraga dan istirahat yang cukup
 Dengan berolahraga secara teratur, maka fungsi tubuh akan terjaga dengan baik. Usahakan 

untuk berolahraga paling tidak satu kali seminggu. Istirahat yang cukup juga diperlukan 
supaya kesehatan tubuh terjaga. (Juwita Maharanti, dari berbagai sumber) 

Walaupun terasa bahagia saat menimang anak, tidak 
dipungkiri terbesit kegelisahan yang sering menyelinap 
dalam hati para ibu: naiknya berat badan.  Menjatuhkan 
pilihan untuk melakukan diet, memunculkan pertanyaan, 
apakah baik  bagi kesehatan ibu dan anak? Kenaikan berat 
hingga 10-15 kg bukan merupakan hal yang mudah untuk 
ditanggulangi. Namun, jangan dulu patah semangat 
karena ada trik khusus untuk menyiasatinya. 

Ø	Tetaplah Menyusui
 Bagi Anda yang menyusui, bergembiralah. Karena 

menyusui merupakan salah satu cara yang cepat 
menuju berat badan semula seperti sebelum Anda 
hamil. Pada saat menyusui, otomatis tubuh akan 
membakar sekitar 500 kalori per harinya.

Ø	Perhatikan Asupan Makanan 
 Anda harus tetap memperhatikan asupan makanan 

pasca melahirkan. Sebaiknya perbanyak konsumsi 
sayuran, buah-buahan, dan makanan rendah lemak. 
Meski demikian, tetap mengonsumsi lemak misalnya 
memilih daging yang sudah dibuang bagian lemaknya.

Ø	Siapkan Kudapan Bergizi. 
 Bila Anda senang mengudap, sebaiknya menyimpan 

beberapa jenis kudapan dengan kandungan yang 
bergizi agar berat tubuh tetap terjaga, seperti yogurt 
rendah lemak atau biskuit rendah lemak. Selain itu, 
jangan lupa untuk banyak minum air putih.

Ø	Olahraga 
 Tak perlu jauh-jauh berpikir jenis olahraga yang ada 

di gym. Kegiatan sehari-hari mengurus anak seperti 
memandikan atau menyuapi anak sudah dapat 
membuang banyak kalori. Mengajak anak berjalan-
jalan dengan kereta bayi setiap pagi atau sore selama 
kurang lebih satu jam dapat membakar sekitar 200 
kalori. Selain itu, berenang atau yoga juga baik bagi 
kesehatan tubuh dan dapat melatih seluruh otot 
tubuh.  Adapun waktu yang dianggap cukup untuk 
memulai olahraga adalah sekitar 2-3 bulan pasca 
melahirkan ketika tubuh kita sudah lebih kuat.

Ø	Sabar dan Terapkan Pola Hidup Seimbang
 Satu hal yang harus diingat dalam program diet adalah 

menurunkan berat badan bukanlah proses yang instan. 
Diperlukan kesabaran dan diikuti dengan pola makan 
yang seimbang serta olahraga secara teratur, tanpa 
mempengaruhi kualitas ASI maupun kesehatan Anda

Diet
Setelah 
Melahirkan
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Antioksidan sangat dibutuhkan bagi tubuh untuk melawan radikal 
bebas dalam tubuh sehingga dapat mencegah dan melawan 
penyakit serius seperti jantung dan kanker serta menurunkan 
tekanan darah dan memperlambat efek penuaan. Berikut nutrisi 
dengan kandungan antioksidan paling banyak, seperti dilansir 
onlymyhealth: 
 
Buah beri
Buah ini mengandung serat, mineral, dan vitamin yang sarat 
dengan antioksidan. Blueberry, raspberry, dan blackberry kaya 
dengan proanthocyanidins, antioksidan yang dapat membantu 
mencegah kanker dan penyakit jantung. Blueberry juga dapat 
menunda timbulnya gejala berkaitan dengan usia seperti 
hilangnya fungsi kognitif. 
 
Brokoli
Brokoli dan sayuran lain seperti kol, kembang kol, dan kubis 
Brussel, dapat membantu mencegah kanker dan mencegah 
penyakit jantung. Sayuran tersebut mengandung senyawa yang 
dapat mengurangi risiko kanker payudara dan kanker sensitif 
estrogen lain, seperti kanker indung telur dan leher rahim.

Tomat 
Tomat dapat menangkal beberapa jenis kanker, mencegah 
katarak karena mengandung lycopene, antioksidan dari keluarga 
karotenoid. Lycopene dapat membantu mencegah kanker 
paru-paru, usus besar dan payudara. Tomat juga mengandung 
antioksidan glutathione, yang membantu meningkatkan fungsi 
kekebalan tubuh. 
 
Anggur Merah
Quercetin dalam anggur merah kecil dapat menjaga jantung 
Anda berdetak lebih lama. Antioksidan ini tergolong kuat guna 
meningkatkan kesehatan jantung dengan bertindak sebagai 
pemulung radikal bebas, mengurangi agregasi trombosit 
dan membantu pembuluh darah tetap terbuka dan �eksibel. 
Resveratrol juga dapat melindungi terhadap kanker dan 
mengurangi risiko tukak lambung dan stroke.
 
Bawang putih
Bawang putih dikemas dengan antioksidan yang dapat 
membantu menangkis kanker, penyakit jantung, dan efek 
penuaan. Senyawa sulfur yang memberikan bau tajam bawang 
putih dianggap bertanggung jawab atas manfaat penyembuhan. 

Lawan Penyakit 
dengan Antioksidan

Selain itu, bawang putih menjaga kesehatan jantung dengan 
menurunkan kadar kolesterol, mengurangi tekanan darah, 
melawan radikal bebas, dan menjaga darah dari pembekuan.

Bayam 
Lutein bayam (antioksidan yang ditemukan dalam bayam) 
adalah pigmen utama di daerah makula, yang dapat membantu 
melindungi penglihatan Anda. Lutein muncul untuk bekerja 
dengan melindungi retina dari kerusakan akibat sinar matahari 
dan melawan radikal bebas yang dapat membahayakan mata.

Teh 
Teh telah terbukti secara signi�kan mengurangi risiko kanker, 
penyakit jantung, stroke dan penyakit lainnya. Antioksidan 
katekin dalam teh hijau teroksidasi dalam proses pembuatan 
teh hitam, membentuk perlawanan terhadap radikal bebas.

Wortel 
Wortel sarat dengan antioksidan kuat yang disebut beta-
karoten, yang juga ditemukan pada buah bit, ubi jalar, 
dan sayuran berwarna oranye. Beta-karoten memberikan 
perlindungan terhadap kanker, penyakit jantung, dan 
perkembangan rheumatoid sebanyak 70 persen.

Kedelai 
Kedelai dapat membantu mencegah kanker, menurunkan 
kolesterol, mencegah osteoporosis, dan mengurangi efek 
menopause. Sebagian besar manfaat kesehatan dari kedelai 
telah dikaitkan dengan genistein dan iso�avon lainnya, yang 
menyerupai estrogen alami dalam tubuh. Dalam hal ini, 
Genistein dapat membantu mencegah kanker payudara, usus 
besar, dan prostat. Kedelai dapat mengurangi baik tingkat 
kolesterol secara keseluruhan. Kedelai juga dapat mencegah 
osteoporosis.
 
Gandum 
Vitamin E dalam biji-bijian adalah antioksidan kuat yang 
memainkan peran dalam mencegah kanker. Hal ini dapat 
meningkatkan kekebalan tubuh, memperlambat perkembangan 
penyakit Alzheimer, mengobati radang sendi, mencegah kulit 
terbakar, dan mengobati infertilitas pria. Biji-bijian kaya akan 
asam �tat, yang dikenal sebagai IP-6, antioksidan kuat yang 
dapat membantu melindungi terhadap kanker payudara, usus 
besar dan kanker hati.

INFO SEHAT
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“Global In� uenza Surveillance Response 
System (GISRS), merupakan sistem baru 
di bidang surveilans  yang pada dasarnya 
berfungsi untuk melakukan monitoring 
dan risk assessment virus in� uenza; 
diagnosis laboratorium; mendukung 
ketersediaan vaksin; melakukan 
capacity building; berkomunikasi dan 
membentuk jejaring kerja sama dalam 
menjalankan tugas-tugas ad-hoc,” 
demikian diungkapkan  Direktur Jenderal 
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan (PP dan PL), Prof. Dr. Tjandra 
Yoga Aditama  SpP(K), MARS, DTM&H, 
DTCE pada hari ketiga rapat persiapan 
WHO The Pandemic In� uenza Preparedness 
(PIP) Framework Advisory Group di Jenewa, 
Swiss (24/02/12).

“Sistem ini bermula dari Global In� uenza 
Surveilans Network (GISN) pada 1952, 
yang kemudian pada resolusi World 
Health Assembly (WHA) 64.5 (2011), maka 
dimulailah sistem baru, yaitu GISRS ini”, 
ujar Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama.

Lebih lanjut Prof. Tjandra menambahkan, 
berkaitan dengan sistem GISRS tersebut, 
dilakukan pula pembahasan mengenai 
136 buah National In� uenza Center di 106 
negara; 6 buah World Health Organization 
Collaborating Center (WHO CC) on In� uenza; 
WHO Essential Regulary Laboratories; dan 
WHO H5 Re� erence Laboratories.

“GISRS akan memonitor evolusi virus serta 
melakukan global alert mechanism. Untuk 
diketahui, saat ini Indonesia baru akan 
memulai membuka WHO CC di Jakarta”, 
terang Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama.

STOP PRESS

GLOBAL INFLUENZA 
SURVEILLANCE RESPONSE 
SYSTEM (GISRS)

Kasus atas nama M (perempuan, 24 tahun) warga kecamatan Ratu 
Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan merupakan karyawati 
di RSUD Dr. M. Yunus. Kasus mengalami gejala demam sejak 23 Februari 
2012. Ia lalu berobat dan dirawat di RSUD DR. M. Yunus keesokan 
harinya. Karena mengalami batuk, sesak napas, dan disertai penurunan 

kesadaran, maka kasus dipindahkan ke ruang intensive care unit (ICU). Akhirnya, 
kasus meninggal dunia pada 1 Maret 2012 pukul 22.45 WIB.

Telah dilakukan penyelidikan epidemiologi ke rumah penderita dan lingkungan 
sekitar oleh Tim Terpadu Kemenkes, Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan 
setempat. Berdasarkan penyelidikan tersebut, didapat kemungkinan faktor risiko 
yaitu penderita memiliki kontak lingkungan dengan tempat kematian unggas 
mendadak di sekitar tempat tinggalnya.

Dengan bertambahnya satu kasus ini, maka jumlah kumulatif � u burung di 
Indonesia sejak tahun 2005 sampai berita ini disiarkan adalah 187 kasus dengan 
155 kematian. 

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), 
Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp(K), MARS, DTM&H, DTCE, selaku International 
Health Regulation Focal Point (IHR) telah menginformasikan kasus ini ke WHO. 
(pra)

UPDATE KASUS
FLU BURUNG
Kementerian Kesehatan RI, melalui Direktorat Jenderal 
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
mengumumkan satu kasus baru H5N1 yang telah 
dikon� rmasi oleh Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar 
Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan.

EDISI 35  I  APRIL  I  2012  MEDIAKOM 9



Untuk memenuhi bahan baku obat dalam 
negeri, pemerintah telah menyusun roadmap 
pengembangan bahan baku. Dengan roadmap 
ini diharapkan terjalin kerja sama antara instansi/
lembaga terkait dengan industri farmasi. 

Dalam roadmap tersebut telah ditetapkan strategi yaitu 
mengembangkan kebijakan yang berpihak pada pengembangan 
bahan baku obat; meningkatkan sinergitas Academic Business 
Goverment (ABG); menguatkan riset di bidang bahan baku obat 
yang berorientasi pada kebutuhan; meningkatkan kemampuan 
Iptek; dan meningkatkan produksi bahan kimia sederhana, 
pemanfaatan sumberdaya alam, dan bioteknologi.

Saat ini, Indonesia telah mampu membuat bahan baku obat 
dalam negeri antara lain Paracetamol; Antibiotik turunan 
Betalaktam (Ampisilin, Cloksasilin, Benzilpenisilin Potasium, 
dan Sulbaktam); produk eksipien (Amilum Manihot, Sorbitol, 
Dekstrosa, dan Talkum); bahan baku obat turunan Kina; Iodium; 
bahan baku obat herbal (fraksi bioaktif Cinamomum burmani 
(kayumanis) dan Lagerstroemia speciosa (banaba); beberapa 
fraksi bioaktif  Phaleria macrocarpa (mahkota dewa); fraksi protein 
bioaktif Lumbricus Rubellus).

Menurut Maura Linda Sitanggang, untuk pengembangan 
bahan baku obat yang lebih efektif, saat ini telah dibentuk 
Pokjanas “Pengembangan Bahan Baku” yang terdiri antara lain 
Kemenkes, Kemenprin, Kemendag, Badan POM, Kemenkoekuin, 

Kemenkokesra, BPPT, LIPI, universitas, dan industri farmasi.

Pada tahun 2012 pemerintah merencanakan meningkatkan 
produksi BBO Lovastatin secara fermentasi; Epigalokatekin 
Galat; Difruktosa Anhidrida III; turunan Ibuprofen. Di samping 
itu, melakukan penelitian produksi produk eksipien yaitu garam 
pharmaceutical grade dan Pati ter-pregelatinasi.

Maura Linda Sitanggang menambahkan bahwa BBO tradisional 
yang sedang dikembangkan antara lain ekstrak kering temulawak 
terstandar; ekstrak kering temulawak terfraksinasi terstandar; 
ekstrak kering sambiloto terstandar; ekstrak kering sambiloto 
terfraksinasi terstandar; ekstrak kering pegagan terstandar; 
ekstrak kering terstandar herba meniran; ekstrak kering terstandar 
rimpang kunyit; ekstrak kering terstandar herba binahong; ekstrak 
kering terstandard herba kumis kucing; ekstrak kering terstandar 
daun salam.

Selain itu, dilakukan pula studi kelayakan pengembangan BBO 
dan obat tradisional di dalam negeri yaitu produk eksipien 
turunan pati; produk ekstrak; serta produk antibiotik turunan 
Betalaktam. Dirjen menambahkan, konsumsi obat di Indonesia 
dibandingkan dengan dunia global hanya 1%.  Ini berarti, jika 
kita membuat bahan baku obat sendiri, maka kita bisa menekan 
ketergantungan kita terhadap bahan baku obat impor.  Sementara 
itu, obat generik adalah obat yang paling cost e�ective sebagai 
strategi untuk menekan harga. (pra)

KETERSEDIAAN BAHAN BAKU OBAT 
INDUSTRI FARMASI INDONESIA

“Tidak ada satu pun negara di dunia dapat 100% membuat kebutuhan bahan baku obatnya sendiri,” 
ungkap Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Dra. Maura Linda Sitanggang pada 
acara temu media bertema Ketersediaan Bahan Baku Obat di Indonesia, di kantor Kemenkes (9/3).

STOP PRESS
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Menurut Menkes, 
upaya pemenuhan 
kebutuhan obat bermutu 
dan terjangkau di 
tanah air antara lain 

dilakukan dengan pelaksanaan Program 
Obat Generik. Peningkatan penggunaan 
obat generik harus diimbangi dengan 
upaya produksi yang harus meningkat 
untuk menjamin ketersediaannya bukan 
hanya dari jumlahnya tetapi juga dari 
jenisnya.
 
“Jika ada yang mengatakan bahwa 
permintaan terhadap obat generik 
dinyatakan berhasil, mungkin kita tidak 
begitu percaya. Tetapi bila produsen yang 
mengatakan permintaan obat generik 
naik, itu benar. Artinya obat generik 
semakin banyak di pakai,” ujar Menkes.
  
Menkes menegaskan bahan baku, 
proses produksi, prosedur dan alat yang 
digunakan untuk memproduksi  obat 
generik sama dengan obat bermerk.
 “Perlu ditekankan bahwa obat generik 

PRODUK FARMASI 
INDONESIA 
DOMINASI PRODUKSI 
DALAM NEGERI

adalah obat yang sama mutunya dan tidak 
ada perbedaan mutu antara obat generik 
dengan obat bermerk,” ujar Menkes.

Menkes berharap obat generik dapat 
mendominasi pasar obat di Indonesia di 
masa mendatang. Pemerintah harus terus 
mendorong penggunaan obat generik, 
baik di fasilitas pelayanan kesehatan milik 
pemerintah maupun milik swasta.

Menurut Menkes, dengan pelaksanaan 
universal coverage akan terjadi 
peningkatan penggunaan obat terutama 
obat generik secara signi� kan. Oleh karena 
itu, perlu kerja sama yang baik antara 
Pemerintah dengan Industri farmasi dalam 
penyediaan obat termasuk obat generik.
 
“Keputusan PT. Kalbe Farma untuk 
memperluas fasilitas produksinya 
merupakan wujud nyata dukungan 
industri farmasi pada pemerintah dalam 
mendorong penggunaan obat generik,” 
kata Menkes. Menkes menambahkan 
pembangunan kesehatan tidak mungkin 

“Industri farmasi Indonesia terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Saat ini 90% kebutuhan 
produk farmasi di pasar Indonesia sudah dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, tetapi produksi 
tersebut masih bergantung 95% bahan bakunya dari luar,” demikian dinyatakan Menkes dr. Endang 
Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH, saat meresmikan perluasan pabrik obat generik Kalbe Group, di 
Cikarang, Jawa Barat (28/02). Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Bekasi, Dr. H. Sa’duddin, Dirjen 
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Dra. Maura Linda Sitanggang, Kepala Dinkes Prov. 
Jawa Barat dr. Alma Lucyati, Kepala Dinkes Kab. Bekasi Dr. H. Muharman.B, dan Presiden Direktur 
PT.Kalbe Farma, Tbk., Irawati Setiady.

dapat dijalankan oleh pemerintah 
saja. Perlu partisipasi yang nyata dari 
segala pihak termasuk industri swasta 
maupun organisasi-organisasi ataupun 
kemasyarakatan.
 
Menkes menghimbau agar industri farmasi 
di tanah air mendukung terlaksananya  
pelayanan kesehatan universal coverage 
dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya Kalbe 
Group yang meningkatkan kemampuan 
produksi obat generiknya, tetapi juga 
industri farmasi lainnya. “Indonesia adalah 
negara besar dengan jumlah penduduk 
besar jadi sangatlah penting untuk kita 
mandiri dalam penyediaan obat dan tidak 
tergantung kepada negara lain,” kata 
Menkes.
 
Kemenkes melalui Badan POM (Pengawas 
Obat dan Makanan) akan membantu 
menjaga mutu dengan Cara Pembuatan 
Obat yang Baik (CPOB) sehingga dalam 
pembuatan obat generik tidak perlu 
diragukan lagi mutunya dan harga yang 
masih tetap terjangkau. (Pra)

Dra. Maura Linda Sitanggang
Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes
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Menurut Menkes, rumah sakit mengemban tiga 
peran utama, yaitu sebagai tempat pelayanan 
kesehatan, pendidikan, dan penelitian. 
Harmonisasi ketiga peran inilah  merupakan 
kunci  tercapainya mutu rumah sakit yang terbaik.

”Pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu adalah 
pelayanan kesehatan yang paripurna. Pelayanan kesehatan 
paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif 
dan preventif selain kuratif serta rehabilitatif,” ujar Menkes.

Menkes menambahkan, upaya promotif dan preventif  di 
rumah sakit harus mencakup bidang penyakit menular (PM), 
termasuk infection control dan universal precautions;  penyakit 
tidak menular (PTM); patient safety; pencegahan cacat yang 
menetap;  peningkatan akses masyarakat pada pelayanan 
kesehatan yang bermutu;  penerapan perilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS); dan  perwujudan lingkungan yang bersih, sehat, dan 
asri.

Lebih lanjut Menkes menyatakan, promosi kesehatan 
bukan sekadar upaya  mengubah  perilaku saja, melainkan  juga  
mengubah  lingkungan yang mendukung terwujudnya 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan kualitas hidup 
yang sebaik-baiknya. Promosi kesehatan berorientasi kepada 
penyampaian informasi dan penanaman pengetahuan tentang 
kesehatan, sehingga tumbuh kesadaran untuk hidup sehat, 
termasuk upaya memfasilitasi proses penyadaran masyarakat dan 
peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan 
perilaku hidup yang bersih dan sehat.

“Sampah medis seperti alat infus, alat suntik, 
dan sarung tangan harus dimusnahkan 
setelah digunakan, jangan sampai jatuh ke 
tangan masyarakat,” demikian disampaikan 
Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu 

Sedyaningsih MPH, Dr.PH di sela-sela sambutannya saat 
membuka Konferensi Nasional I Promosi Kesehatan Rumah 
Sakit bertema New Challenges of Health Promoting Hospital 
in Indonesia di Bandung, Selasa malam (6/3/12). Seperti 
diketahui, beberapa waktu lalu, di pasaran ditemukan 
mainan anak-anak yang dibuat dari hasil limbah rumah 
sakit. 

“Apabila rumah sakit belum memiliki alat penanganan 
medis sendiri, harus memiliki mekanisme kerja sama 
dengan rumah sakit yang lebih besar agar dapat ditangani. 
Ini harus diupayakan”, ujar Menkes.

Pada kesempatan tersebut Menkes menegaskan, tiga 
hal yang harus diperhatikan oleh para penyelenggara 
pelayanan kesehatan, khususnya penyelenggara rumah 
sakit, bahwa sarana pelayanan kesehatan harus menjadi 
tempat yang aman bagi para pekerjanya, pasiennya, dan 
masyarakat di sekitarnya.

Tanggapan mengenai permasalahan tersebut juga 
diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan 
(BUK), dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS saat melakukan inspeksi 
mendadak (Sidak) ke sejumlah rumah sakit di wilayah 
DKI Jakarta dan Depok, Jawa Barat,  guna melakukan 
pengecekan secara langsung standar pembuangan dan 
pengolahan limbah yang dilakukan rumah sakit pada 
Selasa siang (6/3/12).

“Secara garis besar, sistem pembuangan dan pengolahan 
limbah rumah sakit sudah berjalan, tetapi masih harus 
disempurnakan. Yang harus diperhatikan adalah jangan 
sampai sampah medis tercecer, apalagi dimanfaatkan 
oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,  bahkan 
sampai berdampak pada penyakit-penyakit yang dapat 
membahayakan masyarakat”, jelas Dirjen BUK.

Menurut Dirjen BUK, bila terdapat rumah sakit 
yang melanggar sandar pembuangan limbah dan 
pengelolannya, Kementerian akan menindak tegas 
pengelola rumah sakit tersebut. “Limbah RS berbeda 
dengan limbah rumah tangga. Sebab limbah RS yang tidak 
dikelola dengan baik, dapat menimbulkan penyakit”, tandas 
Dirjen BUK. 

LIMBAH RUMAH SAKIT 
JANGAN SAMPAI JATUH 
KE TANGAN MASYARAKAT

PELAYANAN RUMAH SAKIT 
BERMUTU HARUS CAKUP 
UPAYA PROMOTIF DAN 
PREVENTIF

“Memasuki era pasar bebas, kita harus menghadapi tantangan 
peningkatan mutu semua bidang pelayanan kesehatan, 
termasuk  peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit 
menuju pelayanan rumah sakit kelas dunia atau world class 
hospital,” demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. 
Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH Dr.PH, saat membuka 
Konferensi Nasional I Promosi Kesehatan Rumah Sakit 
“New Challenges of Health Promoting Hospital in Indonesia”, 
di Bandung, Selasa (06/03/12). Acara tersebut dihadiri 
pula oleh perwakilan WHO untuk Indonesia, dr. Kanchit 
Limpakarnjanarat; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Barat, dr. Hj. Almalucyati, MKes, MSi, MHKes; dan Direktur RS 
Syamsudin SH Sukabumi, dr. H. Suherman, MKM, selaku ketua 
panitia acara tersebut. 

STOP PRESS
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Kemkes tahun ini kembali mengadakan Rakerkesnas 
(Rapat Kerja Kesehatan Nasional), dengan tema “Dengan 
Reformasi Birokrasi  kita Tingkatkan Kinerja dan Prestasi”.  
Rakerkesnas  yang diadakan di Gedung Bidakara Jakarta 
28-29 Februari 2012 ini dihadiri oleh Kepala Dinas 

Kesehatan provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia, plus  kepala 
rumah sakit vertikal dan wakil organisasi profesi. Pertemuan ini 
dibuka oleh Menteri  Kesehatan, dan dihadiri pula oleh Sekretaris 
Jenderal dan pejabat eleson I dan II Kementerian Kesehatan. 
Rakerkesnas membahas isu seputar kebijakan Kemenkes dan apa 
yang menjadi prioritas dan bagaimana menghadapi kendala-
kendalanya.

Menkes dr. Endang Rayahu Sedianingsih, MPH dalam pembukaan 
Rakerkesnas menyampaikan program 10 prioritas Kementerian 
Kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan  pada  
2013. Selain itu paparan beberapa materi disampaikan oleh 
eselon I, eselon II seperti WTP, DTPK-PDBK, Jampersal dan ada 
beberapa dari peserta daerah. Paparan juga diberiakn Dirut  Askes 
dan dari Komisi IV DPR RI.

Diharapkan dengan Rakerkesnas ini bisa meningkatkan koordinasi  
dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai 
taget MDG’s dan mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, 

Hujan deras yang turun Senin (5/3) lalu, 
menyebabkan 2 sungai Obokin dan Ainiba 
meluap. Kejadian tersebut mengakibatkan desa 
Fatuketi dalam 5 dusun (Ainiba, Rotiklot, Kalitin, 
Sureu, dan Obikin), Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, 

Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT) terendam. 
 
Meski tidak terdapat korban jiwa ataupun luka-luka, banjir 
yang terjadi juga mengakibatkan kerusakan dan tidak 
berfungsinya Puskesmas Ainiba dan Posyandu. Oleh karena 
itu,  bantuan obat-obatan dan tenaga medis dari Puskesmas 
Atapupu sangat diperlukan.
 
Berbagai upaya telah dilakukan oleh jajaran kesehatan 
setempat seperti: melaksanakan pengamatan langsung di 
lapangan, memperketat sistem kewaspadaan dini (SKD) 
penyakit berpotensi wabah pada daerah banjir di Ds. Fatuketi, 

dan berkeadilan. Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah proses 
menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan 
birokrasi agar menjadi lebih baik, profesional, bersih, efesien, 
efektif, dan produktif.

Agenda prioritas program Kemenkes difokuskan pada tiga 
program yaitu penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan 
akuntabilitas kerja, dan manajemen perubahan. Melalui 
Rakerkesnas ini diharapkan provinsi sebagai wakil pemerintah 
di daerah  menjadi koordinator dan mampu mengefektifkan 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah masing-
masing. Diharapkan berbagai upaya kesehatan yang dilakukan 
dapat dilaksanakan secara optimal di daerah.

Pada hari kedua Rakerkesnas diadakan tanya jawab  langsung 
dengan Menkes. Berbagai curhat dari peserta daerah banyak 
dilontarkan kepada Menkes. Beberapa  permintaan seperti 
kurangnya tenaga kesehatan di daerah perbatasan dan 
terpencil dan anggaran yang kurang dalam pengembangan 
sarana dan prasarana adalah hal yang banyak dilontarkan. 
Dengan  adanya dialog tersebut pemerintah pusat dapat 
mengetahui kendala apa yang dihadapi pemerinrah daerah 
sehingga dapat direspon cepat dalam penanggulangan 
masalah tersebut. (YN)

Mendirikan Pos Kesehatan di Kantor Ds. Fatuketi, melakukan 
Puskesmas Keliling/Pelayanan Mobile di desa Fatuketi dalam 
7 dusun (Ainiba, Rotiklot, Kalitin, Sureu, Obokin, Fukalaran, 
dan Nera), hingga melakukan penyuluhan kesehatan kepada 
masyarakat di lokasi bencana.
 
Berdasarkan pemantauan yang terus dilakukan oleh Dinkes 
Kab. Belu, Dinkes Prov. Nusa Tenggara Timur, dan Pusat 
Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kemenkes rencananya, 
akan tetap membuka Pos Pelayanan Kesehatan di daerah 
banjir 1x24 jam, melakukan kaporasi di 45 sumur gali yang 
tersebar di 5 dusun (Ainiba, Rotiklot, Kalitin, Sureu, dan 
Obokin), memperketat SKD penyakit berpotensi wabah 
pada daerah banjir di desa Fatuketi pasca bencana, serta 
melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor 
dalam upaya pembentukan tim dan Posko tanggap 
darurat.  (Pra)
 

Dengan Reformasi Birokrasi
kita Tingkatkan Kinerja dan Prestasi

UPAYA LAYANAN KESEHATAN 
AKIBAT BANJIR DI NTT
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SERIUS, PENGENDALIAN HIV-AIDS 
DI INDONESIA

“Pemerintah serius menangani masalah HIV/AIDS. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah orang yang diperiksa, 
seiring dengan meningkatnya jumlah layanan Konseling dan Tes HIV di Indonesia,” demikian dikatakan Menkes dr. Endang 
Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr.PH pada Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Menko Kesejahteraan 
Rakyat, Menteri Dalam Negeri, dan Sekjen Komisi Pengendalian AIDS Indonesia, di kantor Kemenkes (2/3). Lebih lanjut 
Menkes mengatakan, jumlah kasus HIV positif yang ditemukan pada penduduk yang melakukan Konseling dan Tes HIV 
adalah 859 orang HIV positif (tahun 2005), 21.591 orang (tahun 2010), dan 21.031 orang (tahun 2011). Selain itu angka 
kematian (Case Fatality Rate=CFR) AIDS menurun dari 4,5% pada tahun 2010 menjadi 2,4% pada tahun 2011.   

Rapat Jajaran Menkokestra di Kementrian Kesehatan

STOP PRESS
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Menkes menyatakan persentase kasus AIDS tertinggi 
tahun 1987-2011 ada pada  kelompok umur 20-29 
tahun (46,8%), diikuti kelompok umur 30-39 tahun 
(30,3%), dan kelompok umur 40-49 tahun (9,4%). 
Tahun 2011, persentase Kasus AIDS tertinggi 

ada pada kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 33,4%, diikuti 
kelompok umur 20-29 tahun (30,2%), dan kelompok umur 40-49 
tahun (14,1%). 

Proporsi kasus pada laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. 
Pada tahun 2011, persentase pada  laki-laki sebesar 63,1%, 
sedangkan pada  perempuan sebesar 34%.  Namun persentase 
pada perempuan pada tahun 2011 meningkat dibandingkan 
dengan persentase kumulatif tahun 1987-2011, yaitu dari 28,2% 
menjadi 34%, tambah Menkes. 

Pada tahun 2011 jumlah Kasus AIDS Menurut Pekerjaan, tertinggi 
pada Ibu rumah tangga (622 kasus), diikuti  tenaga non-profesional 
atau karyawan (587 kasus), dan wiraswasta  atau usaha sendiri (544 
kasus).

Sepuluh provinsi dengan jumlah kumulatif kasus AIDS terbanyak 
pada tahun 2011 adalah:  DKI Jakarta (1122 kasus), Papua (601), 
Jawa Timur (520), Jawa Tengah (412), Bali (370), Jawa Barat (211), 
Kalimantan Barat (150), Sulawesi Selatan (129), Riau (99), dan Nusa 
Tenggara Barat (77). 

   
Sementara persentase Kumulatif Kasus AIDS Menurut Faktor 
Risiko pada tahun 2011 tertinggi ditemui melalui hubungan seks 
heteroseksual (71%), penasun (18,7%), LSL (3,9%), dari ibu ke anak 
(2,7%), darah donor dan produk darah lainnya (0,4%), dan tidak 
diketahui (3,3%).

“Pemerintah telah merespon Epidemi AIDS sejak tahun 1986, 
sebelum kasus AIDS ditemukan di Indonesia,” tegas Menkes. 

Strategi Pengendalian HIV-AIDS dan IMS di Indonesia dilaksanakan 
di antaranya  melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat 
swasta dan masyarakat madani; peningkatan pembiayaan; 
peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan 
pengobatan; pemeriksaan penunjang HIV-AIDS dan IMS serta 
menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan 
bahan/alat yang diperlukan dalam pengendalian HIV-AIDS dan 
IMS. 

Menkes menegaskan, pembiayaan Pengendalian HIV-AIDS melalui 
APBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Demikian pula untuk 
pembiayaan pengadaan obat ARV. Tahun 2007 pengadaan ARV 
sebesar  Rp 17,9 miliar; tahun 2008 sebesar Rp 49,8 miliar; tahun 
2009  sebesar Rp 43,2 miliar; tahun  2010  sebesar Rp 84,2 miliar, 
tahun  2011  sebesar Rp 85,9 miliar. Untuk tahun 2012, semua 
kebutuhan obat ARV sudah dapat terpenuhi melalui anggaran 
APBN.  

“Pengendalian HIV-AIDS dan IMS di Indonesia diperkuat dengan 
Program Aku Bangga Aku Tahu. Suatu kampanye pencegahan 
penyebaran HIV dan AIDS yang ditujukan kepada kaum muda usia 
15-24 tahun. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan 
yang benar dan komprehensif tentang HIV dan AIDS di antara 
kaum muda agar mereka dapat menjaga dirinya tidak tertular,” kata 
Menkes. 
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Penyakit kanker menjadi beban ekonomi bagi individu, 
keluarga, dan  negara. Pada tahun 2010, Program 
Jamkesmas telah mengeluarkan dana sebesar lebih 
dari Rp 143 miliar untuk rawat inap  penderita kanker 
di kelas-3 rumah sakit. Sedangkan data PT Askes tahun 

2010 menunjukkan pengobatan kanker menempati urutan ke-4 
dalam penyerapan biaya.
 
Pada tahun 2011, terjadi lonjakan bermakna dalam pembiayaan 
kanker Program Jamkesmas sebesar 8%. Jenis kanker yang 
dibiayai didominasi oleh kanker payudara (30%) dan kanker 
serviks (24%).
 
Demikian laporan Menkes RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, 
MPH, Dr.PH, pada acara peringatan Hari Kanker Sedunia bersama 
Ibu Negara, Ani Bambang Yudhono, di Istana Negara (22/2). 
Turut hadir dalam peringatan tersebut Prof. Nila Moeloek 
selaku ketua Yayasan Kanker Indonesia. Hari kanker Sedunia 
sedianya diperingati setiap tanggal 4 Februari.  Untuk tahun ini 
Kementerian Kesehatan bersama Yayasan Kanker mengangkat 
tema “Bersama Kita Atasi Kanker”.
 
“Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan 
prevalensi tumor/kanker adalah 4,3 per 1.000 penduduk, artinya 
dari setiap 1.000 orang Indonesia sekitar 4 orang di antaranya 
menderita kanker,” jelas Menkes.
 
Prevalensi tumor/kanker tertinggi dilaporkan di Provinsi DIY, yaitu 
9,6 per 1.000 penduduk, sedang terendah ada di Provinsi Maluku, 
yaitu 1,5 per 1.000 penduduk. Prevalensi tumor/kanker umumnya 
lebih tinggi pada perempuan, sebesar 5,7 per 1.000 penduduk 
dibandingkan  dengan pada laki-laki, sebesar  2,9 per 1.000 
penduduk.

  
Data dari Sistim Informasi Rumah Sakit (SIRS) 2008 menunjukkan, 
kanker payudara (18,4%) dan kanker leher rahim atau kanker 
serviks (10,3%)menduduki urutan pertama dan kedua terbanyak. 
 
Menkes menyampaikan bahwa kebijakan Pemerintah 
tentang pengendalian kanker dititikberatkan pada upaya 
promotif-preventif,  yaitu peningkatan perilaku hidup sehat, 
seperti: tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, banyak 
mengkonsumsi sayur-buah, serta melakukan aktivitas �sik dengan 
benar dan teratur. Kebijakan ini dilaksanakan melalui  promosi 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 
Menkes berharap beban ekonomi kanker di Indonesia dapat 
ditekan melalui peningkatan perilaku hidup sehat dan dengan 
cara deteksi dini. Melalui deteksi dini penyakit  kanker, penderita 
kanker dapat ditemukan pada stadium awal dan perkembangan 
penyakit ke tingkat yang lebih berat dapat dicegah maupun 
dikendalikan.
 
Sejak 2007, dilaksanakan program deteksi dini dan tindak lanjut 
penyakit kanker. Untuk kanker payudara dilakukan dengan 
metoda Clinical Breast Examination atau CBE dan Periksa Payudara 
Sendiri atau Sadari.
 
Sementara untuk kanker serviks, deteksi dilakukan cara Inspeksi 
Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan  Krioterapi di Puskesmas. 
Melalui kerja sama dengan berbagai profesi dan organisasi, 
dewasa ini 17 provinsi telah  melaksanakan deteksi dini kanker 
dan  pada 2014 ditargetkan seluruh provinsi di Indonesia telah 
melaksanakan kegiatan ini.
 
Bagi kanker anak, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan 
program deteksi dini kanker khususnya bagi penyakit leukimia, 
Retinoblastoma, Kanker Pada Tulang, Neuroblastoma, Naoparing, 
dan Lympoma.
 
Pada kesempatan tersebut, Menkes tidak lupa menyampaikan 
terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Ani Bambang 
Yudhoyono yang sangat peduli dan memahami masalah kanker 
di Indonesia. Pada tanggal 21 April 2008, program deteksi dini 
kanker serviks  dan payudara dengan metode IVA dan CBE 
telah dicanangkan oleh Ibu Negara menjadi program nasional. 
(pra,yun)

BIAYA RAWAT INAP 
PENGOBATAN KANKER 
HABISKAN 143 MILIAR 
DANA JAMKESMAS

Menteri Kesehatan

Ibu Ani Bambang Yudhoyono
Membuka acara peringatan Hari Kanker sedunia 
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Di Indonesia, salah satu masalah kesehatan masyarakat 
yang sedang dihadapi saat ini adalah beban ganda 
masalah gizi. Pada 1990, prevalensi gizi kurang dan 
gizi buruk sebanyak 31%,  sedangkan pada 2010 
terjadi penurunan menjadi 17,9%. Meskipun keadaan 

ini membaik, persoalan berikut yang menjadi masalah adalah 
tingginya prevalensi balita pendek dan meningkatnya prevalensi 
gizi lebih, baik pada balita dan usia dewasa. 

“Asupan gizi yang tidak sesuai kebutuhan, baik kelebihan maupun 
kekurangan erat kaitannya dengan peningkatan risiko penyakit,” 
kata Wamenkes.

Berdasarkan data Riskesdas 2010 prevalensi gizi lebih pada balita 
sebesar 14,0%, meningkat dari keadaan 2007 yaitu sebesar 12,2%. 
Masalah gizi lebih yang paling menghawatirkan terjadi pada 
perempuan dewasa yang mencapai 26,9% dan laki-laki dewasa 
sebesar 16,3%. 

Menurut Wamenkes, Kemenkes saat ini memiliki 6 strategi dasar 

yaitu: 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta, dan 
masyarakat madani; 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan  yang 
merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis 
bukti; 3) Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan; 4) 
Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM yang 
merata dan bermutu; 5) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, 
dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin 
keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, 
alat kesehatan dan makanan; dan 6) Meningkatkan manajemen 
kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan 
berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang 
bertanggung jawab.

“Oleh sebab itu perlu pendekatan penanggulangan masalah 
kesehatan secara komprehensif, mulai dari upaya preventif, 
promotif, kuratif dan rehabilitatif,” terang Wamenkes. Khusus 
asuhan gizi, Wamenkes mengatakan bahwa asuhan gizi adalah 
proses yang bersifat dinamis yang dalam pelaksanaannya, asuhan 
gizi terstandar melalui tahap-tahap assesment gizi, diagnosis gizi, 
intervensi gizi, monitoring, dan evaluasi gizi. (pra,yun)

PENTINGNYA  
PELAYANAN GIZI DALAM 
PENYEMBUHAN PENYAKIT

“Untuk pemulihan kesehatan pasien diperlukan proses asuhan yang komprehensif  dan  terstandar,” demikian 
dinyatakan Wamenkes Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D saat memaparkan presentasi 1st Makassar Annual 
Meeting on Clinical Nutrition 2012 dengan tema Comprehensive Management On Nutritional Care In Clinical Setting 
di Makassar(1/03). Wamenkes menambahkan, proses  asuhan gizi terstandar dan komprehensif memerlukan 
keterlibatan berbagai  profesi  terkait (dokter, perawat, gizi, farmasis) mulai dari assesment, penegakan diagnosis, 
intervensi, dan monev. “Dengan demikian masing-masing profesi perlu meningkatkan kompetensi sesuai dengan 
standar kompetensi dan profesinya. Oleh karena itu, perlu kerja sama yang baik antar profesi dan mendapat 
dukungan dari manajemen rumah sakit,” papar Wamenkes lagi.

Kesehatan merupakan hak dasar dari 
manusia. Kita tidak bisa produktif jika 
tidak sehat, kata Wamenkes.
Program perbaikan gizi bertujuan 
untuk meningkatkan mutu gizi 
perorangan dan masyarakat, tambah 
Wamenkes. 
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MEDIA UTAMA

Hari-hari petugas kesehatan di Puskemas Skow  yang terletak wilayah perbatasan 
Papua dengan Papua Nugini  diwarnai oleh pengalaman yang sarat akan nilai 
kemanusiaan dan menuai kesan yang tak terlupakan. Apa saja cerita tentang 
mereka?

Cerita dari Perbatasan Papua

Infus pun Digantung di Pohon
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Cerita dari Perbatasan Papua

Infus pun Digantung di Pohon
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Hutan bagi Amelia, mempunyai kenangan tersendiri. 
Maklum saja, petugas kesehatan Puskemas Skow 
yang terletak di perbatasan Papua dan Papua Nugini 
ini, pernah menolong seorang wanita melahirkan di 
hutan.  Proses persalinan di hutan bukanlah kondisi 

darurat. Sebaliknya, justru tempat tersebut sengaja dipilih oleh 
mereka yang ingin melahirkan. Pasalnya, di wilayah perbatasan 
Papua dan Papua Nugini berlaku kebiasaan bahwa proses 
melahirkan maupun pengobatan tidak boleh di rumah, namun 
di hutan. Praktis, tempat untuk melahirkan menggunakan alas 
ala kadarnya. Pastinya, fasilitas pendukung lainnya, nyaris tak 
ada. Dengan kondisi darurat tersebut, rupanya proses persalinan 
membutuhkan infus. “Aku gantung infus di atas pohon dengan 
menggunakan tali seadanya, wah seru juga,” kenang Amelia.

Apa yang dialami Amelia yang sehari-hari bertugas sebagai bidan 
ini, hanyalah sepenggal cerita dari ‘segudang’ pengalaman yang 
sarat akan nilai-nilai kemanusiaan dari mereka yang berprofesi 
sebagai petugas kesehatan di Puskemas Skow. Pengalaman 
menarik tersebut  juga dialami oleh Hein Yophi Ulua. Ia pernah 
menangani kasus pasien yang digigit ular berbisa pada pukul 
15.00 WIT namun baru diantar ke Puskemas pukul 21.00 WIT.  
“Pasien sudah menunjukkan tanda kronis mulai sesak nafas 
dan tak sadarkan diri sehingga saya bawa ke Rumah Sakit 
Abepura,” tuturnya. Sayangnya, pasien tidak bisa ditangani 
segera mengingat tak ada obat anti bisa. Lalu, pasien dibawa ke 
rumah sakit Dok dua pukul 23.00 WIT.  Setiba di sana, dilakukan 
tindakan dengan cara menyayat.  “Setelah ada reaksi, pasien baru 
mendapatkan suntikan anti bisa,” ujar Hein. Keputusan untuk 
segera menggunakan anti bisa memang tidak bisa dilakukan 
mengingat obat tersebut tergolong mahal. “Pasien tertolong. Ini 
Mukjizat,” kenang alumnus Akademi Gizi ini. 

Melayani pasien mulai dari menolong persalinan, mengobati 
penyakit, hingga mengantar ke rumah sakit rujukan mewarnai 
hari-hari Hein. Lantaran kesibukan yang padat, nyaris Hein 
tak pernah libur meski di Hari Natal sekalipun. “Aku rela tak 
bertemu keluarga di hari Natal,” ungkap petugas kesehatan yang 
mengawali pengabdiannya di tahun 2002 di distrik Skoya Barat 
dan berlanjut ke distrik Skow ini. 

Jemput Bola 
Keterbatasan kondisi geogra�s membuat masyarakat Skow, sulit 
mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas.  Untuk menuju 
Puskemas Skow, mereka harus menempuh perjalanan dengan 
berjalan kaki. Bagaimana dengan mereka yang sedang sakit? Apa 
yang terjadi  ketika kaki tak sanggup melangkah lagi? Solusinya, 
orang yang sakit ditandu atau menyewa kendaraan. Untuk pilihan 
yang terakhir ini, bagi ukuran kantong masyarakat pendalaman 
Papua tergolong sulit karena ongkos sewa kendaraan terbilang 
mahal. 

Untuk mengatasi keterbatasan akses dari masyarakat, pihak 
Puskesmas distrik Skow melakukan sistem jemput bola. Baik 
perawat maupun pegawai Puskesmas melakukan sistem jemput 

bola  dengan cara mendatangi warga yang sedang berada di 
ladang, bahkan di hutan sekalipun. “Kami terkadang membuat 
posko di pinggir jalan dan mencegat truk yang mengangkut 
warga serta mengajaknya untuk melakukan pemeriksaan 
kesehatan dan imunisasi,” terang Hein. 

Bertugas di daerah terpencil bagi petugas kesehatan tentu 
banyak kendala. Mulai dari transportasi hingga kondisi keamanan 

Prawito Nali
Seorang bayi laki-laki yang lahir di RSUD Abepura Jayapura, 20 
Febuari 2012 bertepatan dengan kunjungan kerja Menteri Kesehatan

MEDIA UTAMA
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di wilayah perbatasan. “Yang dipertaruhkan adalah keamanan 
warga serta tenaga kesehatan,” ujar Hein lagi. Menyiasati 
kendala keamanan, para tenaga kesehatan meminta langsung 
pengawalan dan transportasi untuk melakukan pemeriksaan 
kesehatan di kawasan perbatasan. “Kami meminta secara 
langsung ke Menkokesra bersama Dirjen Bina Upaya Kesehatan 
(BUK) Kemenkes saat berkunjung ke Abepura tahun lalu,” terang 
Amelia. Permintaan dikabulkan dibarengi dengan pemberian satu  

buah mobil ambulan untuk pelayanan.

Sarana Kesehatan Minim
Puskesmas di daerah perbatasan khususnya Skow memiliki sarana 
kesehatan dan fasilitas minim meski telah memiliki gedung baru. 
Para tenaga kesehatan setempat tidak bisa maksimal dalam 
memberikan pelayanan.  “Seperti menggunakan baju bagus 
tapi,  tubuh dalamnya cacat,” ujar Hein. Sementara itu, kondisi 
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Bidan Amalia N Womsiwor
Usai memberikan perawatan bayi pasca lahir
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di Puskemas  distrik Koya Barat lebih beruntung karena telah 
didukung dengan fasilitas yang lebih baik seperti apotek dan 
dokter praktek. Padahal tuntutan pelayanan kesehatan di distrik 
Skow relatif tinggi karena tingkat pengidap HIV di distrik tersebut 
sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan perilaku seks 
bebas dan narkoba mengingat mudahnya masyarakat antar dua 
negara tersebut saling melewati batas negara karena longgarnya 
pengawasan. 

Yang menarik, seiring makin intensifnya pelayanan kesehatan 
yang disediakan oleh pemerintah, keberadaan dukun terhitung 
mulai tahun 2005 mulai berkurang.  Semenjak adanya Puskesmas 
di kampung Skow,  tenaga kesehatan mengajak kerja sama dukun 
dalam proses persalinan yang dilakukan di Puskesmas. Meski 
demikian, masih ada sebagian kecil dukun yang menolak bekerja 
sama. Padahal pemerintah memiliki program P4K (Program 
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) yang dananya 
dapat digunakan dari dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan).

Peningkatan Kesejahteraan 
Sebagai profesi yang menantang, tentunya sebagai petugas 
kesehatan di wilayah perbatasan,  harus memiliki etos kerja 
yang tinggi. Sayangnya, Hein menyaksikan etos kerja petugas 
kesehatan yang baru, cenderung kurang disiplin. “Mereka 
sudah pulang pukul 12.00 padahal sama-sama disumpah untuk 
bekerja dengan baik,” ujarnya prihatin. Ia mendoakan, “Semoga 
kelak tumbuh kesadaran dalam diri mereka untuk membantu 
saudaranya sendiri di distrik Skow ini untuk menggantikan 
generasi yang tua-tua ini,” harap Hein. Di sisi lain, sebagai 
penyemangat, menurut Ka TU Puskemas distrik Skow ini, 
pemerintah lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan dengan 
memberikan tunjangan perbatasan. Harapannya, semangat 
para petugas kesehatan di wilayah perbatasan terus tap terjaga 
dengan tetap memberikan pelayanan dengan ketulusan hati. 
(Pra).

Ibu Martha, Kepala Puskesmas SKOW
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Eliminasi Malaria di Papua 
dengan Kerjasama Lintas Sektoral
Mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus malaria merupakan salah satu 
indikator keberhasilan Milenium Development Goals atau MDG’s yang harus dicapai oleh 
Indonesia. Papua merupakan daerah endemis yang tinggi dan ditargetkan eliminasi Malaria pada 
2030.  Perlu upaya lebih keras serta kerja sama lintas sektoral untuk mencapai target MDG’s dan 
eliminasi malaria di Papua.

Pinggir Danau Sentani, Papua

MEDIA UTAMA
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Malaria merupakan salah satu penyakit yang 
menjadi ancaman bagi masyarakat mengingat 
berdampak terhadap tingginya angka kesakitan 
serta kematian bayi dan ibu hamil. Tak hanya itu, 
penyakit ini juga berpengaruh terhadap kualitas 

kesehatan bayi serta anak di bawah lima tahun berikut ibu hamil. 
Praktis kecerdasan generasi mendatang dipertaruhkan. 

Salah satu daerah endemis Malaria tergolong tinggi adalah 
Papua. Hingga kini penyakit tersebut masih merupakan momok 
menakutkan bagi masyarakat Papua. Malaria masih bertengger 
sebagai salah satu masalah kesehatan krusial di Papua. Tak hanya 
itu, malaria juga berdampak terhadap masalah sosial ekonomi 
masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Asisten III Setda Provinsi 
Papua, Wariyoto mewakili Sekda Papua Constant Karma, dalam 
acara pembukaan sosialisasi Rancangan Peraturan Gubernur 
Papua tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Papua, berlangsung 
di Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Dok 2 Jayapura, Januari 
2012 lalu. Merujuk data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, pada 
2010 telah terjadi 142.238 kasus malaria. Selang satu tahun, terjadi 
129.550 kasus malaria. Sedangkan ibu hamil penderita malaria 
mencapai 3.896 kasus. “Ibu hamil dengan malaria mempunyai 
resiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dua kali 
lebih dibanding ibu hamil tanpa malaria,” terang Wariyoto. 

Syukurnya, sejalan dengan transportasi yang lancar maka 
mobilitas ke area pemukiman penduduk Papua termasuk di 
wilayah pengunungan lebih mudah. Praktis, kasus malaria 
yang tadinya belum diketahui, kini sudah ditemukan. “Bahkan 
kejadian luar biasa seperti  di Distrik Homeyo Kabupaten 
Intanjaya di 2010 lalu yang menyebabkan 12 orang meninggal 
bisa diketahui,” ujarnya di kesempatan berbeda yakni pada 
pembukaan pertemuan Koordinasi Upaya Pelaksanaan Eliminasi 
dan Pembentukan Malaria Center Papua, belum lama ini.  Pada 
pertemuan tersebut, hadir juga Direktur P2B2 Ditjen PP dan 
PL Kementerian Kesehatan RI, Direktur Administrasi Keuangan 
Daerah Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR Papua, dan para 
undangan lainnya.

Malaria merupakan salah satu indikator keberhasilan Milenium 
Development Goals atau MDG’s yang harus dicapai oleh 
Indonesia termasuk Papua. Tujuan MDG’s adalah mengendalikan 
penyebaran dan menurunkan jumlah kasus malaria menjadi 1 
per 1.000 penduduk pada 2015. Untuk diketahui, angka kejadian 
malaria di Papua pada  2010 adalah 64 per 1.000 penduduk.  Satu 
tahun setelahnya, menjadi 63 per 1.000 penduduk. “Angka ini 
masih sangat jauh dari target MGD’s,” ujar Wariyoto. Berdasarkan 
data tersebut, Wariyoto menegaskan perlu ada upaya yang lebih 
keras dan kerja sama lintas sektoral dalam pelaksanaan program 
untuk mencapai target MDG’s dan eliminasi malaria. Keterlibatan 
berbagai lintas sektoral merupakan wujud nyata komitmen 
bersama untuk mengeliminasi penyakit malaria lebih cepat dari 
waktu yang telah ditentukan, “Bersama Kita Bisa”. Ditegaskan 
Wariyoto, eliminasi malaria tidak mungkin dilaksanakan oleh 

jajaran kesehatan saja. Dalam rangka mencapai eliminasi malaria 
di Indonesia telah ditetapkan target eliminasi malaria secara 
bertahap.  “Diharapkan pada 2010, seluruh wilayah di Papua 
sudah mencapai tahapan eliminasi malaria,” tegas Wariyoto.

Pelaksanaan eliminasi malaria,  lanjut Wariyoto, hendaknya 
didukung dengan lima pilar kebijakan utama. Pertama, stop 
malaria klinis ganti dengan kon�rmasi laboratorium. Kedua, 
stop mono terapi (terapi klorokuin) diganti dengan Artesunate 
Combination Therapi (ACT). Ketiga, cegah malaria dengan 
menggunakan kelambu berinsektisida. Keempat, tingkatkan 
koordinasi dan peran seluruh institusi yang ada di Papua. Kelima, 
libatkan peranserta masyarakat. Selain lima pilar kebijakan 
utama, kegiatan untuk mencapai target MDG’s dan eliminasi 
malaria, menurut Wariyoto, masih memerlukan sumberdaya 
guna mendukung program aksi yang telah dirancang secara rinci 
dengan melibatkan segenap pihak terkait.

Peran Pemerintah Daerah
Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan dan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.411465/
SJ, tanggal 8 Februari 2010 mengenai Pedoman Pelaksanaan 
Program Eliminasi Malaria di Indonesia, pemerintah daerah wajib 
menyediakan anggaran sebesar 10 persen dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi maupun kabupaten dan 
kota untuk eliminasi malaria. Kebijakan pemerintah pusat tentang 
adanya jaminan kesehatan masyarakat, jaminan persalinan dan 
BOK dapat disinergiskan dengan kebijakan daerah. “Untuk itu, 
saya mengajak kepada seluruh peserta untuk melakukan aksi atau 
tindakan yang kongkrit dalam pengendalian malaria di Papua, 
agar masyarakat kita terhindar dari penyakit tersebut,” tegas 
Wariyoto.
 
Dalam kesempatan tersebut, Wariyoto menyampaikan beberapa 
pesan penting untuk dipedomani oleh semua pihak dalam 
mewujudkan eliminasi malaria di Papua. Pertama, eliminasi 
malaria merupakan prestasi pemerintah daerah. “Oleh karena itu, 
peran kita dalam keberhasilan eliminasi malaria sangat penting 
dan menentukan,” tukasnya. Kedua, peran semua sektor dan 
masyarakat dalam mewujudkan eliminasi malaria sangat penting 
dalam upaya pengendalian faktor resiko, promotif, dan preventif.  
Ketiga, upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti Poskesdes, 
Posyandu, dan Pos Malaria Desa, perlu dioptimalkan perannya 
dalam mendukung tercapainya eliminasi malaria. Keempat, untuk 
mendukung efektivitas upaya pencapaian eliminasi malaria perlu 
ada suatu wadah atau malaria center sebagai forum komunikasi 
dan koordinasi lintas program dan lintas sektor di Papua.

Dan di akhir kesempatan, Wariyoto berpesan dengan mengutip 
kata-kata bijak dari Marthin Luther King: “Apapun tugas Anda 
dalam hidup ini, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Seseorang 
mestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baiknya, sehingga 
mereka yang masih hidup, yang sudah meninggal maupun yang 
belum lahir, tidak mampu melakukan yang lebih baik lagi”.
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dr. Bambang Sardjono, MPH: 

Flying Health
Care Cocok untuk

Papua
Papua merupakan provinsi dengan kondisi geogra� s 
sulit dijangkau. Alhasil, transportasi ke Papua harus 
menggunakan kapal laut atau pesawat udara. Mengunjungi 
kabupaten/kota khususnya daerah terpencil membutuhkan 
“perjuangan”. Tak pelak, kondisi ini mengakibatkan akses 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di 
provinsi paling Timur Indonesia ini belum optimal. Toh, 
program pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus 
tetap jalan. Lantas, sejauh ini bagaimana pelaksanaan 
pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan 
Kepulauan (DTPK) di Papua? Berikut petikan wawancara 
Mediakom dengan Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan 
Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Kemenkes, 
Dr.Bambang Sardjono, MPH, mengenai kebijakan  Daerah 
Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DPTK) termasuk 
pelaksanaannya di Provinsi Papua.
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Bisa dijelaskan secara umum mengenai 
Kebijakan Pelayanan Kesehatan di 
Daerah tertinggal, Perbatasan, dan 
Kepulauan (DPTK)? 
Setiap wilayah memiliki dasar hukum 
yang berbeda. Untuk daerah tertinggal 
mengacu kepada Perpres 5 tahun 2010 
tentang RPJMN 2010-2014 dan  dinyatakan 
terdapat 183 kabupaten tertinggal yang 
berada di 27 provinsi. Sementara itu  
daerah perbatasan,  penetapannya oleh 
BNPP melalui Keputusan Kepala BNPP 
No 1, 2, dan 3 tahun 2011 dan ditetapkan 
terdapat 111 kecamatan di 38 kabupaten 
di 12 provinsi yang menjadi sasaran BNPP 
tahun 2010-2014. Sedangkan untuk 
daerah kepulauan, terdapat  7 provinsi 
kepulauan yang dicanangkan Mendagri 
dan dengan mengacu  Perpres 78/2005 
terdapat 92 PPKT yang berada di 45 
kabupaten. Adapun  data Tim Toponomi 
Perpres 78/2005, terdapat 34 PPKTB di 
21 Kabupaten/kota yang terletak di 11 
provinsi. 

Mengapa DPTK menjadi prioritas? 
DPTK  merupakan wilayah yang penting 
terkait dengan pelayanan kesehatan 
karena sejumlah faktor antara lain: 
disparitas  yang besar antara wilayah 
DTPK dengan Non DTPK, masalah kondisi 
geogra� dan iklim yang mempengaruhi 
berbagai kegiatan dan kehibupan di DTPK, 
wilayah di DTPK relatif lebih luas dari 
wilayah non DTPK , banyaknya sumber 
daya dan kekayaan alam di wilayah DTPK, 
serta DPTK merupakan bagian dari wilayah 
negara yang harus dipertahankan dalam 
rangka kedaulatan negara.  

Lantas, apa wujud perhatian terhadap 
DPTK?  
Guna mengatasi disparitas antar berbagai 
wilayah, tingkat sosial ekonomi serta 
kelompok masyarakat pada tahun 2010-
2014, Kementerian Kesehatan menetapkan 
8 Fokus Prioritas Pembangunan Kesehatan 
dan 7 reformasi kesehatan.  Tujuh 
reformasi kesehatan tersebut adalah 
Pertama, Revitalisasi Pelayanan Kesehatan 
Dasar. Kedua,  Penyediaan, distribusi 
dan retensi SDM Kesehatan. Ketiga,  
Penyediaan dan distribusi obat dan alat 
kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. 
Keempat, Penanganan Daerah Bermasalah 

Kesehatan (PDBK) dan Pelayanan 
Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan 
dan Kepulauan (DTPK). Kelima,  Jamkesmas 
dan pencapaian Jaminan Kesehatan 
Semesta. Keenam,  Reformasi Birokrasi 
Kesehatan. Ketujuh,  Pengembangan World 
Class Health Care. 

Selanjutnya, bagaimana arah kebijakan 
pembangunan kesehatannya? 
Hal tersebut tercantum dalam RPJMN yang 
kemudian diterjemahkan ke dalam Renstra 
Kementerian Kesehatan 2010-2014 berupa 
Upaya Reformatif dan Akseleratif dalam 
meningkatkan akses pelayanan kesehatan. 
Dalam kaitan itu, arah kebijakan 
Kementerian Kesehatan mencakup: (a) 
Pengalokasian sumber daya  yang lebih 
membantu kelompok miskin dan daerah 
tertinggal; (c) Pengembangan instrumen 
untuk memonitor kesenjangan antar 
wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi; 
(d) Peningkatan advokasi dan capacity 
building bagi daerah tertinggal. Selain 
Kebijakan Umum terdapat pula Kebijakan 
khusus dalam program pelayanan 
kesehatan di DTPK yang bertujuan 
meningkatkan jangkauan dan pemerataan 
pelayanan kesehatan yang bermutu pada 
masyarakat DTPK.  

Bagaimana dengan strategi?  
Berbagai strategi dijalankan antara lain 
menggerakan dan memberdayakan 
masyarakat di DTPK, meningkatkan akses 
masyarakat DTPK terhadap yankes yang 
berkualitas,  meningkatkan pembiayaan 
yankes di DTPK,  meningkatkan 
pemberdayaan SDM Kesehatan di 
DTPK, meningkatkan ketersediaan 
obat dan alkes,  meningkatkan sistim 
survailance, monev dan SIK di DTPK, serta  
meningkatkan manajemen kesehatan di 
DTPK

Dari strategi, sasaran yang akan dituju 
apa saja? 
Sasaran pelayanan program DTPK 
difokuskan pada dua hal. Pertama, sasaran 
umum yang meliputi daerah terpencil,  
daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan  
daerah kepulaunan. Kedua, sasaran khusus  
berupa 101 Puskesmas yang memiliki 
wilayah kerja perbatasan darat dan laut, 
45 Kabupaten Perbatasan & PPKTB (Pulau-

pulau Kecil Terluar Berpenduduk) dan 50 
Kabupaten yang akan dientaskan dari 183 
kabupeten tertinggal

Provinsi Papua merupakan wilayah yang 
terbilang luas, tengah berkembang,  dan 
mendapat perhatian khusus mengingat  
masih diwarnai oleh sejumlah persoalan. 
Terkait bidang kesehatan khususnya 
pelaksanaan pelayanan kesehatan 
DTPK, sejauh mana andil pemerintah 
pusat?
Pemerintah Pusat memberikan perhatian 
lebih di bidang kesehatan kepada Provinsi 
Papua, antara lain mengalokasikan 
anggaran kesehatan relatif lebih besar 
dibanding daerah lainnya di Indonesia 
sesuai instruksi presiden.  Hal ini tentunya 
didasari oleh berbagai pertimbangan dan 
permasalahan kesehatan yang terjadi di 
Provinsi Papua. 

Hingga kini, bagaimana hasil 
pembangunan kesehatan DTPK di 
Provinsi Papua? 
Jujur saja, meskipun Pemerintah telah 
melaksanakan pembangunan kesehatan 
di Provinsi Papua, hasil yang dicapai belum 
menggembirakan. Seluruh indikator 
derajat kesehatan Papua, yaitu angka 
kematian ibu, angka kematian bayi, angka 
kematian balita, prevalensi gizi buruk, dan 
prevalensi gizi kurang, masih berada di 
bawah angka rata-rata nasional.

Mengapa pembangunannya belum 
maksimal? 
Kami mengakui adanya sejumlah kendala 
seperti wilayah geogra�s yang sangat luas 
serta kondisi geogra�snya yang terpencar-
pencar menyebabkan penduduk sulit 
mengakses layanan kesehatan. Jika 
menggunakan metode layanan kesehatan 
konvensional dengan membangun 
Puskesmas dan rumah sakit dinilai tidak 
akan efektif dan e�sien, karena kondisi 
geogra�s di daerah tersebut. Masalah 
lainya adalah keterbatasan SDM kesehatan 
dan kalau boleh dikatakan, cenderung 
sangat kurang. 

Tantangannya relatif besar ya Pak? 
Dengan kondisi yang ada di Provinsi 
Papua, menurut saya pembangunan 
layanan kesehatan di Papua mempunyai 
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tantangan sendiri. Kalau dilihat dari 
jumlah penduduk, memang relatif tidak 
banyak. Namun di sisi lain, daerahnya luas 
sekali dan secara geogra�s juga terpencar-
pencar sehingga sulit dijangkau.

Tantangan yang berat justru menuntut 
adanya terobosan. Sejauh ini, apa 
terobosan untuk Program pelayanan 
kesehatan di Provinsi Papua? 
Pemerintah Pusat sudah melakukan 
sejumlah terobosan antara lain  program 
peningkatan akses melalui tim Pelayanan 
Kesehatan Bergerak (Flying Health 
Care, FHC), dukungan pembangunan 
Puskesmas di perbatasan, peningkatan 
sarana dan prasarana seperti kendaraan 
roda empat double gardan, Puskesmas 
Keliling Perairan, serta pembangunan RS 
Pratama dengan 10 tempat tidur yang 
termasuk dalam RS Bergerak. 

Sebenarnya bentuk layanan seperti apa 
yang cocok untuk Provinsi Papua? 
Untuk daerah Papua Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) telah 
mengembangkan Pelayanan Kesehatan 
Bergerak (Flying Health Care, FHC) yang 
bertujuan menjangkau pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat Papua sampai 
ke seluruh pelosok kampung baik di 
wilayah pengunungan tengah, pesisir dan 
lainnya. Patut digarisbawahi bahwa Papua 
memiliki kondisi geogra�s yang cukup 
sulit serta wilayah yang cukup besar, 
sehingga pelayanan harus ditempuh 
melalui program peningkatan akses 

melalui tim Pelayanan Bergerak guna 
memberikan pelayanan bagi masyarakat 
di Papua. Intinya, Flying Health Care cocok 
untuk Papua. 

Kalau sebelum sudah disinggung 
pelaksanaan pembangunan secara 
umum, lalu bagaimana dengan 
keberhasilan program pelayanan 
kesehatan DTPK di Provinsi Papua? 
Berhasil tidaknya program sangat 
ditentukan oleh dukungan  gubernur 
beserta seluruh jajaran kesehatan berikut 
jajaran lintas sektor pemerintah daerah 
serta  seluruh lapisan masyarakat termasuk 
organisasi keagamaan, organisasi 
kemasyarakatan, organisasi profesi, dan 
tokoh masyarakat di Provinsi Papua. 

Mengingat masih adanya kendala di 
bidang pelayanan kesehatan DPTK  
di Provinsi Papua, solusi apa yang 
sebaiknya ditempuh oleh pemerintah 
guna meminimalkan kendala?
Agar derajat kesehatan masyarakat di 
Papua bisa mengejar provinsi lain, perlu 
dilakukan langkah percepatan agar derajat 
kesehatan masyarakat di wilayah tersebut 
dapat meningkat. Wujudnya, pemerintah 
termasuk Kementerian Kesehatan, 
memberikan perhatian besar kepada 
Provinsi Papua dan Papua Barat  berbagai 
langkah dan upaya sesuai dengan amanat 
Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 
tahun 2011 tentang Upaya Percepatan 
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua 
Barat atau UP4B.     

Apa wujud kongkritnya terkait dengan 
amanat Perpres tersebut? 
Salah satu upaya penting yang menjadi 
prioritas Kemenkes adalah meningkatkan 
akses masyarakat Papua dan Papua 
Barat pada pelayanan kesehatan yang 
bermutu. Untuk maksud tersebut telah 
disiapkan  Rencana Aksi  untuk periode  
2012-2014 yang terdiri 21 kegiatan.   Lima 
di antaranya  terkait dengan penguatan 
SDM dan peningkatan akses Program 
Jamkesmas, yaitu: Pertama, penyediaan 
tim pelayanan kesehatan bergerak 
atau mobile clinic. Kedua, penyediaan 
jaminan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat Papua di  Kelas-3 Rumah 
Sakit dan Puskesmas melalui Program 
Jamkesmas dan Jamkesda. Ketiga,  
pembukaan Program Studi Kebidanan 
dan Keperawatan  untuk memenuhi 
kebutuhan bidan dan perawat. Keempat, 
peningkatan pelayanan medis spesialistik 
dengan menugaskan residen senior 
ke beberapa kabupaten/kota. Kelima, 
penambahan jumlah dokter, dokter gigi, 
bidan PTT di seluruh kabupaten/kota serta  
penempatan sanitarian, ahli gizi, dan analis 
kesehatan di beberapa kabupaten/kota.

Kegiatan lainnya Pak? 
Lima kegiatan berikutnya terkait dengan 
peningkatan sarana pelayanan kesehatan 
adalah: revitalisasi rumah sakit pendidikan, 
revitalisasi rumah sakit rujukan, revitalisasi 
rumah sakit umum daerah dan pendirian 
rumah sakit bergerak, peningkatan jumlah 
Puskesmas pembantu, peningkatan 
jumlah Puskesmas perawatan, serta 
penyediaan rumah bagi tenaga medis. 
Nah, enam kegiatan selanjutnya terkait 
dengan percepatan pencapaian MDG’s dan 
intensi�kasi pengendalian penyakit tidak 
menular adalah: 1) Peningkatan status gizi 
masyarakat melalui Program Makanan 
Tambahan Anak Sekolah, 2) Peningkatan 
pemberantasan penyakit menular dan 
tidak menular, 3) Pengoperasian Pos 
Malaria Desa, 4) Pemenuhan kebutuhan 
obat dan vaksin di  Puskesmas dan 
Rumah Sakit, 5) Intensi�kasi penyuluhan 
kesehatan lingkungan, dan 6) Percepatan 
peningkatan cakupan dan mutu program 
imunisasi. (Pra)           
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Menjadi petugas kesehatan 
di wilayah terpencil, 
tertinggal dan kepulauan 
membutuhkan persiapan 
yang matang. Selain 

mental, �sik dan ketrampilan, juga perlu 
pemahaman ragam budayanya. Dengan 
persiapan tersebut, petugas kesehatan 
dapat memberikan pelayanan kesehatan 
dengan baik. Sekalipun demikian, suka 
dan duka yang mengiringi perjalan 
pengabdian bidang kesehatan. Nah, 
bagaiamana pengalaman menjadi 
petugas kesehatan di tempat terpencil, 
tertinggal dan kepulauan ? Berikut hasil 
petikan dengan dr. Yohana Kaut, yang 
memulai menjadi petugas �ying Helath 
care sejak tahun 2011 setelah PTT.  Mereka 
menggunakan perahu motor berangkat 
subuh, karena kalau subuh itu lautnya 
teduh. 

Terus kegiatannya apa saja yang 
dilakukan?
Selain pelayanan kesehatan, kami juga 
melakukan pembinaan kepada dukun 
dan kader-kader. Mitra dukun dengan 
bidan, sehingga dukun tidak kami larang 

menolong persalinan tapi kami harus 
mengajarkan hal-hal yang mengenai 
kesehatan yang sederhana. Contoh 
misalnya pemotongan tali pusat harus 
steril. 

Pengalaman dokter membina dukun 
bagaimana?
Untuk membina dukun, kan selama ini 
di tempat kami ini kan kurang bidan. 
Sehingga yang berperan itu adalah dukun, 
bagaimana caranya kita mengajak dukun 
supaya bisa bermitra dengan bidan atau 
kami sendiri. Kita harus mengajak dukun 
dan mengayomi. 

Jadi diajak bersama-sama, pengalaman dia 
tidak menolak?
Dia tidak menolak, tapi memang 
masyarakat lebih percaya dukun itu karena 
dukun itu menjaga sepanjang malam 
sampai pagi, maksudnya dengan setia. 
Mereka sudah biasa dengan dukun. Dukun 
tidak marah kepada kami. Apabila ada 
orang melahirkan, dukun itu memanggil 
bidannya, supaya bersama-sama.

Terus dari masyarakatnya sendiri, 

yang pedalaman-pedalaman yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan?
Masyarakat pedalaman, untuk responnya 
tidak langsung bagus ya. Kebanyakan 
di daerah yang saya jalani, dokter 
terbang itu. Misalnya saya baru turun 
dari helicopter dan ada orang yang mau 
melahirkan spontan “dokter ada orang 
mau melahirkan, tolong dong dok”, jadi 
saya langsung dengan bidan dengan pak 
mantri langsung menolong ibu bersalin 
itu. Waktu pertama kali memang agak 
sulit, tapi sekarang sudah lebih baik dan 
percaya dengan tenaga kesehatan.

Terus bagaimana suka dukanya menjadi 
dokter terbang?
Kadang-kadang kita lupa mengantar 
nyawa, tapi karena secara pribadi kami 
jiwanya mau melayani, sehingga saya tidak 
merasakan kesulitan-kesulitan itu. Kalau 
kami naik perahu, pengalaman ada banyak 
buaya, tapi karena sedang melayani, 
kesulitan-kesulitan itu bisa dilewati. 
Kadang kami tidur diluar. Diterasnya saja. 
Nanti pagi-pagi kami bakar api, nanti 
mereka lihat asap dan dari dusun-dusun 
datang. Datang dan mereka langsung 
panggil “dokter kah?” saya bilang iya. 

Jadi cara mengumpulkan warga itu 
dengan membakar asap?
Iya, kalau sudah ada asap dia tau pasti ada 
tamu. Karena dia pergi cari makan kan 
rombongan, sehingga dia tau di kampung 
tidak ada orang, kenapa ada asap, oh 
ternyata ada tamu. Terus mereka kumpul 
dan kami melayani.

Dokter tidak takut tidur di teras-teras itu 
diluar?
Saya tidak takut pak karena kami datang 
niatnya baik, sehingga kami percaya 
bahwa Tuhan selalu melindungi.

Jadi prinsipnya percaya bahwa Tuhan 
melindungi karena ingin melayani?
 Iya

Terus, senangnya seperti apa?
Senangnya luar biasa kalau bisa menolong 
orang kecil. Apalagi saya sebagai putera 
daerah, saya benar-benar merasa tempat 
saya ada yang belum terlayani dan saya 
harus melayani. 

dr. Yohana Kaut:
Tidak takut,
karena niat baik

dr. Yohana Kaut (tengah)

MEDIA UTAMA
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Prawito, besuk jadi dokter ya, 
namamu sebentar lagi sudah 
sampai Jakarta. Kamu cocok ku 
kasih nama Prawito, sama-sama 
manisnya. Hanya saja, Prawito 

gede lahir di Jakarta, Prawito kecil lahir di 
Papua. Kata Bidan Amalia N Womsiwor, 
sambil memberikan perawatan tali pusat 
dan mengganti baju baru. 
 
Nama Prawito, diambil dari kru mediakom 
yang sedang melakukan liputan pelayanan 
kesehatan di daerah Skow. Wilayah yang 
berbatasan langsung dengan Papua 
Nugini. Pemberian nama tersebut atas 
permintaan Yuliatin ibu bayi kepada 
Amelia yang sedang memberikan 
perawatan. “Bu Bidan tolong sekalian beri 
nama anak ku, aku pingin Bu Bidan kasih 
nama anak ini”, kata Yuliatin merayu.
 
Amelia mengkerutkan dahi, ketika 
mendengar permintaan itu. Seolah 
tak peduli, Amelia terus memberikan 
perawatan. Ia memulai dengan membuka 
seluruh baju bayi yang menempel 
pada tubuh mungil itu. Kemudian 
membersihkan dengan minyak telon. 
 
Berhubung anaknya laki-laki, sementara 

kru mediakom ada dua orang yakni 
prawito dan Giri, maka pilihan nama 
jatuh pada Prawito. Kemudian Amelia, 
menambahkan Nali dibelakang nama 
Prawito. Nali merupakan marga dari suku 
keluarga besar mereka. 
 
Ternyata, Prawito  seorang bayi laki laki 
yang lahir di RSUD Abepura Jayapura, 20 
feb 2012  bertepatan dengan kunjungan 
kerja  Menteri Kesehatan, dr Endang 
Rahayu Sedianingsih ke Jayapura. Saat itu, 
saya sempat mewawancarai nenek yang 
sedang duduk sendiri di ruang tunggu. 

Sedang apa nek ? Sapaku memecah 
lamunannya. Kok melamun ? Ia tersenyum, 
bibirnya merah, bekas mengunyah sirih 
masih begitu jelas. “Saya menunggu cucu, 
Ia baru lahir kemarin”, kata nenek itu. Cucu 
keberapa Nek ? Tanyaku lagi, empat belas 
pak, jawab nenek itu.

Nenek tinggal dimana ? tanyaku lagi. 
Kami tinggal di desa Skow. Daerah mana 
itu ? wilayah perbatasan, jarak tempuh 
kurang lebih 3 jam dari RSUD Abepura. 
Kami menyewa mobil harganya Rp 500 
ribu untuk sekali jalan. Siapa nama nenek ? 
Misnar, jawabnya.

Prawito Asli Papua

Sungguh ajaib, dua hari berikutnya 
ketemu lagi setelah mengikuti bidan 
Amelia berkunjung ke lapangan. 
Setelah berbincang panjang lebar di 
rumah Yuliatin. Muncul nenek dari 
rumah belakang. Ia mengamati dengan 
penuh perhatian. Matanya tertuju 
memandangiku, dengan penuh ragu lalu 
berkata  “kalau tidak salah bapak pernah 
ketemu saya di RSUD kemarin ?”. Betul 
jawabku. Akhirnya seisi rumah berderai 
tawa, heran. “Ini ajaib” kataku.   

Pemberian nama itu terjadi menjelang 
sore, selepas dzuhur, ketika sedang di 
Puskesmas Skow ada keinginan kuat untuk 
mengunjungi wilayah yang berbatasan 
dengan negara Papua Nugini. Sebab 
hanya memerlukan waktu satu jam 
dengan mengendarai mobil dengan 
kecepatan rata-rata 80 km/jam. 

Ketika keinginan itu terungkap, 
Amelia langsung mengatakan saya 
siap mengantar pak. Tapi sebelum ke 
perbatasan, dapatkah mampir menemui 
masyarakat yang baru melahirkan? “ saya 
mau merawat tali pusar bayinya” kata 
Amelia. Oke, senang sekali, dapat melihat 
langsung dilapangan, jawabku.

Waktu menunjukan pukul 13.30 WIT, 
sementara pukul 16.30 harus pulang ke 
Jakarta. Apakah masih ada waktu untuk 
ke perbatasan ? Masih jawab Amelia. 
Entah informasi dari mana, tiba-tiba 
datang seorang ibu setengah tua. Ia 
duduk menyaksikan kami ngobrol dengan 
Amelia dan keluarga Prawito Nali. Ini 
ibu Martha, Kepala Puskesmas Skow, 
Amelia memperkenalkan. Kami langsung 
menyalami dan mengucapkan terima 
kasih atas bantuannya.

Sebelum meninggalkan rumah Prawito 
Nali, Kami berfoto. Prawito menggendong 
Prawito Nali. Jangan lupa pak dengan 
anaknya di Papua, komentar Amelia, 
menyaksikan Prawito menggendong 
Prawito Nali. “ Semoga Prawito Nali 
menjadi anak yang berguna bagi nusa 
bangsa dan orang banyak”, kataku 
sambil mengembalikan kepada Yuliatin. 
Selanjutnya melanjutkan perjalanan 
menuju perbatasan Papua Nugini. (Pra)

Prawito dan Prawito Nali
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Pelayanan kesehatan diperbatasan Papua:

DALAM
ANCAMAN

Hein Yophi Ulua, satu dari tiga tenaga 
kesehatan yang setia menunggu 
Puskesmas Skow, termasuk hari 
Sabtu dan Minggu. Nyawanya sering 
terancam dan diancam oleh kelompok 
bersenjata Organisasi Papua Merdeka 
(OPM). Ketika ditanya, mengapa Ia 
tetap bertahan ? Wajahnya mendadak 
merah, suaranya parau dan air mata 
meleleh dikedua pipinya. Dengan 
suara tertahan, Hein mengatakan 
“aku ingin masyarakat perbatasan 
ini mendapat pelayanan kesehatan, 
walau harus bertaruh nyawa”.

Hein Yophi Ulua
Ka.TU Puskesmas Skow

MEDIA UTAMA
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Apalagi, ketika mendekati 
bulan Desember, kelompok 
bersenjata merayakan ulang 
tahun. Selalu ada saja korban, 
tiba-tiba pagi hari ada mayat 

tergolek dipinggir jalan, entah siapa. 
Terkadang mereka dengan luka parah 
datang ke puskemas untuk berobat. 
Dengan kemampuan dan peralatan 
seadanya, Hein merawat mereka. Sudah 
dipastikan, setiap bulan Desember selalu 
ada acaman. Bila sudah seperti ini semua 
tenaga kesehatan tidak berani kerja ke 
Puskesmas. Mereka kembali ke kota. 
“Kami hanya bertiga, saya sebagai Ka.TU, 
lulusan Gizi, Amelia dari Perawat dan 
satu lagi bagian umum, ujar sedih sambil 
mengusap air mata. 

Begitulah, sekelumit kisah sedih 
pengabdian tenaga kesehatan di 
Puskesmas Skow yang berbatasan dengan 
negara tetangga, Papua Nugini.  Mereka 
mempunyai mental baja untuk tetap 
bertahan. Tak peduli dengan teman 
mereka yang meninggalkan tugas, karena 
khawatir nyawanya terancam.

Terancam, bukan satu-satunya risiko 
bagi tenaga kesehatan diperbatasan. 
Mereka masih menghadapi binatang buas 
disekitar puskesmas, apalagi diwaktu 
malam. Sebab Puskesmas di bangun 
di tengah hutan yang jauh dengan 
lingkungan penduduk. Tanpa pagar dan 
pengaman yang cukup. “ Kalau ada orang 
jahat dan binatang buas, mereka langsung 
masuk pekarangan, bahkan depan pintu, 
tak ada penahan sedikitpun”, tutur Hein.

Menurut Hein, pelayanan imunisasi tak 
dapat dilakukan setiap hari. Sebab tidak 
memiliki penyimpan vaksin atau kucin. 
Kalau toh mempunyai kucin belum 
ada aliran listrik. Sementara Puskesmas 
Skow, belum tersambung aliran listrik. 
Penerangan hanya menggunakan listrik 
desel. Itupun bila mempunyai bahan 
bakar untuk menghidupi desel. Bila tak 
ada bahan bakar, biasa menggunakan 
penerangan seadanya. Sebab, saat ini 
belum ada anggaran khusus untuk bahan 
bakar minyak. 

“Kegiatan imunisasi dilakukan pada waktu 
tertentu di posyandu. Semua vaksin 
didistribusikan ke posyandu dengan 
menggunakan pendingin dari es batu. 
Jadi, puskesmas tak melayani imunisas”, 
jelas Hein.

Selain, Hein ada Amelia.N. Womsiwor. 
Berbadan langsung, warna kulitnya 
gelap, mengenakan kaos berbalut jaket 
levis lengan panjang. Ia, jauh dari pro� l 
seorang perawat, berseragam putih bersih 
yang selama ini dikenal. Amelia, memang 
sama persis dengan masyarakat sekitar, 
termasuk penampilannya “sederhana”. 
Bila, hanya dilihat dari penampilan, sulit 
membedakan, mana pasien dan mana 
perawatnya.   Perbedaan itu terlihat, ketika 
masyarakat memanggilnya bu bidan. 
Masyarakat sangat hormat padanya. Rasa 
hormat masyarakat itu, diwujudkan dengan 
banyaknya permintaan “ Amelia” menjadi 
nama bayi yang ditolongnya. “ Entah, sudah 
belasan bayi bernama Amelia di kampung 
ini”, tutur Amelia, sambil tertawa.

Puskesmas Skow, yang diresmikan 
dan mulai beropersi Februari 2010 ini, 
mempunyai 28 karyawan, terdiri dari 17 
orang perawat, 1 dokter umum, 8 orang 
pegawai tetap dan sisanya merupakan 
tenaga kontrak. Tak satupun tenaga bidan. 
Di kawasan Jayapura ini, hanya ada 4 
orang tenaga bidan, rata-rata menetap di 
Abepura. Jarak ke puskesmas Skow ini 35 
km. Tidak ada transportasi umum. Kalau 
naik taksi, menggunakan mobil pribadi 
ongkosnya Rp 500 ribu. Sehingga seluruh 
persalinan di Puskesmas Skow ditangani 
perawat, termasuk Amelia.

Alasan bidan sangat jarang datang 
ke distrik Skow disebabkan masalah 
transportasi yang jarang, bahkan 
dapat dikatakan tidak ada, sehingga 
untuk menuju ke distrik tersebut harus 
menggunakan taxi. Sementara Dinas 
kesehatan setempat tidak memberikan 
tunjangan transportasi. Wajar, bila 
semangat para bidan dan tenaga 
kesehatan di daerah terpencil itu menjadi 
kurang menjalankan tugasnya, kecuali 
hanya sebagian kecil. 

“Sebenarnya telah ada tunjangan daerah 
terpencil yang pada awalnya setiap 
petugas  menerima Rp 2 juta rupiah tiap 
semesternya. Tapi  sekarang turun menjadi 
Rp 800 ribu tiap semesternya. Jumlah 
itu masih dipotong sekitar 50 – 100 ribu 
rupiah lagi”, ujar Amelia. 

Menurut Amelia, pasien biasanya ramai 
pada hari minggu, sementara sebagian 
besar tenaga kesehatan libur. Pada hari 
tersebut banyak warga dari kota menuju 
ke perbatasan. Sebab banyak warga 
tersebut tinggal di perbatasan dan mereka 
ke kota hanya untuk bekerja. Bahkan dari 
Negara tetangga PNG pun datang ke 
perbatasan dengan alasan yang sama. Saat 
itu pula mereka berobat ke Puskesmas. 

“Para perawat disini  dituntut untuk bisa 
mengatasi semua tanggung jawab yang 
ada di puskesmas. Sebab, diantara 4 orang 
bidan yang ada, salah satunya menjadi 
dosen di POLTEKES Jayapura, semakin 
memperkecil intensitas kehadiran bidan di 
puskesmas”, tutur Amelia. ( Pra).

Mengusap air mata
Sedih saat bercerita tidak bisa bersama keluarga 
pada Hari Raya Natal, karena harus tetap bertugas
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RAGAM

LATAR BELAKANG
Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 
merupakan salah satu riset kesehatan 
nasional yang secara berkala dilakukan oleh 
Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan 
RI, di samping Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) dan Riset Khusus Kesehatan 
(Rikus). Rifaskes 2011 dilaksanakan untuk 
memperoleh informasi terkini tentang 
supply pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas 
Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah/
Pemerintah Daerah (Pemda), Puskesmas 
dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). 
Supply tersebut termasuk gedung, 
persediaan air bersih, listrik, kendaraan, 
peralatan, obat, Sumber Daya Manusia 
(SDM), pedoman, pelatihan, anggaran 
dan sebagainya yang dibutuhkan untuk 
penyelenggaraan upaya kesehatan 
masyarakat dan perorangan di RSU 
Pemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. 
Rifaskes 2011 melakukan pengukuran dan 
pengamatan data primer serta penelusuran 
data sekunder untuk mengetahui situasi 
terkini kecukupan dan ketepatan supply 
pada institusi-institusi pelaksana upaya 
kesehatan tersebut di atas. 

Kerangka pikir riset ini dikembangkan atas 
dasar konsep Blum (1974), Donabedian 
(2002), Jacab dan WHO 2000. Pada 
prinsipnya, pelayanan kesehatan 
merupakan salah satu faktor penting 

RINGKASAN HASIL RISET FASILITAS KESEHATAN (RIFASKES) 2011, 

BADAN LITBANGKES,  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

yang mempengaruhi status kesehatan 
masyarakat. Pelayanan kesehatan ini 
dilakukan di dalam dan di luar gedung 
institusi pelayanan kesehatan dengan 
kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif. Semua kegiatan tersebut 
mempunyai komponen asupan (input), 
proses, luaran (output) dan dampak 
(outcome). Komponen asupan inilah 
yang menjadi fokus utama Rifaskes 2011. 
Di samping itu, dalam Rifaskes 2011 ini 
dikumpulkan pula data esensial yang 
berhubungan dengan komponen proses 
dan luaran dari berbagai jenis upaya 
kesehatan yang diselenggarakan baik 
oleh Puskesmas, RSU Pemerintah/Pemda 
maupun LKM.

Dengan demikian, Rifaskes 2011 
memberikan gambaran dan pemetaan 
ketersediaan supply di Puskesmas, RSU 
Pemerintah/Pemda dan LKM, baik di 
tingkat nasional, provinsi maupun di 
tingkat kabupaten/kota. 

Gambaran dan pemetaan ketersediaan 
supply tersebut tentunya disesuaikan 
dengan fungsi yang diemban oleh ke 
tiga institusi pelaksana upaya kesehatan 
tersebut. Diharapkan riset ini juga akan 
menghasilkan Indeks Fasilitas dan 
Indeks Kinerja RSU Pemerintah/Pemda, 
Puskesmas dan LKM. Rifaskes 2011 mulai 

dilaksanakan sejak 2010. 

Tahap persiapan dilakukan pada tahun 
2010, sedangkan pelaksanaan dilakukan 
pada tahun 2011 dan dilanjutkan dengan 
sosialisasi hasil dan analisis lanjut pada 
tahun 2012. Rifaskes 2011 dilaksanakan 
dengan menggunakan dana yang berasal 
dari DIPA Badan Litbangkes Kementerian 
Kesehatan RI.

METODE
Rancangan Rifaskes 2011 adalah studi 
potong lintang (cross sectional). Dilakukan 
secara sensus terhadap RSU Pemerintah/
Pemda, Puskesmas dan LKM di seluruh 
Indonesia, meliputi 668 RSU Pemerintah/
Pemda, 9005 Puskesmas dan 772 LKM 
(berdasarkan data Ditjen BUK dan Pusdatin 
tahun 2010). 

Data yang dikumpulkan meliputi data 
input, proses, dan output yang antara lain 
terdiri dari data fasilitas, Sumber Daya 
Manusia (SDM), alat kesehatan, organisasi 
dan manajemen, pelayanan kesehatan 
yang berjalan, output esensial dan 
pelayanan kesehatan, serta Indikator Mutu 
Esensial tahun 2010.  Data dikumpulkan 
melalui wawancara, observasi, dan 
penilaian terhadap data sekunder.

Pengumpul data adalah peneliti Badan 

EDISI 35  I  APRIL  I  2012  MEDIAKOM34



Litbangkes, politeknik kesehatan 
(Poltekkes), universitas (perguruan tinggi), 
organisasi profesi, ataupun institusi 
penelitian kesehatan lainnya yang 
memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, 
baik di tingkat nasional maupun provinsi/
kabupaten/kota. 

Kegiatan yang dilakukan: (1)  Telaah 
dokumen (document review); (2) 
Pertemuan konsinyasi lintas program 
dan organisasi profesi;  (3) Pertemuan 
pakar;  (4) Penyusunan draft instrumen 
Rifaskes 2011;  (5)  Uji coba Instrumen; (6) 
Perbaikan dan �nalisasi instrumen Rifaskes 
2011; (7)  Penyusunan Plan of Action (POA) 
pelaksanaan Rifaskes 2011; (8) Penyusunan 
pedoman instrumen Rifaskes 2011; (9) 
Pertemuan tim manajemen Rifaskes 2011; 
(10) Rapat Koordinasi tingkat provinsi; (11) 
Workshop/Pelatihan Fasilitator (Master of 
Trainers/MOT) Rifaskes 2011 tingkat Pusat; 
(12) Workshop/Pelatihan Penanggung 
Jawab Teknis/PJT (Training of Trainers/ 
TOT) Kabupaten/Kota Rifaskes 2011; (13) 
Workshop/Pelatihan Rifaskes 2011 untuk 
enumerator; (14) Pengumpulan data 
Rifaskes 2011; (15)  Validasi studi; (16) 
Data RB/Editing/ Cleaning; (17) Analisa 
data; (18) Penulisan laporan akhir; (19)  
Diseminasi hasil Rifaskes 2011; dan (20) 
Analisis lanjut.

Pengorganisasian Rifaskes 2011 meliputi  
tingkat pusat, tingkat koordinator wilayah 
I – IV (1 Korwil bertanggung jawab atas 
8-9 provinsi), tingkat provinsi, dan tingkat 
kabupaten/kota. Susunan organisasi 
Rifaskes tingkat pusat terdiri dari tim 
pengarah, penanggung jawab, pelaksana 
harian, tim manajemen, tim teknis RS 
Pemerintah, Puskesmas, LKM, Manajemen 
Data (Mandat), dan Analisis Data (Andat).

Validasi studi ini dilaksanakan oleh tiga 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
terkemuka di Indonesia yaitu FKM UI, FKM 
Unair, dan FKM Unhas. Proses validasi 
dilaksanakan 1-2 minggu setelah enumerator 
mengumpulkan data. Hasilnya baik 
proses pengumpulan data dan data yang 
dikumpulkan mempunyai validitas rata 80% 
lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
proses pengumpulan data dan data yang 
dikumpulkan pada Rifaskes 2011 adalah valid.  

HASIL
Sampai 26 Januari 2012, kuesioner yang 
telah terkumpul dan dipergunakan untuk 
analisis data sebanyak: (1) 684 kuesioner 
RSU Pemerintah; (2) 9188 kuesioner 
Puskesmas; dan (3) 782 kuesioner LKM.  
Secara rinci distribusi masing-masing 
kuesioner per provinsi dapat dilihat pada 
Lampiran A.

RSU Pemerintah
Total RSU pemerintah yang menjadi 
responden sebanyak 707. Data yang 
dianalisis sejumlah 684. Selisih terjadi 
karena tidak memenuhi kriteria inklusi 
(berdiri sesudah Januari 2010, RS swasta, 
dan RS khusus). RSU yang dianalisis 
meliputi 16 RSU Kelas A, 144 Kelas B, 
323 Kelas C, dan 201 Kelas D. Ditinjau 
dari kepemilikannya, 14 RSU merupakan 
milik Kementerian Kesehatan, 44 milik 
Pemerintah Provinsi, 446 milik Pemerintah 
Kabupaten/Kota, 135 milik TNI/POLRI, 44 
milik BUMN, dan 1 milik Kementerian lain. 
Dari sejumlah tersebut, 336 diantaranya 
tidak/belum terakreditasi sampai dengan 
pertengahan tahun 2011, 208 RSU 
terakreditasi 5 jenis pelayanan, 72 RSU 
terakreditasi 12 jenis pelayanan, dan 68 
RSU terakreditasi 16 jenis pelayanan. 
Apabila ditinjau dari Pola Pengelolaan 
Keuangan yang digunakan, 38 RSU 
merupakan PPK BLU Pusat, 242 RSU 
menggunakan PPK BLU Daerah, dan 
selebihnya Non-PPK BLU. Sebanyak 33,8% 
RSU Pemerintah digunakan sebagai 
wahana pendidikan mahasiswa Fakultas 
Kedokteran atau peserta Program Studi 
Pendidikan Dokter  (PSPD).   

Masih banyak RSU yang memiliki 
kekurangan baik dari jenis maupun 
jumlah SDM yang dibutuhkan. Sebanyak 
18,6% RSU Pemerintah tidak memiliki 
dokter spesialis penyakit dalam (Sp.PD); 
20,2% tidak memiliki dokter spesialis 
bedah (Sp.B); 24,6% tidak memiliki dokter 
spesialis penyakit anak (Sp.A); dan 17,1% 
tidak memiliki dokter spesialis kebidanan 
dan kandungan (Sp.OG). Proporsi RSU 
yang memiliki empat jenis spesialis medik 
dasar pada RS kelas A adalah 100,0%; B 
97,6%; C 69,3%; dan  D 35,3%.

Hampir seluruh RSU Pemerintah telah 

memiliki air bersih dan listrik yang tersedia 
24 jam. Sekitar 95,5% RSU Pemerintah 
dilengkapi dengan reservoir air dan 59,4% 
memiliki Uninteruptable Power Supply 
(UPS).

Hampir seluruh RSU Pemerintah (99,6%) 
memiliki Unit Gawat Darurat (UGD). 
Pelayanan UGD umumnya diberikan 
selama 24 jam. Sekitar 95,9% RSU 
Pemerintah memiliki dokter penanggung 
jawab UGD. Alat komunikasi internal 
yang menghubungkan UGD dengan 
bagian-bagian lain di rumah sakit 
terdapat di 85,4% RSU Pemerintah, 
sedangkan alat komunikasi eksternal 
yang menghubungkan UGD dengan 
lingkungan luar RS terdapat di 76,3% RSU 
Pemerintah.

Sekitar 64,6% UGD di RSU Pemerintah 
memiliki Ruang Triage yang terpisah; 
61,4% memiliki Ruang Resusitasi terpisah; 
75,9% memiliki Ruang Tindakan terpisah; 
72,4% memiliki Ruang Observasi terpisah; 
dan 87% memilki Ruang Tunggu yang 
terpisah.

Sebagian besar RSU Pemerintah tidak 
memiliki kamar induksi tersendiri (74%); 
tidak memiliki pintu keluar khusus jenazah 
dan bahan kotor (73,3%);  tidak memiliki 
sistem pembuangan gas anestesi (44,7%). 
Sebagian besar RSU Pemerintah sudah 
memiliki Kamar Pemulihan (73,5%); Ruang 
Ganti Pakaian petugas (81,7%); Ruang 
Istirahat Petugas (75,4%); Ruang Alat dan 
Linen bekas pakai operasi (64,8%); loker 
(67%); serta sarana pembuangan limbah 
medis tindakan bedah (69%). 

Pelayanan perawatan intensif terdapat 
di 57,6% RSU Pemerintah; sebanyak 35% 
diantaranya memiliki konsultan perawatan 
intensif (intensivist). Di antara RSU yang 
memiliki pelayanan perawatan intensif, 
sekitar 98,7% memiliki pelayanan Intensive 
Care Unit (ICU), 16,8% memiliki pelayanan 
Pediatric Intensive Care Unit (PICU),    25,9% 
memiliki pelayanan Neonatal Intensive 
Care Unit (NICU), dan 22,3 % memiliki 
pelayanan Cardiac Intensive Care Unit 
(CICU).

Terdapat 11 komponen PONEK yang 
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dinilai pada Rifaskes yaitu kesiapan kamar 
operasi 24 jam, penyediaan darah 24 
jam, laboratorium 24 jam, radiologi 24 
jam, ruang pemulihan 24 jam, kesiapan 
farmasi dan alat penunjang 24 jam, 
kamar bersalin siap operasi < 30 menit, 
keberadaan tim siap operasi meskipun 
on call, protokol PONEK, koordinasi 
internal, dan keberadaan Tim PONEK 
esensial. Diantara 11 komponen tersebut, 
protokol PONEK merupakan komponen 
yang paling banyak tidak dimiliki oleh 
RSU Pemerintah (65,3%), sedangkan 
kesiapan kamar operasi 24 jam merupakan 
komponen yang paling banyak dipenuhi 
oleh RSU Pemerintah (72,8%). Terdapat 
37% RSU Pemerintah yang memenuhi 
9 – 11 komponen tersebut dan 16,2% 
RSU Pemerintah yang memenuhi seluruh 
komponen. 

Terdapat 10 komponen Rumah Sakit 
Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang 
dinilai dalam Rifaskes; kebijakan tertulis 
mengenai penggunaan ASI eksklusif, 
pelatihan untuk mendukung penggunaan 
ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi 
mengenai ASI dan manajemen laktasi, bayi 
setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak 
dengan ibu, ibu dibimbing melakukan 
Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada 
Ibu mengenai cara menyusui, bayi diberi 
makanan lain selain ASI, kebijakan rawat 
gabung, menyusui bayi kapanpun bayi 
lapar, serta keberadaan klinik laktasi. 
Komponen yang paling sedikit (34%) 
dimiliki adalah keberadaan kinik laktasi. 
Bayi setelah dilahirkan, sesegera mungkin 
kontak dengan ibu, merupakan komponen 
yang paling banyak (87,3%)  dilakukan 
oleh RSU Pemerintah. Terdapat 55 (8,2%) 
RSU Pemerintah yang memenuhi seluruh 
komponen tersebut.

RSU Pemerintah pada umumnya  (93,7%) 
memiliki laboratorium patologi klinik. 
Sebesar 37,5 % di antaranya dikepalai 
oleh seorang spesialis patologi klinik. 
Dari jumlah tersebut, sekitar 27,2% telah 
mengikuti akreditasi untuk laboratorium 
patologi klinik RS (akreditasi KARS, ISO, 
dan sebagainya).                                                                                                        

Sekitar 67% dari RSU yang memiliki 
laboratorium patologi klinik (61,7% 

dari seluruh RSU Pemerintah) mampu 
melakukan pemeriksaan anti HIV. Seluruh 
RSU tersebut melakukan pemeriksaan 
dengan rapid test, 9% dapat melakukan 
dengan metode pemeriksaan Elisa Manual; 
8% dengan Elisa Otomatik; dan 2% 
mampu melakukan pemeriksaan dengan 
metode PCR.

Dalam hal Pemantapan Mutu Internal 
(PMI), sekitar 49% RSU Pemerintah 
melakukan PMI Kimia Klinik Lengkap; 
18,3% melakukan PMI Imunoserologi 
Lengkap; 21,4% melakukan PMI Malaria 
Lengkap; 23,9% melakukan PMI Urinalisa 
Lengkap; 14% PMI Hemostatis Lengkap; 
12,4% PMI Mikrobiologi Lengkap; dan 
15,8% melakukan PMI NAPZA.

Pelaksanaan PME secara umum lebih 
baik daripada PMI. Sekitar 60,7% RSU 
Pemerintah melakukan PME Hematologi 
Rutin; 59,4% melakukan PME Kimia Klinik 
Rutin; 26% melakukan PME Imunoserologi 
Rutin; 29,1% melakukan PME Mikrobiologi 
Rutin; dan 29,8% melakukan PME Urinalisa 
Rutin.

Umumnya RSU Pemerintah (93,6%) 
memiliki instalasi Radiologi, 83% di 
antaranya memberikan pelayanan 24 jam. 
Hanya 47% intalasi radiologi dipimpin oleh 
dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad). Sekitar 
9% instalasi radiologi RSU Pemerintah 
memberikan pelayanan radioterapi. 
Untuk mengantipasi terjadinya kejadian 
tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat 
tindakan radiologi invasif, maka instalasi 
radiologi dilengkapi dengan obat-obatan 
dan peralatan basic life support. Sekitar 
52% instalasi Radiologi RSU Pemerintah 
dilengkapi dengan obat basic life 
support dan 44% instalasi Radiologi RSU 
Pemerintah dilengkapi dengan peralatan 
basic life support.

Belum semua Instalasi Radiologi 
RSU Pemerintah dilengkapi dengan 
keberadaan ruangan – ruangan standar. 
Sekitar 94,2% instalasi Radiologi RSU 
Pemerintah memiliki Ruangan Radiogra�; 
64,3% memiliki Ruangan Konsultasi; 
85,1% memiliki Toilet/Kamar mandi; 40,9% 
memiliki Ruang Pemeriksaan Invasif; 
85,6% memiliki Ruang Tunggu Pasien; 11% 

memiliki Ruang Nuclear Scanning; dan 96% 
memiliki Kamar Gelap. 
Hasil Rifaskes juga menunjukkan bahwa 
sekitar 28% RSU Pemerintah memiliki 
izin BAPETEN yang masih berlaku atas 
peralatan sinar pengion di pelayanan 
radiologi. Sebagian besar RSU Pemerintah 
(62,3%) tidak memiliki izin BAPETEN.

Hampir seluruh (95%) Instalasi Farmasi 
RS memiliki Ruang Penyimpanan 
Obat;  Ruang Administrasi(78%);  Ruang 
Informasi Obat(44%); dan Ruang Produksi 
(23%). Umumnya Instalasi Farmasi RS 
dilengkapi dengan kulkas obat (94%); 
lemari khusus narkotika yang terkunci 
(83%); formularium (57%); dan hanya 33% 
Instalasi Farmasi RS yang memiliki Sistem 
Informasi Kesalahan Obat.

Hampir seluruh (92,5%)  RS memiliki 
Instalasi/Unit Gizi. Sekitar 72,3% Instalasi 
Gizi RS memiliki SPO Pelayanan Gizi dan  
86,3% memiliki Ruang Penyimpanan 
bahan makanan basah dan kering. 
Terdapat 68% Instalasi Gizi RS yang 
mampu membuat formula khusus anak 
gizi buruk; memiliki petugas yang telah 
dilatih tata laksana gizi buruk (60%); dan   
memiliki sistem informasi yang mencatat 
kesalahan dan kecelakaan petugas (24%). 
Hanya sekitar 24% Instalasi Gizi RS yang 
memberikan pelayanan penyuluhan dan 
konsultasi gizi.

Sebesar 72,2% RSU Pemerintah 
memberikan pelayanan rehabilitasi medis. 
Namun, hanya 28% yang dipimpin oleh 
dokter ahli rehabilitasi medis. Umumnya 
(91,9%) Unit Rehabilitasi Medis memiliki 
Ruang Fisioterapi; ruang administrasi 
(65,2%); dan Ruang tunggu pasien yang 
terpisah (77,6%). Hanya sebagian kecil 
yang memiliki Ruang Terapi Okupasi 
(21,5%); Ruang Terapi Wicara (19,7%); dan 
bahkan Ruang Ortotik Prostetik hanya 
terdapat di 12,4% Unit Rehabilitasi Medis 
RSU Pemerintah.

Hampir seluruh RSU Pemerintah (95,8%) 
memiliki Unit Rekam Medis. Namun, 
hanya 45,1 % di antaranya dipimpin 
oleh kepala yang berlatar belakang 
pendidikan minimal D3 Rekam Medik 
dan Informasi Kesehatan (RMIK). Sebesar 
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83% RSU Pemerintah yang memiliki Unit 
Rekam Medis memiliki Buku Pedoman 
Penyelenggaraan Rekam Medis; 
menggunakan ICD 10 dalam pencatatan 
kasus mortalitas (80,3%); memiliki back up 
data penyimpanan arsip hasil pemeriksaan 
(71,4%); dan memiliki tenaga pengolah 
data yang berlatar belakang RMIK serta 
melakukan penyimpanan rekam medis 
terpisah antara rekam medis aktif dan non 
aktif (72,2%). Audit kualitas rekam medis 
belum dilakukan secara optimal, terbukti 
hanya 52,6% dari Unit Rekam Medis RSU 
Pemerintah yang melakukan audit rekam 
medis kuantitatif dan 31,4% melakukan 
audit rekam medis kualitatif.  

Kurang dari separuh RSU Pemerintah 
(48,5%) memiliki Unit Penyediaan Darah, 
baik berupa Unit Transfusi Darah maupun 
berupa Bank Darah (Unit Pelayanan 
Darah). Sebagian besar Unit Penyediaan 
Darah RSU Pemerintah dipimpin oleh 
dokter (69.9%); memberikan pelayanan 24 
jam (84,4%); serta memiliki SPO Pelayanan 
Darah (75,7%). Umumnya Unit Penyediaan 
Darah RSU Pemerintah memiliki ruang 
penyimpanan darah (83,3%) dan 
dilengkapi dengan laboratorium skrining 
darah (67,5%).

Instalasi Sterilisasi Sentral merupakan 
suatu unit/departemen dari RS yang 
menyelenggarakan proses pencucian, 
pengemasan, sterilisasi terhadap semua 
alat atau bahan yang dibutuhkan dalam 
kondisi steril (Depkes RI, 2001). Unit ini 
dipersyaratkan untuk RS kelas A dan B. 
Seluruh RSU pemerintah kelas A memiliki 
unit CSSD, sedangkan kelas B 66,7%. 
Di samping itu, terdapat 62 (19,2%) RS 
kelas C dan 10 (5%) RS kelas D yang 
memiliki unit CSSD. Sebesar 62,3% RSU 
Pemerintah dilengkapi dengan Ruang 
Dekontaminasi; Ruang Pengemasan Alat 
(70,5%); Ruang Processing (67,8%); Ruang 
Sterilisasi (89,1%); Loket Penerimaan dan 
Sortir (67,2%); Loket Pengambilan (62,8%); 
Gudang Penerimaan dan Penyimpanan 
Bahan Baru (56,3%); dan Gudang 
Penyimpanan Barang Steril (73,2%).  

Sebesar 87% RSU Pemerintah memiliki 
binatu. Selebihnya tidak memiliki binatu 
sendiri atau menggunakan outsourcing. 

Dalam hal pemisahan pengelolaan 
linen infeksius dan non infeksius, RSU 
Pemerintah yang memiliki mesin cuci linen 
infeksius terpisah sebesar 41,7% dan yang 
memiliki ruang linen infeksius terpisah 
sebesar 32,9%. Pengelolaan limbah awal 
(pre-treatment) hanya terdapat pada 39,7% 
binatu RSU Pemerintah. 

Ditinjau dari keberadaan ruang standar 
untuk pelayanan binatu, masih banyak 
binatu RSU Pemerintah yang tidak 
memiliki beberapa ruangan yang 
seharusnya ada tersendiri di pelayanan 
binatu RSU Pemerintah. Sekitar 56,9% 
binatu RSU Pemerintah memiliki ruang 
linen kotor; ruang linen bersih (62,7%); 
ruang kereta linen (45,4%); ruang peniris 
(53,4%); ruang perlengkapan kebersihan 
(51,4%);  ruang perlengkapan cuci (63,2%); 
dan ruang setrika (65%).

Sebesar 66,8% RSU Pemerintah memiliki 
pelayanan pemulasaraan jenazah. Sekitar 
47,2% diantaranya memiliki lemari 
pendingin jenazah dan 68,6 % memiliki 
saluran air limbah yang tertutup. Hanya 
36% memiliki Ruang Otopsi Jenazah.  

Hasil Rifaskes memperlihatkan masih 
banyak RSU Pemerintah yang belum 
menjalankan standar kegiatan administrasi 
dan manajemen RS. Hal ini dapat dilihat 
dari masih banyaknya RSU Pemerintah 
yang belum memiliki unit penanganan 
keluhan, unit penanganan masalah 
medikolegal dan etikolegal, hospital by 
laws, dan belum adanya mekanisme 
penanganan keluhan pasien masyarakat 
miskin. Kendati demikian, sebagian besar 
RSU Pemerintah ternyata telah memiliki 
rambu dan atau petunjuk arah yang 
jelas dan mudah dilihat (82,3%); struktur 
organisasi RS (97,8%); laporan kinerja 
tahunan atau Pro�l RS (89,6%); dan papan 
informasi pelayanan RS (87,6%).  

Sebagian RSU Pemerintah belum memiliki 
rambu khusus untuk evakuasi pasien bila 
terjadi bencana. Lebih dari separo RSU 
Pemerintah belum dilengkapi dengan 
sistem alarm kebakaran, peta tempat 
bersiko, pedoman keselamatan kerja 
RS, dan ketentuan tertulis pengadaan 
jasa dan barang berbahaya. Sebagian 

besar RSU Pemerintah belum memiliki 
staf yang sudah dilatih manajemen 
bencana (45,8%) dan belum melakukan 
pengecekan profesional terhadap struktur 
bangunan RS (24,1%). Beberapa hal yang 
sudah cukup baik adalah umumnya RSU 
Pemerintah telah memiliki alat pemadam 
api di ruangan baik di seluruh ruangan 
maupun di beberapa ruangan (85,4%) 
serta memiliki ketentuan RS bebas rokok 
(71,2%). 

Sekitar 73,8% RSU Pemerintah memiliki 
unit/bagian/instalasi khusus pengelola 
limbah. Sebagian besar di antaranya 
memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah 
RS (85,9%); Standar Prosedur Operasional 
(SPO) Pembuangan Limbah (73,3%); 
insinerator (81%), dan safety box (67,6%). 
Di antara RSU Pemerintah yang memiliki 
Unit/Bagian/Instalasi Pengelola Limbah, 
hanya 38,9% yang memiliki needle 
destroyer. 

Perhatian RSU Pemerintah terhadap 
kegiatan promosi kesehatan di RS 
masih belum optimal. Hanya sekitar 
42,7% RSU Pemerintah yang memiliki 
unit khusus yang mengelola kegiatan 
promosi kesehatan di rumah sakit baik 
yang berbentuk tim non struktural 
maupun melekat secara struktural di 
dalam organisasi RS tersebut. Kurang 
dari separuh RSU Pemerintah (37,9%) 
mengalokasikan anggaran khusus untuk 
pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan 
di RS. Kendati demikian, sebagian RSU 
Pemerintah sudah melakukan kegiatan 
penyuluhan kelompok (50,4%) dan 
pemasangan banner, spanduk, atau poster 
mengenai kesehatan (71,5%). Hanya  
14,8% RS melakukan kegiatan pembinaan 
puskesmas.

Kurangnya perhatian RSU Pemerintah 
terhadap kegiatan promosi kesehatan di 
RS juga tercermin dari banyaknya rumah 
sakit yang belum memiliki peralatan 
standar promosi kesehatan di rumah sakit.

Komite Medik merupakan kelengkapan 
organisasi yang umum dimiliki oleh RSU 
Pemerintah (86,7%). Beberapa komite 
yang dimiliki oleh kurang dari separuh 
RSU Pemerintah antara lain Komite 
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Keselamatan Pasien (46,6%) dan Komite 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (45,2 %)

Secara umum, RSU pemerintah dengan 
kelas yang lebih tinggi memiliki SDM 
Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian 
standar, dan peralatan yang lebih baik 
daripada kelas yang berada di bawahnya.

Puskesmas
Kurang lebih dua pertiga dari Puskesmas 
yang dianalisis oleh Rifaskes 2011 (8981 
Puskesmas) tercatat sebagai Puskesmas 
wilayah perdesaan dan Puskesmas Non-
perawatan. Sekitar 18,6% Puskesmas 
merupakan Puskesmas PONED (Pelayanan 
Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar).  
Sebagian besar Puskesmas masuk pada 
klasi�kasi biasa (72,8%), selebihnya masuk 
pada klasi�kasi sangat terpencil (9,8%), 
dan terpencil (17,4%). Di samping itu 
6,5% dari Puskesmas tersebut terletak 
di kepulauan dan 1,0% di daerah 
perbatasan. Umumnya lokasi Puskesmas 
berada di ibu kota Kecamatan dan 
dekat dengan permukiman penduduk 
(95,1%). Berdasarkan tahun dibangun dan 
berfungsi, dapat dikategorikan menjadi 
tiga: sebelum tahun 1976 (17,7%), antara 
tahun 1976 – 1999 (49,7%), tahun 2000 
sampai sekarang (26,3%), dan 6,2% yang 
tidak bias menjawab.

Analisis diskriptif juga menunjukkan 
bahwa hampir 93% bangunan Puskesmas 
merupakan bangunan permanen dan semi 
permanen dan 81% dari semua bangunan 
kondisinya baik atau rusak ringan. 
Sedangkan 12% �sik bangunan utama 
ditemukan dalam kondisi rusak sedang 
dan berat.

Sekitar 43% Puskesmas mempunyai 
minimal 8 ruangan untuk pelayanan 
kesehatan esensial yaitu ruang untuk 
poliklinik umum, KIA/KB, poli gigi, farmasi, 
laboratorium, P2M/imunisasi, klinik 
konsultasi). Sedangkan kurang lebih 40% 
Puskesmas mempunyai minimal 4 ruangan 
untuk kegiatan esensial non-pelayanan 
kesehatan (ruang rapat, ruang tunggu, 
gudang dan toilet)

Secara nasional 71,7% Puskesmas di 
Indonesia mempunyai sarana air bersih 

dan 44,5% Puskesmas yang mempunyai 
SPAL dengan saluran tertutup. Sejumlah 
64,6% Puskesmas telah melakukan 
pemisahan limbah medis dan non medis 
serta hanya 26.8% dari jumlah Puskesmas 
yang memiliki alat incenerator.

Pada tingkat nasional 10,5% Puskesmas 
tidak mempunyai listrik selama 24 jam. 
Hanya 25,6% Puskesmas yang memiliki 
alat kantor lengkap (alat baik dan 
berfungsinya komputer/mesin ketik, 
printer dan lemari/ �lling cabinet). Sekitar 
67% Puskesmas tidak memiliki minimum 
salah satu dari ketiga jenis alat komunikasi 
(telepon/HP Dinas/ Radio Komunikasi) 

Masih ada sekitar 18% Puskesmas 
Perawatan yang memiliki hanya jumlah 
tempat tidur </= 5, dan sisanya memiliki 
lebih dari 6 tempat tidur. Sedangkan 
ambulans hanya tersedia di 37,6% 
Puskesmas Perawatan. Kira-kira 39% 
Puskesmas yang memiliki alat transportasi 
kendaraan roda dua bermotor (minimal 
tiga buah) dan puskesmas keliling/perahu 
bermotor.

Rata-rata persentase Puskesmas yang 
merealisasikan anggaran dana operasional 
Puskesmas tahun 2010 berturut-turut 
adalah anggaran yang berasal dari BOK 
(92,4%), Jamkesmas (89,6%), APBD 
(82,0%), Jamkesda (32,7%), dan lainnya 
(13,1%)

Sebanyak 53,4% Puskesmas mempunyai 
3 buku pedoman esensial (pedoman 
perencanaan Puskesmas, pedoman 
lokmin Puskesmas, dan pedoman 
penilaian kinerja Puskesmas). Sedangkan 
59,4% Puskesmas mempunyai dokumen 
Kepmenkes 128/2004 tentang Puskesmas.

Tenaga yang ada di Puskesmas 
dikelompokkan menjadi: 1) Tenaga 
Medis: Dokter dan Dokter Gigi; 2) Tenaga 
Keperawatan: Perawat, Bidan, dan Perawat 
Gigi; 3) Tenaga Kefarmasian: Apoteker 
dan Teknis Kefarmasian; 4) Tenaga Gizi; 5) 
Sanitarian; 6) Tenaga Penyuluh Kesehatan/
Promkes; 7) Tenaga Rekam Medis; 8) Analis 
Kesehatan; 9)Tenaga Kesehatan Lain; 
dan 10) Tenaga Non Kesehatan: Tenaga 
Administrasi/Pekarya.  Jumlah seluruh 

tenaga yang bekerja di 8980 Puskesmas 
adalah 339,413 orang, dan berdasarkan 
pengelompokan di atas, maka 
distribusinya adalah sbb.: 7,4% adalah 
tenaga medis,  65,9% tenaga keperawatan, 
3,0% tenaga kefarmasian, 7,5% persen 
tenaga gizi, sanitarian, dan promkes, 2,4% 
tenaga rekam medis dan analis kesehatan, 
serta 13,9% tenaga kesehaatan lainnya, 
termasuk termasuk tenaga adminsitrasi/
pekarya. Disparitas tenaga yang bekerja di 
Puskesmas sangat jelas terlihat. 

Tenaga perawat dan bidan merupakan 
tenaga inti di Puskesmas. Untuk masing-
masing tenaga kesehatan bisa dilihat 
dari kisaran jumlah tenaga tersebut. 
Variasinya cukup lebar: 0-27 misalnya 
untuk dokter, artinya ada Puskesmas yang 
tidak ada dokter, akan tetapi dijumpai 
pula Puskesmas yang dokternya sampai 
27 orang. Gambaran disparitas yang sama 
terlihat juga untuk tenaga kesehatan 
lainnya. Kisaran yang lebar adalah untuk 
perawat: 0-97, atau ada Puskesmas 
yang tidak ada perawat, akan tetapi ada 
Puskesmas yang jumlah perawatnya 
sampai 97 orang. 

Banyak informasi lain yang dapat dikaji 
lebih dalam terkait dengan tenaga 
Puskesmas, antara lain: a. sebaran 
tenaga berdasarkan lokasi Puskesmas 
di Perkotaan dan Perdesaan; b. sebaran 
tenaga kesehatan berdasarkan jenis 
Puskesmas Perawatan dan Non 
Perawatan; c. sebaran Puskesmas menurut 
keberadan tenaga kesehatran dan Upaya 
Kesehatan Wajib, atau Upaya Kesehatan 
Pengembangan.

Seperti diketahui, Puskesmas 
mempunyai minimal tiga fungsi yaitu 
pelayanan kesehatan, penggerak 
pembangunan berwawasan kesehatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Hampir 
94% Puskesmas di Indonesia telah 
melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan 
berupa Enam Upaya Kesehatan Wajib 
yaitu: Promosi  Kesehatan, Kesehatan 
Lingkungan, KIA/KB, Perbaikan Gizi 
Masyarakat, P2 Penyakit, dan Pengobatan. 
Tetapi apabila dilihat kecukupan sumber 
daya program secara lengkap (yaitu 
adanya kegiatan, petugas, pelatihan, 
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pedoman, dan bimbingan teknis dari 
Dinas Kesehatan Kab/Kota) maka 
presentasenya menjadi jauh berkurang 
yaitu promosi kesehatan  hanya 34%, 
kesehatan lingkungan 18,2%, keluarga 
berencana 32,2%, pencegahan dan 
pemberantasan penyakit 61,3%, kesehatan 
ibu 58,7%, kesehatan anak 60,9%, 
perbaikan gizi masyarakat 45,8%, dan 
pengobatan umum hanya 21,3%.

Persentase Puskesmas di Indonesia yang 
mempunyai kecukupan sumber daya 
untuk melaksakan fungsi penggerak 
pembangunan berwawasan kesehatan 
masih rendah yaitu hanya 28,3% Puskesmas 
yang mempunyai petugas, 9,9% petugasnya 
telah mengikuti pelatihan, 14,6% Puskesmas 
mempunyai pedoman, 12,1% mempunyai 
s.o.p/protap, 13,5% mempunyai peraturan 
dan 10,9% yang mempunyai dana khusus. 
Sedangkan kegiatan Puskesmas dalam 
pembangunan berwawasan kesehatan 
bervariasi sebagai berikut advokasi (41,5%), 
pertemuan lintas sektoral (44,6%) dan 
program kemitraan (41,2%) 

Pelaksanaan fungsi ke tiga Puskesmas 
yaitu pemberdayaan masyarakat 
Indonesia mempunyai kecukupan 
sumber daya yang lebih baik yaitu 49,1% 
Puskesmas  mempunyai petugas khusus 
untuk pemberdayaan masyarakat, 24,2% 
petugasnya telah mengikuti pelatihan, 
33,7% Puskesmas mempunyai pedoman, 
20,2% mempunyai s.o.p/protap dan 
peraturan dan 17,6% yang mempunyai 
dana khusus pemberdayaan masyarakat. 
Sedangkan kegiatan Puskesmas dalam 
proses pemberdayaan masyarakat  
bervariasi sebagai berikut SMD (50%), 
MMD (60,4%), pertemuan kader 
(67,1%), pertemuan lintas sektor (56,3, 
pembinaan (57,9%) pelatihan kader baru 
(44%), pelatihan kader lama (54,4%), 
pelatihan toma (29,5%), pelatihan LSM 
(9.6%) dan supervisi (54,4%). Kegiatan 
nyata dalam pemberdayaan masyarakat 
dimanifestasikan sebagai UKBM (Upaya 
Kesehatan Berbasis Masyarakat) dilakukan 
Puskesmas secara bervariasi misalnya 
Posyandu (96,23%), Posyandu Lasia 
(74,2%), Dana Sehat (25,6%), Poskestren 
(24,2%) dan sebagainya. 

Sekitar 32,6% Puskesmas memiliki 
kelengkapan alat kesehatan poliklinik 
umum kurang dari 40% jumlah standard 
alat poliklinik umum (56 alat). Untuk 
peralatan esensial poliklinik umum, 
ternyata masih terdapat 7% Puskesmas 
yang tidak memiliki stetoskop, 15,4% 
Puskesmas tidak memiliki tensi meter, 
11,2% Puskesmas tidak memiliki 
timbangan dewasa dan 8,3% Puskesmas 
tidak memiliki tempat tidur periksa. 
Sebanyak 22,3% Puskesmas memiliki 
kelengkapan alkes poliklinik KIA kurang 
dari 40% jumlah standard alat Poliklinik 
KIA (59 alat). Juga untuk peralatan 
esensial Poliklinik KIA, terdapat 16% 
Puskesmas tidak memiliki stetoskop, 
24,9% Puskesmas tidak memiliki tensi 
meter, 9,4% Puskesmas tidak memiliki 
tempat tidur periksa, 39,1% Puskesmas 
tidak mempunyai termometer klinis, 18,3% 
Puskesmas tidak memiliki timbangan 
bayi, 14,1% Puskesmas tidak memiliki 
timbangan dewasa, 46,7% Puskesmas 
tidak memiliki dopler dan 62,3% (5593) 
Puskesmas tidak memiliki HB Sahli. 67,5% 
(6060) puskesmas memiliki kelengkapan 
alkes laboratorium kurang dari 40% 
standard alat laboratorium Puskesmas 
(58 alat). Hampir 60% Puskesmas tidak 
mempunyai alat immunisasi lengkap.

Kit-kit peralatan Puskesmas yang 
dipergunakan untuk kegiatan keluar 
gedung, misalnya Kit UKGS dimiliki oleh 
hampir 30% Puskesmas, Kit Puskesmas 
Keliling lebih dari 95% Kit Puskesling 
hanya mempunyai kelengkapan 40% dari 
standard. 

Hampir 40% Puskesmas Poned 
mempunyai peralatan Poned yang 
jumlahnya kurang dari 40% standard 
alat Poned yang harus dipunyai oleh 
Puskesmas Poned. Demikian juga kurang 
lebih 20% dari Puskesmas Perawatan 
mempunyai alat perawatan yang 
jumlahnya kurang dari 40% standard alat 
keperawatan.

Ketersedian obat umum di Poliklinik 
Umum cukup baik, hanya kurang dari 
5% Puskesmas yang jumlah ketersediaan 
obat umumnya kurang dari 40% standard. 
Sebaliknya ketersediaan obat Poned di 

Puskesmas Poned amat kurang, lebih 
dari 80% Puskesmas Poned menyediakan 
obat kurang dari 40% standard obat yang 
semestinya ada di Puskesmas Poned  

Laboratorium Klinik Mandiri 
(LKM)
Pembagian kategori LKM berdasarkan 
klasi�kasi menunjukkan bahwa dari total 
782 laboratorium yang dianalisis maka 
lebih dari dua pertiga (71,9%) terdiri  dari 
klasi�kasi Pratama (562 buah), diikuti 
Utama sejumlah 118 buah (15,0%) 
sementara Madya sejumlah 102 buah 
(13,0%). Sekitar 60% berada di pulau Jawa-
Bali (467 buah), 26% berada di wilayah 
Sumatera dan Kalimantan (225 buah), 
sementara sisanya berada di kawasan 
Timur Indonesia (90 buah). 

Hasil observasi Sumber Daya Manusia 
di LKM sesuai persyaratan, yaitu 
penanggungjawab minimal dokter 
umum untuk Laboratorium Pratama, 
sementara untuk Laboratorium Madya 
dan Utama adalah dr. Spesialis Patologi 
Klinis, menunjukkan bahwa dari 562 
Laboratorium Pratama di Indonesia lebih 
dari 90% telah memenuhi persyaratan dari 
segi penanggungjawab, sedangkan dari 
102 Laboratorium Madya baru terdapat 
sejumlah 44% yang memiliki dr. Spesialis 
Patologi Klinis sebagi penanggungjawab, 
sementara untuk Laboratorium Utama 
yang memenuhi persyaratan sejumlah 
81%. Secara nasional, posisi tenaga 
pelaksana yang bekerja langsung 
melakukan pemeriksaan sudah di atas 
60% untuk laboratorium Pratama dan 
Utama, tetapi masih kurang dari 60% 
untuk Madya. 

Secara nasional, data fasilitas LKM 
yang memiliki sumber daya listrik PLN 
dan sekaligus generator terlihat sudah 
mencukupi, dengan tertinggi dimiliki 
oleh laboratorium Utama (87,3%), diikuti 
Madya (73,5%) dan Pratama (62,8%). 
Sumber air bersih LKM terutama adalah air 
sumur, dimana pada umumnya uji kualitas 
air masih kurang dilaksanakan, yaitu 
untuk Pratama sejumlah 25,8%; Madya 
sejumlah 28,3% dan Utama sejumlah 
55,4%. Sistem pengelolaan limbah di LKM 
juga terbukti cukup memprihatinkan, 
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terutama keberadaan incinerator yang 
secara nasional adalah 11%, yaitu  Utama 
(16,9%), diikuti Madya (12,7%) dan 
Pratama (9,4%). Sementara yang memiliki 
pengolahan limbah akhir secara nasional 
hanya 10,7%, yaitu Utama (13,6%), 
diikuti Madya (14,7%) dan Pratama 
(9,4%). Sedangkan pengolahan limbah 
dilimpahkan ke pihak ke-tiga secara 
nasional 64,3%, Utama (73,7%), diikuti 
Madya (50,0%) dan Pratama (64,9%). Tetapi 
yang dapat menunjukkan bukti kontrak 
dengan pihak ketiga secara nasional 
50,1%, terdiri dari Utama (66,9%), diikuti 
Madya (36,3%) dan Pratama (49,1%). 
Pelaksanaan sistem kalibrasi alat secara 
rutin hanya dilaksanakan tidak lebih dari 
dua pertiga laboratorium (65,7%, dimana 
paling tinggi dilaksanakan terhadap alat 
hematology analyzer, yaitu Utama (77,1%), 
diikuti Madya (40,2%) dan Pratama 
(42,2%). Sistem pengawasan mutu reagen 
mencakup uji kualitas menunjukkan 
secara nasional adalah 31,7%, yang terdiri 
dari Laboratorium Utama (50,0%), diikuti 
Madya (29,4%) dan Pratama (28,3%). 

Pengawasan mutu spesimen terkait 
keberadaan pos sampling, yang 
seharusnya tidak diperbolehkan, namun 
secara nasional 34,5%  LKM masih 
melaksanakan, dengan jumlah tertinggi 
dimiliki oleh Laboratorium Klinik Utama 
sebesar 53,4%. 
Evaluasi Sistem Pelayanan mencakup 
Pemeriksaan Standard Minimal yang harus 
dapat dilakukan di LKM, menemukan 
gambaran deskriptif bahwa untuk 
pemeriksaan hematologi terdapat tiga 
pemeriksaan yang kurang dari 20% 
dapat dilaksanakan, yaitu pemeriksaan 
Morfologi Sumsum Tulang (15,5%), 
Pewarnaan Sitokimia (9,8%) dan Resistensi 
Osmotik (17,5%). Data pemeriksaan 
hemostasis menunjukkan hanya dua 
pemeriksaan yang lebih dari 85% telah 
dilaksanakan, yaitu pemeriksaan Masa 
Perdarahan (88,0%) dan Masa Pembekuan 
(87,0%). Data pemeriksaan kimia klinik 
menunjukkan bahwa Laboratorium 
Utama telah melaksanakan seluruh 
pemeriksaan standard di atas 80%, kecuali 
pemeriksaan Troponin ( 69,5%). Untuk 
pemeriksaan urinalisis terlihat pemeriksaan 
tambahan yang telah dilaksanakan di 

luar persyaratan, yaitu pemeriksaan 
Protein Bence Jones (26,2%) dan Protein 
urin kuantitaif (37,5%). Jenis pemeriksaan 
lain yang dilaksanakan kurang dari 
30% yaitu pemeriksaan Oval fat bodies 
(14,7%) dan Hemosiderin (10,1%). Untuk 
jenis pemeriksaan standard lain yang 
dilaksanakan kurang dari 90% adalah 
pemeriksaan Napza Penyaring, dimana 
ikut dilakukan di Laboratorium Pratama 
(53,7%) yang seharusnya tidak perlu 
melaksanakan. Data pemeriksaan tinja 
menunjukkan terdapat dua pemeriksaan 
dilaksanakan kurang dari 70%, yaitu 
pemeriksaan Darah Samar Tinja (65,3%) 
dan Parasit Lain (66,5%). 

Data untuk pemeriksaan Parasit Lain 
menunjukkan persentase Lab Madya 
(58,8%) yang lebih kecil dibanding lab 
Pratama (63,9%). Data pemeriksaan 
imunoserologi  menunjukkan ada enam 
jenis pemeriksaan tambahan yang 
dilaksanakan LKM, misalnya pemeriksaan 
Anti HIV (66,6%) dan Toxoplasma (47,2%). 
Tetapi sejumlah pemeriksaan standard 
di Klinik Utama baru dipenuhi kurang 
dari 90%, terutama untuk pemeriksaan 
Dengue, Toxoplasma, T3/T4 dan TSH. 
Data pemeriksaan mikrobiologi dan 
parasitologi menunjukkan dari delapan 
jenis pemeriksaan standard bahkan 
Laboratorium Utama belum dapat 
memenuhi secara lengkap, terutama 
pemeriksaan Corynebacterium Sp 
(44,9%) dan Biakan/ Kultur (77,1%). Mutu 
pelayanan terkait parameter pemeriksaan 
Imunoserologi Elisa Manual menunjukkan 
bahwa untuk pemeriksaan HCV RNA, tidak 
ada laboratorium yang terdata di Rifaskes 
2011 yang telah melakukan pemeriksaan 
tersebut.  

Analisis hasil Sistem Rujukan 
menggambarkan bahwa untuk 
pemeriksaan hemostasis, urinalisis, 
tinja, imunoserologi, mikrobiologi dan 
parasitologi standard masih terdapat 
sejumlah Laboratorium  Utama yang 
masih merujuk sampel klinis yang 
diterimanya ke laboratorium lain (10-
40%). Data untuk rujukan ke luar negeri 
terjadi bagi pemeriksaan hematologi, 
hemostasis, kimia klinik, imunoserologi 
serta mikrobiologi dan parasitologi berkisar 

0,3 – 11%. Terdapat bahkan pengiriman 
biakan ke luar negeri yang dilaksanakan 
oleh sejumlah Laboratorium Pratama, 
sementara untuk pemeriksaan HBV DNA 
dan HCV RNA rujukan ke luar negeri 
dilakukan oleh Laboratorium Utama. 

Data Rifaskes Laboratorium juga 
mengidenti�kasi asal fasilitas kesehatan 
masyarakat yang mengirim rujukan ke 
LKM sesuai jenis pemeriksaan, yaitu untuk 
pemeriksaan hematologi menggambarkan 
bahwa rujukan dari Rumah Sakit 
ke Laboratorium Pratama (5-12%) 
persentasinya lebih besar dibandingkan 
penerimaan rujukan dari Puskesmas 
(0,4 – 2%). Untuk pemeriksaan hemostasis 
menunjukkan Rumah Sakit yang merujuk 
ke Laboratorium Pratama berkisar dari 
5% - 12%. Untuk pemeriksaan kimia klinik, 
rujukan dari Rumah Sakit ke Laboratorium 
Pratama adalah 5% - 12%. Untuk 
pemeriksaan urinalisa  rujukan dari Rumah 
Sakit ke Laboratorium Pratama berkisar 
dari 3% - 10%. Data rujukan pemeriksaan 
tinja hanya ada di Laboratorium Pratama. 
Data rujukan pemeriksaan imunoserologi 
rujukan dari Rumah Sakit tetap lebih 
banyak ditujukan ke Laboratorium 
Pratama dan bukan Laboratorium Utama. 
Data rujukan pemeriksaan mikrobiologi 
dan parasitologi menunjukkan bahwa 
persentase penerimaan rujukan dari 
Rumah Sakit dan Puskesmas sangat tinggi, 
yaitu berkisar 66,2 – 80,0%.

Hasil PME rutin LKM secara nasional 
terbukti masih kurang dari 50%, 
dengan PME yang paling rendah adalah 
pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi 
(4-10%) serta Hemostasis (6-8%). Seluruh 
Laboratorium Utama yang melaksanakan 
PME memberikan hasil antara 80-95% 
(baik), sementara untuk Laboratorium 
Pratama dan Madya berkisar antara 
40-80%. Evaluasi terhadap hasil PME 
menunjukkan bahwa kurang dari 80% LKM 
yang melakukannya. 

Hasil survei untuk Akreditasi LKM 
menunjukkan bahwa tidak lebih dari 5% 
yang telah mengikuti akreditasi. jenis 
akreditasi adalah KALK (0,6%)  dan paling 
banyak melaksanakan ISO189 (2,6%). 
Terdapat pula sejumlah laboratorium yang 

RAGAM
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telah memiliki 2 serti�kat akreditasi (0,3%). 
Secara nasional, ketersediaan SOP di LKM 
menunjukkan tidak lebih dari 65% yang 
memiliki SOP untuk tahapan pemeriksaan. 
Tertinggi untuk SOP pemeriksaan 
specimen (62.7%) dan terendah SOP 
penyampaian hasil melalui e-mail (19,4%). 
Evaluasi tahapan pemeriksaan dilakukan 
tidak lebih dari 46% LKM. Secara umum 
laboratorium Utama memiliki proporsi 
tertinggi ketersediaan dan evaluasi SOP 
dibandingkan Pratama dan Madya. 

Ketersediaan Program Keselamatan dan 
Keamanan petugas LMK menunjukkan 
bahwa telah lebih dari 90% LKM 
menyediakan sarung tangan dan masker, 
namun tidak lebih dari 77% yang memiliki 
apron (jas lab), bahkan hanya 17,2% 
memiliki google, sementara proporsi 
tertinggi disediakan oleh laboratorium 
Utama. Proporsi pemakaian Alat Pelindung 
Diri (APD) di LKM cukup tinggi, yaitu 
berkisar mendekati dan melebihi 80%, 
kecuali pemakaian google, masih di 
bawah 70%. Secara nasional, Ketersediaan 
alat pemadam api ringan (APAR) tidak 
lebih dari 66%. Penanganan kejadian 
kecelakaan kerja/bencana menunjukkan 
bahwa kurang dari 31% LKM yang telah 
memiliki SOP untuk hal tersebut. Tertinggi 
adalah SOP penanganan kejadian tusukan 
benda tajam. Kecelakaan kerja / bencana 
di LKM yang tercatat, yaitu kejadian akibat 
tusukan benda tajam (13,6%) adalah 
kejadian paling sering sementara yang 
paling jarang adalah keadaan darurat, 
bencana alam (2,6%). Kecelakaan yang 
terjadi paling tinggi persentasenya 
ditemukan di laboratorium Madya, 
kecuali untuk kecelakaan akibat tusukan 
benda tajam paling tinggi ditemukan 
di laboratorium Utama. Sementara 
laboratorium yang membuat laporan 
sejumlah 34% – 61%, dengan proporsi 
pelaporan tertinggi adalah kasus keadaan 
darurat, yaitu 13 dari 23 laboratorium 
(61%), sedangkan terendah adalah laporan 
tumpahan bahan kimia berbahaya, yaitu 
14  dari 47 laboratorium (34%). Proporsi 
pelaporan tertinggi dilaksanakan di 
laboratorium klasi�kasi utama (44% 
sampai 80%). Evaluasi terhadap pelaporan 
kecelakaan kerja dilakukan oleh 25% - 
38% LKM, tertinggi evaluasi dilakukan 

terhadap tusukan benda tajam (13 dari 
108 laboratorium), sedangkan yang 
paling jarang dievaluasi adalah kejadian 
tumpahan bahan infeksius (22 dari 86 
laboratorium). Sistem pemeriksaan 
kesehatan petugas laboratorium 
menunjukkan bahwa tidak lebih dari 47% 
LKM yang menyediakan pemeriksaan 
kesehatan bagi petugasnya, tertinggi 
adalah untuk medical cek up, sedangkan 
pemberian vaksin hepatitis bagi 
petugas dilakukan hanya oleh 37% LKM. 
Komplikasi pengambilan spesimen terjadi 
antara 2% sampai 16% di LKM, dimana 
komplikasi tertinggi adalah hematoma 
(16.1% laboratorium), sedangkan 
yang terendah adalah perdarahan 
(2% laboratorium). Survey kepuasan 
pelanggan LKM tidak banyak dilakukan 
(36%) dan hanya 30% laboratorium yang 
memiliki SOP penanganan terhadap 
keluhan pelanggan dan 90% melakukan 
evaluasi terhadap hasil, sementara hanya 
74,2% yang memiliki data jumlah keluhan 
pelanggan. 

Data kunjungan rerata di LKM per 
hari  merupakan indikator bagi kinerja 
laboratorium yang secara nasional adalah 
lebih kurang 678 pasien. Rerata tertinggi 
diperoleh di laboratorium Utama (lebih 
kurang 1696 pasien), sedangkan yang 
terendah di pratama (lebih kurang 490 
pasien). Sedangkan rerata pemeriksaan 
tiap bulan di LKM adalah 21157,2 
pemeriksaan. Beberapa pemeriksaan 
yang terintegrasi dengan program 
pemerintah terkait target prioritas di 
MDG’s, yaitu: HIV-AIDS dan TB Paru, serta 
pemeriksaan neo-natus dalam rangka 
penurunan angka KIA. Status laboratorium 
yang telah melaksanakan pemeriksaan 
HIV-AIDS di lapangan menunjukkan 
ikutsertaan LKM hanya 39,6% dalam 
hal pemeriksaan HIV-AIDS, dan yang 
dilaksanakan oleh tenaga laboratorium 
yang terlatih sejumlah 17,6%. Konseling 
HIV-AIDS hanya dilaksanakan sejumlah 
14,3% sementara Data pemeriksaan HIV-
AIDS menunjukkan yang melaksanakan 
pemeriksaan rapid-test secara nasional 
adalah 32%, sementara untuk pemeriksaan 
ELISA manual 7% dan otomatik 12,4%. 
Pengadaan reagen untuk pemeriksaan 
HIV-AIDS menunjukkan bahwa 

Laboratorium Utama yang mendapat 
bantuan reagen dari pemerintah secara 
penuh (100%), yaitu provinsi Bengkulu, 
Lampung, dan Papua. Pemeriksaan TB 
menunjukkan bahwa secara nasional 
LKM yang memiliki tenaga terlatih 32,4% 
sedangkan yang terintegrasi program 
DOT’s sejumlah 9,8%. Pemeriksaan sps 
dilaksanakan oleh 56,1% LKM. Data 
penapisan awal malaria menunjukkan 
secara nasional untuk tetes tebal adalah 
60-68% sementara apus tipis adalah 65 – 
70% dan dilaksanakan oleh tenaga terlatih 
adalah 33,5%. Untuk Program khusus 
screening neonatus menunjukkan bahwa 
keterlibatan LKM masih sangat rendah 
(1-3%).

Pengembangan Indeks 
Fasilitas Kesehatan 
Puskesmas, RS Umum,  
dan LKM
Indeks adalah variabel dinamis yang 
mampu menangkap perubahan dari 
waktu ke waktu. Indeks berbeda dengan 
Karakteristik. Indeks merupakan variabel 
statik yang tidak akan berubah sampai 
kapan pun (Sandi Iljanto, 2012). 

Indeks Fasilitas kesehatan yang akan 
dikembangkan meliputi Indeks Fasilitas 
Puskesmas, Indeks Fasilitas RSU Umm, dan 
Indeks Fasilitas LKM. Diharapkan dengan 
adanya indeks-indeks ini, nantinya kinerja 
ke tiga fasilitas kesehatan tersebut akan 
dapat lebih cepat ditingkatkan dengan 
cara yang jelas dan evidence based. Selain 
itu komponen input yang dulu kurang 
diperhatikan dapat di dilihat secara 
jelas rangkingnya baik provinsi maupun 
kabupaten/kota.

Sampai saat ini tim teknis dengan bantuan 
konsulktan dari FKM UI Dr. Sandi Iljanto 
baru dapat melakukan uji coba dan 
analisis awal terhadap sebagian data 
Puskesmas Rifaskes 2011. 

Adapun prinsip-prinsip cara dan metoda 
pengembangan dan analisisnya adalah 
sbb.:
• Unit analisis Indeks Fasilitas Puskesmas 

adalah kabupaten/kota;
• IFP terdiri dari 3 indeks dimensi (ID), 
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yaitu (i) ID Pelayanan Kesehatan Dasar; 
(ii) ID Pemberdayaan Masyarakat; (iii) ID 
Pembangunan Berwawasan Kesehatan;

• Setiap ID terdiri dari 1 atau lebih 
indikator;

• Indikator mencerminkan fungsi 
Puskesmas.

• Penelusuran indikator dilakukan dengan 
cara sebagai berikut:
1. Memilih kandidat variabel (KV) untuk 

setiap fungsi;
2. Mengecek normalitas (KV) dan 

melakukan transformasi seperlunya;
3. Melakukan Analisis Faktor Eksploratif 

(AFE) untuk menemukan variabel 
laten (VL) yang sebelumnya tidak 
terlihat di tingkat pengukuran 
variabel asli;

4. Mengecek berbagai ukuran statistik 
AFE, mengulang kembali AFE sampai 
ditemukan VL yang paling jelas 
menggambarkan 3 fungsi Puskesmas, 
namun dengan ukuran statistik yang 
paling optimal;

5. Menggunakan surrogate variable 
hasil AFE sebagai indikator terpilih 
(sebisanya mewakili 3 fungsi 
Puskesmas);

6. Menentukan nilai minimum dan 
maksimum dari setiap surrogate 
variable.

 
KESIMPULAN

RSU PEMERINTAH
Secara umum, RSU pemerintah dengan 
kelas yang lebih tinggi memiliki SDM 
Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian 
standar, dan peralatan yang lebih baik 
daripada kelas yang berada di bawahnya. 

Sebagian besar RSU Pemerintah ternyata 
telah memiliki rambu dan atau petunjuk 
arah yang jelas dan mudah dilihat, struktur 
organisasi RS, laporan kinerja tahunan 
atau Pro�l RS, dan papan informasi 
pelayanan RS.

Masih banyak RSU yang memiliki 
kekurangan baik dari jenis maupun 
jumlah SDM yang dibutuhkan. Terdapat 
kesenjangan (disparitas) penempatan 
empat jenis dokter spesialis medik dasar. 
Terutama di luar Pulau Sumatera, Jawa, 
dan Bali.

Sterilisasi/sanitasi di RSU pemerintah 
belum optimal, sehingga beresiko 
menimbulkan infeksi nosokomial.

Masih banyak unit/instalasi farmasi di 
RSU pemerintah yang belum memenuhi 
persyaratan sesuai Standar Pelayanan 
Farmasi, misalnya keberadaan lemari 
khusus narkotika yang terkunci.

Masih banyak RSU Pemerintah yang belum 
memiliki unit penanganan keluhan, unit 
penanganan masalah medikolegal dan 
etikolegal, hospital by laws, dan belum 
adanya mekanisme penanganan keluhan 
pasien masyarakat miskin. 

Perhatian RSU Pemerintah terhadap 
kegiatan promosi kesehatan di RS masih 
belum optimal. Kurangnya perhatian 
RSU Pemerintah terhadap kegiatan 
promosi kesehatan di RS juga tercermin 
dari banyaknya rumah sakit yang belum 
memiliki peralatan standar promosi 
kesehatan di rumah sakit dan rendahnya 
kegiatan pembinaan ke Puskesmas.

PUSKESMAS
Hampir seperlima dari seluruh Puskesmas 
di Indonesia mempunyai gedung dalam 
kondisi rusak berat atau rusak sedang.

Hanya 43% Puskesmas mempunyai 
minimal 8 ruangan untuk pelayanan 
kesehatan esensial yaitu ruang untuk 
poliklinik umum, KIA/KB, poli gigi, farmasi, 
laboratorium, P2M/imunisasi, klinik 
konsultasi).

Lebih kurang 50% Puskesmas yang belum 
memenuhi syarat kesehatan untuk sarana 
pembuangan limbah, sarana air bersih. 
Masih ada Puskesmas yang ketersediaan 
listriknya kurang dari 24 jam.

Dari ke tiga fungsi Puskesmas, fungsi 
Puskesmas sebagai penggerak 
pembangunan berwawasan kesehatan 
dan pusat pemberdayaan masyarakat di 
bidang kesehatan masih belum berfungsi 
seperti yang diharapkan. 

Terlihat  disparitas ketersediaan tenaga 
kesehatan di Puskesmas, terutama di 

luar Jawa-Bali dan Sumatera di samping 
kelengkapan tenaga juga masih belum 
seperti yang diharapkan. 

Dalam pelaksanaan program  terlihat 
banyak penyediaan input yang tidak 
adequat , yang diperkirakan berkaitan 
dengan mutu pelaksanaan program, 
misalnya suatu program akan baik 
mutunya bila tenaga pelaksananya sudah 
dilatih, ada buku pedoman untuk acuan, 
ada bimbingan dari Dinkes , tersedia 
peralatan dan obat.

LKM
Pengawasan terhadap persyaratan 
perizinan belum optimal.  Profesionalisme 
SDM di LKM hanya terdapat di 2/3 
LKM Utama sedangkan kesesuaian 
Penanggung jawab untuk LKM Madya 
masih rendah. 

Masih perlu upaya pengembangan sarana 
dan prasarana LKM yang lebih baik yang 
tercerminkan dari kepemilikan sendiri 
bangunan LKM yang masih 60%; belum 
semuanya (70%) mendapat pasokan listrik  
24 jam; pengujian sumber dilakukan 
hanya oleh <20% dari LKM; keberadaan 
reagen standard masih berkisar antara 16-
80%; belum semuanya (70%) melakukan 
penanganan limbah yang terstandar. 

Pelayanan dan mutu  pemeriksaan LKM 
di Indonesia masih rendah, terutama 
dari segi akreditasi dan PME; keberadaan 
pos sampling cukup tinggi; dan terdapat 
rujukan spesimen ke luar negeri dari Lab 
Pratama dan Utama (1 – 8% );.

Kesadaran K3 masih perlu ditingkatkan 
sementara program kesehatan untuk 
pekerja masih rendah. Pelaksanaan  
monev pemerintah masih belum seperti 
yang diharapkan.

Keikutsertaan LKM pada program 
pemerintah masih rendah (program HIV-
AIDS diikuti 40% LKM; program TB diikuti 
oleh 10% LKM; dan program kesehatan 
neonatus hanya diikuti oleh 2% LKM).

SARAN
RSU PEMERINTAH:
Pemerintah perlu memperhatikan 

RAGAM
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keberadaan dan distribusi SDM kesehatan 
yang dibutuhkan oleh RSU pemerintah, 
khususnya empat jenis dokter spesialis 
medik dasar. 

Perlu ditingkatkan keberadaan dan 
sebaran pelayanan perawatan intensif 
tersier (NICU, PICU, dan CICU/ICCU) 
sehubungan dengan upaya menekan 
tingginya angka kematian, khususnya 
angka kematian ibu dan bayi (mendukung 
target MDGs)

Kemampuan RSU pemerintah dalam 
menangani kasus-kasus kegawatdaruratan 
pada ibu dan bayi membutuhkan 
keberadaan dan kelengkapan pelayanan 
serta keterampilan petugas yang 
memenuhi kriteria sebagai RS PONEK.

Masih banyak RSU pemerintah yang 
belum memenuhi kriteria Baby Friendly 
Hospital. Perlu upaya untuk meningkatkan 
pemahaman petugas mengenai ASI 
Eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini, serta 
kemampuan melakukan persuasi kepada 
ibu dan keluarga. Selain itu, peningkatan 
keberadaan klinik laktasi di RSU 
pemerintah hendaknya menjadi perhatian 
dari pengelola RSU pemerintah.

Selain pemenuhan keberadaan dan 
kecukupan SDM pengelola laboratorium 
Patologi Klinik serta kelengkapan yang 
dibutuhkan, maka untuk menjaga kualitas 
hasil pemeriksaan laboratorium Patologi 
Klinik perlu pula ditekankan tentang 
pemahaman serta pelaksanaan PME dan 
PMI di RSU Pemerintah. 

Terkait dengan upaya pencegahan 
mengakomodasi kemungkinan terjadinya 
kondisi-kondisi yang tidak diinginkan 
akibat tindakan radiologi invasif, maka 
rendahnya keberadaan dan kelengkapan 
obat-obatan serta peralatan basic 
life support di instalasi radiologi RSU 
pemerintah harus mendapatkan perhatian 
dari pengelola.

Perhatian pengelola RSU pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan promosi 
kesehatan di RS, perlu ditingkatkan terkait 
dengan kedudukan RS sebagai institusi 
pelayanan kesehatan yang memberikan 

pelayanan kesehatan perorangan 
paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif ). 

RSU pemerintah kelas C sebagai rujukan 
Puskesmas dalam penanganan gizi buruk, 
seharusnya memiliki SDM yang mampu 
membuat formula khusus anak gizi buruk; 
terlatih dalam tata laksana gizi buruk; serta 
mahir memberikan pelayanan penyuluhan 
dan konsultasi gizi. Upaya pelayanan gizi 
di RSU pemerintah untuk mendukung 
kecepatan kesembuhan pasien masih 
perlu ditingkatkan.

PUSKESMAS
Pemerintah daerah agar dapat melaporkan  
mutasi /jumlah  serta kondisi fasilitas 
kesehatan secara rutin dan benar.

Pemda perlu memberi perhatian tentang 
adequasi/kecukupan sumber daya dalam 
mendukung  pelaksanaan program agar 
mutu dapat dipertanggungjawabkan. 
Untuk itu perlu ada standar minimal 
sumber daya yang harus disediakan agar 
program berjalan baik.

Perlu kebijakan untuk memprioritaskan  
upaya kesehatan wajib  agar dapat 
memenuhi standar.

Pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai 
pusat penggerak pembangunan 
berwawasan kesehatan dan sebagai pusat 
pemberdayaan masyarakat perlu didorong 
agar masalah kesehatan di masa depan 
dapat berkurang.

LKM
• Sistem monev Pemerintah pada 

saat pengeluaran izin diperketat: 
Meningkatkan kewajiban peran serta 
organisasi profesi dalam sistem monev 
(ILKI, PPDS Patklin, atau PAMKI). 

• Masa kontrak disesuaikan dengan izin;
• Seluruh uji kualitas (alat, bahan, PME) 

dilaksanakan saat pengeluaran dan 
perpanjangan izin;

• Ada batas waktu pelaksanaan akreditasi 
dari saat izin berdiri dikeluarkan.

• Kejelasan batas waktu masa transisi 
untuk Lab Madya dalam memenuhi 
persyaratan.

• Meningkatkan kewajiban peran serta 

organisasi profesi dalam sistem monev 
(ILKI, PPDS Patklin, atau PAMKI). 

Evaluasi regulasi:
• Keberadaan pos sampling
• Sistem rujukan ke LN dengan MTA
• Sangsi tegas untuk pengelolaan limbah
• Ketentuan peralatan standard sesuai 

sensiti�tas dan spesi�sitas uji terkini.
• Meningkatkan kewajiban peran serta 

LKM di dalam melaksanakan sejumlah 
program kesehatan pemerintah (HIV-
AIDS; TB; neo-natus). 

Selain saran-saran tersebut di atas maka 
perlu pula dilaksanakan:

• Analisis diskriptif tingkat provinsi untuk 
Puskesmas, RS, dan LKM. Analisis ini 
sebaiknya dilakukan bersama-sama 
dengan pihak Dinkes Provinsi dan 
Pemda Provinsi. Peneliti dari Badan 
Litbangkes dapat menjadi pendamping 
dan konsultan untuk data analisis dan 
transformasi hasil penelitian guna 
mendukung perencanaan kesehatan 
yang berbasis evidence di tingkat 
provinsi / kabupaten dan kota.

• Dilakukan analisis lanjut yang tujuannya 
adalah pengembangan Indeks 
Fasilitas RSU, Puskesmas, dan LKM. 
Analisis lanjut juga dilakukan dengan 
penggabungan data yang diperlukan 
yang berasal dari penelitian lainnya 
misalnya Riskesdas, Rikus, Susenas, 
Podes, SDKI dan survei-survei atau riset-
riset kesehatan potensial lainnya untuk 
mengembangkan Indeks Kinerja RSU, 
Puskesmas, dan LKM.

• Analisis lanjut lainnya yang dibutuhkan 
olek Kemkes dan program kesehatan 
dan mengikutkan perguruan tinggi, 
kelompok profesi (APKESI, IAKMI, 
IDI, PERSI, ARSADA, dsb), lembaga 
penelitian lainnya dan Badan Litbang 
Daerah. (Pra)

Masukan, kritik, saran dan pertanyaan 
tentang Ringkasan Hasil Riset Fasilitas 
Kesehatan (Rifaskes) 2011 dapat 
disampaikan kepada: Dr. Agus Suwandono, 
MPH, Dr. PH, koordinator Tim Teknis Rifaskes 
2011 melalui alamat  
email suwandono49@gmail.com atau 
agussuwandono@yahoo.com atau  
lewat sms ke HP No. 0818491874.
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Masih ingat jargon dari, oleh, dan untuk rakyat? 
Inilah esensi dari semangat gotong royong 
dan kesetiakawanan sosial yang dipromosikan 
berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Perilaku berdasarkan jargon di atas, saat ini mungkin cenderung 
berkurang. Secara ekstrem, bisa kita lihat berdasarkan realita 
dinamika sosial di negara bangsa ini. Masih banyak kemiskinan, 
kebodohan, kesakitan, kematian bahkan sampai marjinalisasi 
sesama manusia, seperti penggusuran, penolakan pasien, 
rendahnya perhatian pada layanan manusia, dan banyak lagi.

Dalam dinamika kesehatan, dikenal ada Daerah Bermasalah 
Kesehatan (DBK). Secara sederhana DBK adalah kabupaten atau 

kota yang mempunyai nilai Indeks Pembangunan Kesehatan 
Masyarakat (IPKM) yang buruk, masuk dalam kategori daerah 
terpencil, perbatasan, kepulauan terpencil/terluar, memiliki 
faktor sosial budaya yang berakibat buruk pada kesehatan, dan 
mengalami penyakit spesi�k serta mempunyai nilai kemiskinan di 
atas rerata.

PENANGGULANGAN DBK
Menyadari bahwa kesehatan tidak bisa hanya dilayani oleh 
institusi kesehatan, namun harus ada keterlibatan integral 
dari institusi terkait kesehatan (lembaga legislatif, lembaga 
eksekutif, lembaga profesi, lembaga kemasyarakatan, pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat), Kemenkes telah 
meluncurkan Penanggulangan DBK (PDBK) sejak tahun 2011. 

PDBK: atas nama BHAKTI HUSADA, 

Bekerja BERSAMA Rakyat

oleh: Nagiot Cansalony Tambunan, 
PNS dan Pekerja Tim PDBK Kementerian Kesehatan

RAGAM

EDISI 35  I  APRIL  I  2012  MEDIAKOM44



PDBK berangkat dari hasil Riset Kesehatan Dasar oleh Kemenkes 
yang berhasil mengeluarkan IPKM. Artinya, kesadaran ini 
dibarengi dengan prestasi perubahan bahwa realita DBK dapat 
dilihat dan diintervensi oleh Kemenkes dengan dasar IPKM. Begitu 
juga intervensi oleh institusi lain.

Kesadaran adalah buah dari perubahan, dan perubahan selalu 
menghadapi tantangan. Mungkin, masih ada pemahaman, secara 
mikro, bahwa PDBK ini hanyalah kesadaran dan inovasi terbatas 
yang dari, oleh, dan untuk kelompok, golongan, atau beberapa 
pihak. Namun juga ada pemahaman, secara makro dan integral, 
bahwa melalui PDBK inilah kelihatan kontribusi Kemenkes yang 
ideal, yang sebenar, yang didambakan oleh semua masyarakat.

PDBK mengedepankan nilai-nilai non material, artinya keluhuran 
akal budi manusia menjadi panglima dalam menyelesaikan 
masalah kesehatan. Aspek-aspek material seperti tenaga, dana, 
perangkat keras, perangkat lunak dinilai sudah tersedia dan 
cukup layak dan bermanfaat dalam mendukung pembangunan 
kesehatan. 

Bagaimanakah memanfaatkan secara e�sien dan efektif semua 
aspek material dalam pembangunan kesehatan? Inilah yang 
menjadi target PDBK.

Prinsip utama PDBK adalah kesetaraan manusia. Semua berhak 
atas kesehatan dan semua wajib memenuhi kebutuhan kesehatan 
masing-masing. Karena itu, dimunculkan manusia-manusia 
sebagai pekerja tim untuk pendampingan dalam proses PDBK 
(pendamping PDBK), untuk mengamati dan mendokumentasikan 
proses PDBK (pengamat PDBK), dan untuk melakukan riset 
operasional PDBK (peneliti PDBK).

Pendamping PDBK berperan sebagai partner dan katalisator, 
memberikan mentoring (bimbingan/transfer/berbagi) dan 
nurturing (pembinaan/asuhan/pembelajaran). Ia tidak 
menggantikan tugas, fungsi, dan peran dari petugas di DBK. 
Materi pendampingan adalah program/kegiatan dalam lingkup 
pembangunan kesehatan. Pihak yang didampingi adalah rekan-
rekan pengelola program/kegiatan kesehatan di pusat dan DBK 
dan pihak/institusi terkait kesehatan sebagaimana dimaksud di 
atas. Proses yang terjadi adalah dialog, mentoring dan nurturing 
secara berkelanjutan. Pendamping adalah pejabat struktural atau 
fungsional yang mengemban jabatan di Kemenkes atau Pemda.

Apa yang sudah terjadi selama proses PDBK? Ini adalah informasi 
yang menarik dan bermanfaat. Informasi ini harus lebih dikemas 
dalam bentuk yang atraktif dan menarik minat. Selanjutnya, 
didiseminasikan dengan baik dan menarik.

Secara singkat, PDBK, dalam hal ini melalui Kalakarya PDBK telah 
berhasil “mengobok-obok” zona nyaman, perilaku beku, wawasan 
terbatas, hanya debat dan diskusi, bekerja untuk rakyat. Data  
IPKM disandingkan dengan data  dari DBK (pro�l, data SKPD, dll), 
terjadi protes dan kritik, tidak setuju, dan membantah dari daerah 

DBK, walaupun kadang di awal-awal PDBK masih ada Anggota 
Tim PDBK Pusat yang masih terbengong-bengong dengan 
“perang data” ini.

Dialog terjadi, pembukaan diri dan wawasan dari DBK dan 
Tim PDBK Pusat terjadi, penerimaanpun berlangsung, yang 
selanjutnya ditindaklanjuti dengan rencana proses lebih lanjut, 
bahkan penuh dengan kreativitas dan inovasi dari DBK. Apa yang 
diharapkan terjadi, terjadilah! Bekerja untuk rakyat berevolusi 
menjadi “Bekerja Bersama Rakyat

Nah, proses awal PDBK di DBK dan proses tindak lanjut inilah 
yang menjadi materi garapan Pengamat dan Peneliti PDBK. 
Diharapkan dari hasil pengamatan dan dokumentasi proses 
PDBK, dapat dimanfaatkan menjadi input bagi riset operasional 
PDBK. PDBK mulai dari pendampingan, proses yang diamati dan 
didokumentasikan, sampai dengan riset operasional diharapkan 
berhasil menemukan model-model untuk pendampingan dan 
pemecahan masalah di DBK sesuai karakteristik kabupaten dan 
kota. Semua proses PDBK ini, memerlukan kebersamaan dari 
semua unsur Bhakti Husada di Kemenkes, Pemda, institusi lain dan 
kalangan masyarakat umum.

MAKNA LUHUR PDBK BAGI KEMENKES
Dalam perjalanan PDBK, dikenal ada sebutan duta/prajurit/ksatria 
Bhakti Husada. Ini menggambarkan perubahan yang sedang dan 
terus berproses di Kemenkes, telah merasuki jiwa dan raga elemen 
Kemenkes bahwa program dan kegiatan yang ada di semua unit 
bergerak dan dikelola secara integral atas nama Kemenkes, bukan 
atas nama masing-masing unit.

Melihat kembali makna dari Bhakti Husada, kita dapat mengambil 
nilai-nilai pokoknya, yaitu: tujuan pembangunan kesehatan, 
pengabdian luhur, upaya kesehatan paripurna, kebulatan tekad, 
keterpaduan dengan berbagai unsur dalam masyarakat.

Tepatlah, sebutan duta/prajurit/ksatria Bhakti Husada untuk setiap 
institusi yang berjuang dengan PDBK. Ibarat Indonesia, sudah ada 
miniaturnya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), begitu jugalah 
Kemenkes, miniaturnya adalah gerakan PDBK.

PDBK menunjukkan kepada Indonesia, inilah pro�l Kemenkes 
yang ideal. Semua program, kegiatan, anggaran dan 
sumberdaya digerakkan dan diarahkan dengan pengabdian 
luhur kemanusiaan secara integral untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat.

Mari kita berdoa dan berjuang secara berkelanjutan, agar pro�l 
ideal Kemenkes dapat juga ditunjukkan oleh inovasi-inovasi lain 
yang sarat akan nilai-nilai keluhuran akal budi manusia. Semoga 
PDBK berhasil di Kemenkes dan menginfeksi semua institusi dan 
unsur di masyarakat, membangun kembali semangat dari, oleh, 
dan untuk rakyat.

Salam Perubahan dan Salam Sehat.
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KOLOM

Perempuan Pantungo 
di Lorong Kesehatan
Pagi di bumi Limboto. Mentari belum sepenggalan tingginya. Sambil menggendong 
Balita 3 tahun, Fatma Ibrahim, 61 tahun, bergegas ke Poskesdes Pantungo. Sang Balita 
yang merupakan cucunya, sempat merengek tidak mau ikut Fatma. Namun, Fatma 
membujuk sang cucu agar mau ikut ke Posyandu. 

Hari ini, Rabu 7 Desember 
adalah hari yang sudah 
menjadi kewajiban para 
ibu desa Pantungo untuk 
membawa anak Balitanya 

ke Posyandu dan para ibu hamil 
memeriksakan kehamilannya. Berbagai 
ragam pikiran berkecamuk di benak 
Fatma. Sejak tadi malam, setelah dia 
mengunjungi para ibu dan ibu hamil 
untuk sekadar memberitahukan bahwa 
besok adalah hari penimbangan dan 
imunisasi anak serta pemeriksaan ibu 
hamil. Fatma bertanya-tanya dalam hati, 
karena pada acara Posyandu besok akan 
ada tamu dari Jakarta.  
 
Ada apa gerangan besok? Katanya akan 
ada tamu dari Jakarta yang akan melihat 
aktivitas Posyandu dan pemeriksaan 
kehamilan di Poskesdes Pantungo.  Untuk 
apa urusannya tamu dari Jakarta itu 
datang ke Pantungo? Kalaulah sekadar 
melihat apa yang kami lakukan dalam 
keseharian kami, semua yang kami 
kerjakan adalah rutinitas yang biasa 
kami jalani. Itulah yang menjadi pikiran 
Fatma. Apakah mereka datang untuk 
sekadar memuji kami? Ah, jauh panggang 
dari api, pikir Fatma. Dia tidak pernah 
berpikiran seperti itu. Apalagi pujian dan 
sanjungan terhadap apa yang selama ini ia 
dikerjakan, nyaris tidak pernah ada. 
 
Sesampainya di Poskesdes, sudah ada 
beberapa ibu dengan anak-anaknya. 

Beberapa anak TK dan PAUD, diantar guru 
dan pengasuhnya, telah meramaikan 
Poskesdes. Dengan cepat Fatma, dibantu 
3 sejawat kader kesehatan lainnya 
--Asni Abbas, Rosita Makusa, dan Mastin 
Puhi-- mulai menata meja pendaftaran, 
mengatur kursi, dan menyiapkan 
timbangan. Semua dilakukan dengan 
tangkas dan cekatan.  
 
Bagi “empat sekawan” kader kesehatan 
itu, pekerjaan seperti ini sudah diakrabi 
selama bertahun-tahun. Tiada rasa lelah 
dan bosan yang menghinggapi mereka. 
Imbalan 20 ribu rupiah sebulan yang 
mereka peroleh sebagai kader kesehatan, 
bukanlah tujuan yang mereka inginkan. 
Berapalah besarnya uang tersebut. 
Untuk satu kali naik bentor saja, uang 
itu tandaslah sudah. Ada kenikmatan 
batin yang mereka peroleh. Demikian 
pengakuan “empat sekawan”.  
 
Fatma Ibrahim, ibu rumah tangga yang 
bersuami seorang petani, sejak 1980 
menjadi kader kesehatan. Saat itu 
dinamakan kader Posyandu. “Sebelum 
jadi kader Posyandu, saya dilatih dulu di 
Dinkes,” ujar Fatma. Ada 15 orang yang 
dilatih. Sampai sekarang hanya dia yang 
bertahan menekuni kerja sosial ini.  
 
Awal menjadi kader kesehatan, tidak ada 
imbalan yang diperoleh Fatma. Terkadang 
uang pribadi terpakai untuk menyediakan 
makanan tambahan untuk para Balita 

yang selesai ditimbang.  Bagi Fatma, hal itu 
tidak pernah menyurutkan semangatnya 
untuk mengabdi.  

Saat itu luas desa Pantungo tidak seperti 
sekarang ini. Pantungo sekarang adalah 
Pantungo yang sudah terpecah menjadi 
dua desa, yaitu Pantungo (desa induk) dan 
Lupoyo (desa pemekaran).  
 
Luasnya desa dengan penduduk yang 
jarang adalah tantangan yang harus 
dihadapi Fatma. Sehari sebelum aktivitas 
Posyandu berlangsung, Fatma berkeliling 
dari rumah ke rumah, memberitahu 
dan mengingatkan jadwal kegiatan 
Posyandu ke setiap ibu. Perjalanan 
keliling itu bagi Fatma dimaknai sebagai 
cara bersilaturahmi dengan para ibu di 
Pantungo. Itu cerita dulu, aku Fatma sambil 
termangu. Termangu mengenang kesulitan 
dan tantangan yang dihadapi. Namun saat 
itu tak ada kata menyerah bagi Fatma. 
 
Kini, segalanya jadi semakin mudah. 
“Torang tara pernah susah lagi sakarang,” 
ujar Fatma. Informasi dilakukan cukup 
dengan sms, atau melalui masjid. Ajakan 
untuk ke Posyandu disiarkan ke segenap 
rumah yang berada di sekitar masjid.

Ada upaya tertentu bagi Fatma, Asni, 
Mastin dan  Rosita menghadapi para 
ibu yang enggan membawa anak ke 
Posyandu atau periksa kehamilan ke 
tenaga kesehatan. Caranya mirip dengan 

Oleh: Anorital, Peneliti Badan Litbangkes
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cara yang diterapkan para aktivis PDBK. 
Menggugah kesadaran. Para ibu diusik 
urat sadarnya bahwa “jika berat badan 
anak  kurang akan memudahkan anak 
sakit, dan jika sakit maka biaya yang 
dikeluarkan lebih besar dan akan 
menimbulkan kerepotan”. Dengan 
mengeluarkan jurus seperti ini biasanya 
para ibu akan tergerak mendatangi 
Posyandu. Jika tidak sempat, dapat minta 
tolong ke tetangga atau kerabat lainnya. 

Tugas sebagai kader kesehatan tidak 
hanya seputar mengajak para ibu ke 
Posyandu atau Poskesdes. Masih adanya 
warga yang belum punya jamban adalah 
salah satu tantangan tersendiri bagi 
si “empat sekawan” agar masyarakat 
jangan buang air besar sembarangan. 
Bagi mereka, membangkitkan kesadaran 
masyarakat untuk hidup bersih dan sehat 
dengan menerapkan “sabar dan tekun” 
tampaknya mutlak tanpa kompromi. Ujian 
kesabaran ini akan tetap terus terjadi 
seiring berjalannya waktu.  
 
Beberapa bulan terakhir ini “empat 
sekawan” menerima pemberitahuan dari 
Kepala Desa Pantungo (Rukia Pakaya, 
seorang ibu pensiunan guru yang baru 2 
tahun menjadi Kades) bahwa Gorontalo 
adalah salah satu kabupaten yang 
bermasalah dalam kesehatan. 
 
Sewaktu kalakarya PDBK di Limboto, Rukia 
Pakaya turut hadir bahkan menyampaikan 

pendapat dan pertanyaan ke Staf Ahli 
Menteri Kesehatan dr. Triono Soendoro.  
Adanya cap DBK inilah yang membuat 
Rukia dan “empat sekawan” merasa 
gerah. Bagi Rukia Pakaya dengan adanya 
cap Pantungo masih bermasalah dalam 
kesehatan menjadikan  mereka harus 
bekerja ekstra keras menjalani amanah 
sebagai “ibunda” bagi seluruh rakyatnya.   
 
Bagi Asni dan Mastin, menjadi kader 
sejak 1997; dan Rosita yang baru 6 tahun 
jadi kader; kenyataan ini makin melecut 
semangat untuk mendedikasikan 
kehidupan mereka di bidang kesehatan. 
Hal ini juga diungkapkan oleh Dra. Rabia 
Ayub (62 tahun), mantan pejabat eselon 
3 Diknas Kota Gorontalo, bahwa mereka 
akan menghabiskan sisa usianya untuk 
pendidikan dan kesehatan, dua aspek 
penting kehidupan. Rabia mengisi hari-
hari pensiunnya dengan melibatkan diri 
menjadi relawan dalam kegiatan sosial dan 
keagamaan di desa kelahirannya Pantungo. 
 
Sisi kehidupan para perempuan Pantungo 
yang mendedikasikan kehidupannya 
di lorong kesehatan, sudah selayaknya 
kita angkat topi. Empat Sekawan (Fatma 
Ibrahim, Asni Abbas, Rosita Makusa, Mastin 
Puhi), Rabia Ayub relawan mantan pejabat 
Diknas,  Hestiawati  Mustafa (bidan desa), 
Sri Fatmawati Hasan (ahli gizi), dan Linda 
Tolanda (juru immunisasi), adalah para 
perempuan Pantungo yang berhati singa, 
berkekuatan banteng ketaton menyusuri 

lorong pengabdian kesehatan tanpa 
henti. Dibalik semua itu, ada 3 perempuan 
Limboto yang dengan setia mendampingi 
para perempuan Pantungo. Mereka adalah 
Nur Albar (Ka Dinkes Kabupaten Gorontalo), 
Yudhi Abdullatif (Camat Telaga Biru), dan 
Widya Pratiwi Bachmid (Ka Puskesmas 
Tuladenggi Telaga Biru). Tampaknya di 
Gorontalo ini peranan kaum perempuan 
lebih menonjol dan lebih diberdayakan. 
Tidak salah jika Bupati Gorontalo, David 
Bobihoe Akib, menyatakan bahwa “jika 
segala urusan dipegang perempuan 
dipastikan akan hidup”.  
 
Tidak terasa mentari semakin 
menunjukkan murkanya. Panas yang 
membara semakin menyurutkan para ibu 
datang ke Poskesdes. Tercatat 72 balita, 
dari 178 balita yang ada di Pantungo, yang 
datang ke Poskesdes dan 5 ibu hamil yang 
memeriksakan kehamilan.  
 
Lambaian tangan Tim Peneliti PDBK 
Kabupaten Gorontalo (Supraptini dan Lelly 
Andayasari) mengakhiri kunjungan “orang 
Jakarta” di Pantungo. Di kejauhan tampak 
birunya air danau Limboto dalam terik 
matahari bulan Desember, dan tegaknya 
“menara Eifel” kota Limboto menantang 
segala masalah “centang parenangnya” 
kesehatan. Keperkasaan “menara Eifelnya 
Limboto”  memberikan gambaran tidak 
mau kalahnya masyarakat Gorontalo 
membebaskan cap “daerah bermasalah 
kesehatan” di bumi tercinta mereka.
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UNTUK RAKYAT

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Oleh karena 
itu tidak heran jika kesehatan menjadi salah satu 
pilar penting dalam upaya untuk mewujudkan rakyat 
Indonesia yang sejahtera lahir dan bathin. Tidak 
mungkin kita dapat melaksanakan pembangunan 

nasional apabila rakyat Indonesia tidak sehat dan setiap hal 
yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada 
masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi 
dan sosial yang besar bagi negara. Hal ini disampaikan dr. Ribka 
Tjiptaning Proletariyati pada acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional 
(Rakerkesnas) Tahun 2012 di Jakarta, Kamis 1 Maret 2012, di 
Jakarta.

Menurut Ketua Komisi X DPR RI, UUD NRI Tahun 1945 
mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menyediakan 
pelayanan kesehatan yang bermutu, mudah diakses, dan 
terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli apakah dia 
kaya atau miskin, muda atau tua, maupun mempunyai pekerjaan 
atau tidak.

DPR RI menyadari bahwa biaya kesehatan di Indonesia makin hari 
makin mahal. Layanan kesehatan belum dapat dinikmati oleh 
seluruh rakyat, mulai dari  buruh, tani, nelayan, karyawan,  bahkan 
anggota TNI dan Polri --baik yang masih aktif maupun yang 
sudah purna tugas-- beserta keluarganya, masih banyak yang 
mengalami kesulitan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Berangkat dari hal tersebut di atas, DPR RI menggunakan hak 
inisiatifnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUD NRI Tahun 
1945 untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). 

UU BPJS merupakan amanat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 
40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). 
BPJS yang dibentuk dengan UU ini akan menyelenggarakan 5 
jaminan sosial (Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian) bagi 

DPR RI DUKUNG 
BPJS KESEHATAN DAN 
PENCAPAIAN MDGs 2015

seluruh rakyat Indonesia dengan diawali oleh Jaminan Kesehatan.

Saat penyusunan draft RUU BPJS, seluruh fraksi yang ada di DPR 
RI menanggalkan warna partai masing-masing dan bersatu padu 
untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat. “DPR RI sadar 
bahwa RUU BPJS ini bukanlah RUU yang harus diperdebatkan 
secara politis, karena RUU BPJS ini adalah RUU yang langsung 
menyentuh kepada kehidupan rakyat dan akan memperbaiki 
nasib seluruh rakyat Indonesia, terutama derajat kesehatan 
masyarakat,” ujar dr. Ribka Tjiptaning.

Setelah melalui perdebatan dan pembahasan yang sangat 
panjang --berlangsung selama 13 (tiga belas) bulan-- akhirnya 
pada 28 Oktober 2011, melalui rapat Paripurna DPR RI, RUU 
BPJS pun disepakati untuk menjadi Undang-Undang dan telah 
ditandatangani serta disahkan oleh Presiden Soesilo Bambang 
Yudhoyono pada 25 November 2011 dengan judul “Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (UU BPJS) “.

Pengesahan UU BPJS bukanlah akhir dari perjuangan menerapkan 
sistem jaminan sosial nasional, namun justru merupakan tonggak 
awal dari sebuah mimpi besar bahwa seluruh rakyat Indonesia 
--tidak memandang status sosial, suku, agama, ras, jenis kelamin, 
umur-- berhak mendapatkan jaminan sosial, terutama jaminan 
kesehatan, mulai dia lahir sampai dia dimasukkan ke dalam liang 
lahat.

Di dalam UU BPJS disepakati bahwa akan dibentuk 2 BPJS, 
masing-masing BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
BPJS Kesehatan, yang merupakan transformasi dari PT ASKES,  
akan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan dan 
mulai berdiri serta beroperasi 1 Januari 2014. Sedangkan  
BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan transformasi dari PT 
Jamsostek, akan menyelenggarakan program Jaminan Pensiun, 
Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan 
Kematian. BPJS Ketenagakerjaan direncanakan mulai berdiri 1 
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Januari 2014 dan mulai beroperasi 1 Juli 2015.

Dengan disahkannya UU BPJS ini, maka seluruh pihak yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem jaminan sosial, 
khususnya program Jaminan Kesehatan, harus bekerja ekstra 
keras untuk menyiapkan operasional BPJS Kesehatan. Baik 
Pemerintah, DPR RI, masyarakat, dan juga PT Askes (Persero) 
harus bekerja sungguh-sungguh agar pada 1 Januari 2014, 
BPJS Kesehatan dapat langsung menjalankan program Jaminan 
Kesehatan dan dapat langsung melayani masyarakat. Sehingga 
keberadaan BPJS Kesehatan kelak dapat benar-benar dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat dan impian untuk memajukan 
kesejahteraan umum bangsa Indonesia melalui program jaminan 
sosial dapat tercapai.

UU SJSN dan UU BPJS memberikan amanat yang cukup berat 
untuk Pemerintah, baik dari segi peraturan pelaksana maupun 
juga dari kesiapan sarana dan prasarana kesehatan. 

Dari segi peraturan pelaksana, tidak kurang dari 3 buah Peraturan 
Pemerintah dan 2 buah Peraturan Presiden terkait dengan 
penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan wajib diselesaikan 
dan dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketiga PP tersebut masing-
masing adalah:
1. RPP Penerima  Bantuan Iuran
2. RPP Tahapan Kepesertaan
3. RPP Pengelolaan Dana
4. RPerpres Jaminan Kesehatan; dan
5. RPrepres Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan

DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan yang dimilikinya 
untuk mengawal proses pembuatan peraturan pelaksana UU BPJS 
dan UU SJSN supaya peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah telah sesuai dengan amanat dari kedua UU tersebut.

Dari segi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemerintah 
harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Diperkirakan apabila 
nanti BPJS Kesehatan telah beroperasi, akan menyebabkan 
lonjakan pasien di Puskesmas dan Rumah Sakit karena masyarakat 
akan lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 
tersebut. 

Penanganan hal tersebut harus dipersiapkan sebaik mungkin oleh 
Kementerian Kesehatan, karena hingga saat ini --berdasarkan 
paparan Menteri Kesehatan kepada Komisi IX DPR RI 18 Januari 
2012--  jumlah tempat tidur kelas III di seluruh Indonesia baru 
tersedia 60.677 unit, sedangkan kebutuhan tempat tidur kelas III 
dengan akan beroperasinya BPJS Kesehatan diperkiran sebanyak 
76.400 unit. Jadi masih  kekurangan sebanyak 15.723 unit. Oleh 
karena itu, DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menambah 
kapasitas tempat tidur kelas III tersebut, baik di RS milik 
pemerintah, RS milik swasta, maupun di Puskesmas. Selain itu DPR 
RI juga sangat mendukung upaya Pemerintah untuk membangun 
RS tanpa kelas di beberapa daerah. Diharapkan dengan berdirinya 

RS tanpa kelas ini, akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan 
kesehatan dapat lebih mudah.

Selain masalah tersbut di atas, Pemerintah juga masih dihadapkan 
pada masalah tenaga kesehatan di masyarakat, baik dari segi 
jumlah maupun sebarannya. Oleh karena itu, DPR RI mendesak 
seluruh pihak, baik di pusat maupun di daerah, untuk saling 
berkoordinasi dan bekerja sama agar dapat meningkatkan 
kualitas, kuantitas, dan sebaran tenaga kesehatan di seluruh 
Indonesia.

PT Askes (Persero) sebagai BUMN yang akan bertransformasi 
menjadi BPJS Kesehatan juga mendapat tugas yang tidak kalah 
berat di dalam rangka persiapan beroperasinya BPJS Kesehatan 
pada 1 Januari 2014 yang akan datang. Tugas  tersebut di 
antaranya adalah:
1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan 

jaminan kesehatan.
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk 

mengalihkan penyelenggaraan program Jamkesmas ke BPJS 
Kesehatan.

3. Berkoordinasi dengan PT Jamsostek untuk mengalihkan 
penyelenggaraan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ke 
BPJS Kesehatan.

4. Berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian 
RI untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan 
kesehatan bagi anggota TNI/Polri, PNS di lingkungan 
Kemenhan/Polri beserta anggota keluarganya ke BPJS 
Kesehatan.

DPR RI mendesak PT Askes bahwa di dalam rangka persiapan 
operasional BPJS untuk senantiasa mengikuti ketentuan di dalam 
UU BPJS. Selain itu DPR RI juga meminta PT Askes untuk tidak 
mengurangi sedikit pun kualitas dan kuantitas pelayanan kepada 
masyarakat selama proses persiapan operasional BPJS Kesehatan 
tersebut. Bahkan kalau perlu harus ditingkatkan dengan 
memperjelas perjanjian kerja sama dengan Pemberi Pelayanan 
Kesehatan (PPK) dan memperluas Daftar Plafon Harga Obat 
(DPHO) yang lebih lengkap.

Dengan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, 
diharapkan percepatan pencapaian komitmen MDGs 2015 dapat 
lebih ditingkatkan. Sehingga pada tahun 2015, target global 
untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak, menurunkan 
angka kematian ibu, dan menghentikan serta mengurangi 
penyebaran HIV/AIDS dapat tercapai.

DPR berharap penyelenggaraan BPJS Kesehatan pada 1 Januari 
2014 dan pencapaian MDGs 2015 dapat tercapai. Untuk 
itu seluruh pihak yang berkepentingan dengan suksesnya 
penyelenggaraan BPJS Kesehatan --terutama Pemerintah, baik 
pusat dan daerah, serta PT Askes--  dapat bekerja ekstra keras dan 
sungguh-sungguh. Kita semua berharap, ketika BPJS Kesehatan 
mulai beroperasi nanti, masyarakat dapat langsung merasakan 
manfaatnya. (pra) 
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Di tengah kondisi masyarakat yang penuh dengan 
ketidakpercayaan terhadap instansi pemerintah, pemerintah 
berencana akan memberlakukan kebijakan subsidi Bahan 
Bakar Minyak (BBM) untuk menindaklanjuti naiknya harga 
minyak mentah dunia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, 
Kementerian Keuangan mengambil langkah yang cukup 
mengagetkan, yaitu meminta Kementerian dan Lembaga untuk 
melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) di tahun 2012. 

Pemotongan anggaran tersebut sesuai dengan Surat Menteri 
Keuangan Nomor S-163/MK.02/2012 tentang Pemotongan 
Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun 
Anggaran 2012. Target penghematan anggaran belanja yang 
dilakukan oleh 117 Kementerian dan Lembaga untuk membantu 
menutupi pembiayaan de�sit negara, telah ditetapkan sebesar 
Rp18, 9 triliun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan 
pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga dilakukan 
untuk merespons melambatnya perekonomian global serta 
melambungnya harga minyak mentah dunia. Penghematan 
anggaran tersebut juga dilakukan pemerintah sebagai langkah 
antisipasi  de�sit akibat dari asumsi-asumsi makro yang terus 
melebar dan berubah. Salah satu perubahan itu bisa datang dari 
kondisi harga minyak Indonesia (ICP) yang rata-rata harganya 
telah mencapai 118 dolar Amerika Serikat per barel. Kedua 
hal itu berpotensi membumbungnya de�sit sehingga negara 
membutuhkan sumber pembiayaan lain guna menutupinya.

Pemotongan anggaran sebesar Rp18,9 triliun ini diharapkan 
mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan de�sit dan 

Kenapa Anggaran 
Kementerian Dipotong?

juga sebagai sumber pembiayaan kompensasi akibat kenaikan 
harga bahan bakar minyak (BBM). Selain pemotongan anggaran 
Kementerian dan Lembaga, pemerintah juga menyiapkan sumber 
pembiayaan lain seperti penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) 
serta Saldo Anggaran Lebih (SAL).
 
Nantinya, dana yang didapat dari pemotongan anggaran tersebut 
akan digunakan untuk menambah subsidi bagi masyarakat. 
Subsidi ini bisa berupa bantuan langsung sementara, bantuan 
siswa sekolah, transportasi, dan tambahan beras miskin (raskin).

Filoso� pemotongan anggaran ini merupakan “sharing the 
participation”. Potongan tersebut diambil berdasarkan daya 
kinerja dan daya serap Kementerian dan Lembaga selama 3 tahun 
terakhir. Meskipun terjadi pemotongan, Kementerian Keuangan 
memastikan langkah tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja 
Kementerian dan Lembaga yang bersangkutan.

Telah disepakati, bahwa anggaran Kementerian dan Lembaga 
yang dipotong bukanlah belanja modal, melainkan belanja 
non-prioritas dan non-operasional seperti perjalanan dinas 
dan belanja barang. Moratorium PNS yang dilakukan tahun 
2011 ternyata memberi pemasukan cukup besar dalam pos 
penghematan Kementerian dan Lembaga karena ada belanja 
pegawai yang ditangguhkan.

Dalam draft Rancangan APBN-P yang diserahkan ke DPR, tercatat 
ada empat Kementerian dan Lembaga yang memotong anggaran 
belanja lebih dari Rp 1 triliun. Keempat Kementerian dan Lembaga 
itu adalah Kementerian Agama (Rp 2,54 triliun), Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Rp 2,3 triliun), Kementerian 
Kesehatan (Rp 1,2 triliun), serta Kementerian Pekerjaan Umum 
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(Rp1,05 triliun). 

Adapun Kementerian dan Lembaga lainnya yang melakukan 
pemotongan anggaran belanja cukup besar adalah Kepolisian 
RI (Rp 985 miliar), Kementerian Keuangan (Rp 925,3 miliar), 
Kementerian ESDM (Rp 899,2 miliar), Kementerian Kehutanan 
(Rp 605 miliar), Kementerian Pertanian (Rp 632 miliar), serta 
Kementerian Dalam Negeri (Rp 579,3 miliar). Sebelumnya target 
pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga sebetulnya 
lebih tinggi, yakni mencapai Rp 22 triliun.

Turunnya target pemotongan anggaran menjadi hanya Rp18,9 
triliun disebabkan karena beberapa Kementerian dan Lembaga 
telah terlanjur melakukan tender sehingga belanja barangnya 
tidak bisa dikurangi lagi.

Berikut daftar lengkap pemotongan anggaran yang telah 
disampaikan draft-nya kepada DPR. Dari tabel tersebut dapat 
terlihat total pemotongan anggaran Kementerian Kesehatan 
adalah sebesar Rp 1,209 triliun.

Pada akhir bulan Februari, Sekretaris Jenderal Kementerian 
Kesehatan dr. Ratna Rosita, MPHM telah menandatangani 
Rencana E� siensi Kementerian Kesehatan, sebesar total Rp 1,209 
triliun, terdiri atas penghematan anggaran di 8 unit utama eselon 
1 di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Adapun rincian pemotongan anggaran yang diusulkan adalah: 
Sekretariat Jenderal sebesar Rp 215,8 miliar, Inspektorat Jenderal 
sebesar Rp 9 miliar, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan 
Ibu dan Anak sebesar Rp 184,1 miliar, Direktorat Jenderal Bina 
Upaya Kesehatan sebesar Rp 408,5 miliar, Direktorat Jenderal 
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebesar 
Rp 281,7 miliar, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes 
sebesar Rp 35,3 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan sebesar Rp 32 miliar, dan Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan SDM Kesehatan sebesar Rp 43,1 miliar.
Adapun kriteria anggaran yang dapat die� ensi, sebagaimana telah 
dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada 
Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 13 
Maret 2012 lalu di Hotel Arya Duta Karawaci, Tangerang, adalah:

1.  Belanja Barang Non-Operasional Lainnya (521219), contoh: alat tulis 
kantor, penggandaan/fotokopi, bahan cetakan, komputer supplier. 

2.  Honor terkait output Kegiatan (521213), contoh: honor tim 
pelaksanaan 

     kegiatan pertemuan.  
3.  Belanja Jasa Konsultan (522131), contoh: konsultan/kajian-

kajian. 
4.  Belanja Jasa Profesi (522151), contoh: honor narasumber/

moderator. 
5.  Belanja Jasa Lainnya (522191), contoh: sewa mobil, LCD. 
6.  Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Dalam Negeri (524119), 

contoh: untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, supervisi, dan 
pertemuan di luar kota.

7.  Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Luar Negeri (524219), contoh: 
menghadiri pertemuan di luar negeri.

Menanggapi kebijakan pemotongan anggaran ini, berbagai reaksi 
bermunculan, dari para petinggi negara, anggota dewan, hingga 
masyarakat luas, dan juga yang tentunya paling merasakan 
dampaknya secara langsung adalah para pegawai negeri sipil di 
semua Kementerian dan Lembaga terkait.

Beberapa anggota DPR RI menyayangkan kebijakan pemotongan 
anggaran tersebut, khususnya pemotongan perjalanan dinas dan 
pertemuan-pertemuan. Kedua hal tersebut sangat menunjang 
tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan secara luas. 
Pegawai Kementerian Kesehatan seharusnya melakukan kegiatan 
turun langsung meninjau ke lapangan dan kegiatan lain terkait 
koordinasi antar pusat dan daerah, untuk memastikan bahwa 
masyarakat di seluruh penjuru Indonesia mendapatkan akses 
pelayanan yang baik.

Bagi para pegawai Kementerian Kesehatan sendiri, hal ini juga 
tentunya membawa dampak yang tidak kecil. Hal yang paling 
sering dibicarakan adalah mengenai bagaimana berbagai 
kegiatan telah disusun secara detail, output telah ditentukan, 
dan segala persiapan yang diperlukan telah dilaksanakan, namun 
karena termasuk dalam kriteria “dapat dipangkas” ini, anggaran 
kegiatan tersebut tidak jadi terlaksana. Selain kegiatan yang 
merupakan tupoksi unit masing-masing, terdapat beberapa 
kegiatan yang merupakan wahana bagi peningkatan kapasitas 
dan konsolidasi antara para pegawai yang juga termasuk 
dalam kriteria “dapat dipangkas”. Hal ini tentunya menimbulkan 
ketidakrelaan bagi pelaksana pekerjaan, namun tetap harus 
dilaksanakan demi mencapai tujuan mulia sebagaimana yang 
sudah disampaikan  di atas. 

Para pimpinan Kementerian Kesehatan telah menyatakan siap 
dan “legowo” dengan kebijakan pemotongan anggaran ini, 
dan telah melakukan berbagai analisa dan pertimbangan yang 
mendalam. Diharapkan pemotongan anggaran ini tidak akan 
mengurangi semangat kerja apalagi menghambat kinerja unit-
unit yang bersangkutan. Anggaran ini adalah uang rakyat yang 
tentunya juga harus dapat dinikmati oleh rakyat, khususnya di 
saat melambungnya harga minyak dunia pasti dampaknya akan 
sangat terasa. (DIS)
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Belakangan ini ternyata istilah ndesa (ndeso) bukannya 
untuk menampakkan ’keterbelakangan’ seperti 
anggapan sebagian orang selama ini, namun justru 
dipakai label untuk menunjukkan ’keterdepanan’. 
Buktinya? Coba kita lihat seputar kota Semarang. 

Sudah berapa banyak restoran memakai nama ndeso, dari Pawon 
Desa, Bumbon Desa, sampai Bakul Desa, padahal resto tersebut 
bergaya modern, jauh dari kesan ndeso. Dalam era ndeso lifestyle 
seperti itu, semestinya membuat kita menjadi tersadar, sudahkah 
kita melaksanakan kewajiban kita membayar hak paten ndeso 
kepada sang pemilik, yaitu masyarakat desa? Pembayaran itu 
bisa berwujud perhatian kita dalam pembangunan desa tanpa 
mengakibatkan ketergantungan. desa memang tidak selayaknya 
diberi label ’terbelakang’, justru desa harus dijadikan titik awal 
kemajuan, sehingga masyarakat desa merasa nyaman tinggal di 
desanya sendiri oleh karena semua kebutuhan dasar hidupnya 
sudah tersedia di desa dengan ’harga’ yang terjangkau namun 
tetap terjaga kualitasnya.
 
Dengan kenyamanan masyarakat desa tinggal dan bekerja di desa, 

maka kota akan terkurangi resiko arus urbanisasi dengan semua 
kompleksitas permasalahannya. Jadi semakin jelaslah, bahwa desa 
harus dikelola sebagai aset berharga pembangunan bangsa.

Membangun Kesehatan dimulai dari desa 
Dalam trias HDI (Human Development Index) kesehatan 
merupakan salah satu dari trias pendidikan, kesehatan, dan 
pembangunan kemampuan ekonomi. Kesehatan adalah 
investasi bagi setiap individu untuk mendukung kualitas sumber 
daya manusia yang sehat, sehingga pemerintah berkewajiban 
memfasilitasi upaya masyarakat agar sehat. Dengan kata 
lain, pembangunan bangsa tidak akan pernah berhasil ketika 
rakyatnya hidup tetapi dengan menderita sakit. 

Untuk mewujudkan paradigma sehat tersebut, diharapkan 
keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini sudah faham betul 
tentang arti sehat yang sesungguhnya agar masyarakat mampu 
hidup mandiri, sehat, dan dinamis. Namun perkiraan tersebut 
masih jauh dari realitas, masih terdapat beberapa persoalan 
tentang kesehatan yang membutuhkan perhatian lebih dari 

Membangun Masyarakat 
Sehat Melalui Pasar Desa

UNTUK RAKYAT

EDISI 35  I  APRIL  I  2012  MEDIAKOM52



pemerintah, terutama untuk 
masyarakat di daerah pedesaan. 
Minimnya pengetahuan tentang 
kesehatan bagi masyarakat desa, 
merupakan pemandangan yang 
sering dianggap biasa, khususnya 
kesehatan para lansia, anak balita, 
dan ibu hamil. Persoalan kesehatan 
yang sering menjadi perhatian 
saat ini adalah permasalahan yang 
dihadapi masyarakat yang hidup di 
bawah garis kemiskinan saja.

Terbengkelainya pelayanan 
kesehatan di desa dapat terjadi 
akibat beberapa faktor, di 
antaranya kondisi geogra�s dusun 
tempat tinggal yang jauh dari 
pusat pelayanan kesehatan dan 
pendidikan yang masih rendah. 
Persoalan pendidikan maupun 
kesehatan yang sering terabaikan 
juga disebabkan oleh karena 
mayoritas penduduk desa adalah 
buruh tani, yang kebanyakan mereka 
selalu disibukkan oleh persoalan 
mencari nafkah.

Pasar desa sebagai pusat e konomi 
dan pemberdayaan masyarakat 
pedesaan
Pasar desa akan menguntungkan 
bagi peningkatan ekonomi rakyat 
dan pendapatan desa, sekalipun 

proses ekonomi tidak serta merta hanya terjadi di dalam pasar. 
Di era kapitalisme yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan 
teknologi seperti yang berkembang sekarang ini, di mana pun 
akan sangat mudah melakukan transaksi ekonomi. Namun, yang 
membedakan kegiatan ekonomi tersebut dengan pasar di desa 
adalah potensi sosial yang sangat besar di balik adanya pasar desa 
tradisional.  Di pasar tradisional desa ada hubungan kekerabatan 
di antara warga, munculnya solidaritas dan kebersamaan yang 
tidak akan ditemui di pasar-pasar modern. Interaksi konstruktif 
yang unik dalam suasana pasar desa yang khas tersebut, dapat 
menjadi sarana transfer pengetahuan dan pendidikan, yang 
pada gilirannya diharapkan dapat memicu kesadaran diri untuk 
berperan aktif membangun masa depan yang lebih baik.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam rangka membangun 
desa adalah pendekatan yang kita gunakan. Jika kemandirian 
masyarakat desa yang diharapkan, maka jelas pendekatan 
yang diterapkan haruslah berupa pendekatan edukatif. Dalam 
pendekatan ini ujung tombaknya adalah gerakan pemberdayaan, 
yang memiliki tiga mata tombak , yaitu konseling, kunjungan 
rumah, dan pengorganisasian masyarakat. Ketiga mata tombak ini 

pada hakikatnya adalah upaya memfasilitasi proses pemecahan 
masalah dalam diri sasaran/klien. Pemberdayaan itu  tidak 
dilakukan secara serta-merta, melainkan secara berjenjang. 
Para petugas kesehatan dan petugas lintas sektor terkait 
memberdayakan pemuka-pemuka masyarakat, yang disusul 
dengan gerakan para pemuka masyarakat untuk memberdayakan 
unsur-unsur masyarakat (yaitu kader), dan akhirnya para kader 
bergerak memberdayakan seluruh masyarakat. Pendekatan 
edukatif memerlukan kesabaran dan ketangguhan dari para 
petugas (penggerak), karena mereka harus mengawal proses 
secara berkelanjutan hingga tercapainya kemandirian masyarakat. 
Di jajaran kesehatan, penggerak awal adalah para petugas di 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, serta Puskesmas 
dan jaringannya.

Konsep Desa Siaga, sebenarnya sudah memfasilitasi 
penggerakan dan pemberdayaan masyarakat melalui Forum 
Kesehatan Desa (FKD). Pengembangan Desa Siaga berarti 
juga pengembangan kapasitas Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota, Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya. Oleh sebab itu 
terwujudnya Desa Siaga, perlu dipercepat sebagai salah satu 
upaya membuat rakyat sehat, namun sebaiknya juga diingat 
bahwa percepatan tersebut memerlukan ”modi�kasi” konsep 
implementasinya agar lebih membumi dan mudah diterapkan 
secara terukur. Bila sudah tercipta permintaan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhannya sendiri maka terwujudnya desa siaga 
hanyalah masalah waktu.

Metode ”Tumpang Sari” membuat desa menjanjikan harapan
Pasar Desa yang merupakan tempat transaksi jual-beli hasil rakyat 
di desa, jelas berpotensi menjadi titik-tolak peningkatan ekonomi 
berbasis kerakyatan, kekerabatan. Bila dikelola secara baik dengan 
pendekatan yang pas, maka banyak hasil yang bisa diraih lebih 
dari nilai ekonomis saja. Transfer pengetahuan dan pendidikan 
dari para kader desa yang berperan aktif di pasar desa, membuat 
masyarakat desa lebih nyaman menerima informasi tanpa merasa 
di gurui, oleh karena proses transfer tersebut berlangsung 
sederhana, kekeluargaan dan mudah dimengerti.

Kesadaran untuk selalu produktif, memerlukan kesehatan yang 
prima, kebiasaan berperilaku bersih dan sehat akan menjadi 
kebutuhan agar tidak sakit, dan membutuhkan biaya untuk 
penyembuhannya. Upaya promotif dan preventif ini dapat dimulai 
oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, baik di tingkat individu, 
keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian masyarakat 
ditempatkan sebagai pusat perhatian pemeliharaan kesehatan.

Satu kegiatan pokok, yang dapat diikuti oleh kegiatan lain pada 
waktu yang bersamaan dan dapat bersimbiose mutualisma, agar 
dapat menghasilkan multi manfaat tampaknya membuat desa 
dapat menjanjikan harapan kehidupan masa depan yang lebih 
baik, utamanya bagi kaum muda desa. ”Tumpang Sari” yang biasa 
kita kenal dalam bercocok tanam, ternyata bisa pula kita gunakan 
sebagai pendekatan untuk bercocok tanaman harapan melalui 
pasar desa. (Rizki)

EDISI 35  I  APRIL  I  2012  MEDIAKOM 53



Hampir biasa terlihat di bangku panjang ruang tunggu 
Puskesmas, sederetan pasien dengan penampilan 
seadanya sangaat sabar menunggu diperiksa. Bila 
diteliti lagi, sebenarnya sederhana saja keinginan 
mereka, ingin cepat dilayani, cepat sembuh, cepat 

dapat mencari nafkah lagi, namun tetap dengan biaya terjangkau. 
Jadi tidak banyak atribut pelayanan yang dituntut. Namun 
tampaknya saat ini masyarakat sudah berubah, masyarakat 
tidak mau lagi dilayani seadanya dan tidak manjur. Puskesmas 
dituntut lebih berfokus pada kepentingan pasien dan keamanan 
pelayanannya.

Puskesmas Saat Ini?  
Bagaimana sesungguhnya Puskesmas dicitrakan saat ini? Tempat 
berobat berupa gedung dengan peralatan yang kumuh? Hanya 
mengobati PUSing KESeleo MASuk angin? Obat yang diberikan  
hanya itu-itu saja? Tempat berobat masyarakat miskin? Antrenya 
lama? Mungkin masih banyak lagi komentar yang ada di benak 
orang tentang Puskesmas.

Pengamatan yang dilakukan oleh dr. Musyidah di Bireun Nangroe 
Aceh Darussalam (NAD) bersama WHO tahun 2005 menunjukkan 
harapan pengguna Puskesmas:

Apa yang ada di dalam benak kita ketika terpikirkan soal pelayanan di Puskesmas? 
Apakah kita membayangkan suatu pelayanan bak hotel berbintang, atau sekadar 
losmen berbintang tujuh setengah?  Suatu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab 
dengan berbagai tanggapan sesuai dengan asumsi dan pengalaman masing-masing.

Puskesmas:
Kian Menguat atau
Menguat..irkan?

UNTUK RAKYAT
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1. Petugas melayani dengan empati dan senang.
2. Hormat, sopan, bersikap santun dan berpakaian rapi-bersih 

selama melayani
3. Bersedia menjelaskan tindakan atau terapi yang akan 

diterapkan
4. Mempunyai keterampilan pelayanan medis yang memadai.
5. Proses layanan yang sederhana, mudah, dan cepat.
6. Biaya terjangkau.

Mengamati hasil survei di atas, timbul pertanyaan, perlukah 
perubahan dan pembaharuan Puskesmas? Perlukah Puskesmas 
meningkatkan perannya untuk mempercepat tercapainya tujuan 
pembangunan masyarakat dalam bidang kesehatan? Jawabannya 
akan kembali kepada kita, karena berubah atau tidak mau 
berubah adalah suatu pilihan.

Kategori  Puskesmas 
Petugas Puskesmas yang besar kuantitasnya namun terbatas 
kualitasnya, mempersulit upaya peningkatan kualitas SDM. 
Pekerjaan dan lingkungan kerja yang relatif monoton, insentif 
yang tidak berbasis kinerja, besarnya intervensi kepentingan 
politik terhadap pelayanan kesehatan merupakan penyebab 
lain ketertinggalan mutu pelayanan Puskesmas terhadap 
permintaan masyarakat. Pelatihan manajemen Puskesmas, 
manajemen program/kegiatan,dan berbagai pelatihan lainnya 
bisa menjadi tumpul karena tidak semua pelatihan tersebut dapat 
ditindaklanjuti di Puskesmas sesuai teori.

Menghadapi berbagai disparitas keadaan Puskesmas tersebut, 
Dinas Kesehatan Jawa Tengah, telah mencoba berupaya 
mengatasi dengan membuat pengkatagorian Puskesmas 
berdasarkan beberapa aspek pelayanan yang ditetapkan secara 
dinamis. Penyusunan pengkatagorian Puskesmas ini diharapkan 
dapat menjadi pedoman pola pengembangan dan pembinaan 
Puskesmas oleh Dinkeskab/kota dengan memperhatikan 
perlakukan khusus untuk Puskesmas yang tertinggal terutama di 
daerah terpencil, terisolir, dan atau di daerah kepulauan.

Pengkategorian puskesmas dari kategori I sampai kategori khusus 
(IV) dapat juga untuk memprioritaskan upaya pengembangan 
yang terukur, baik bagi Puskesmas yang sudah maju, maupun 
yang masih tertinggal. Hal ini akan lebih mendorong 
Puskesmas menjadi ”costumer driven company” yang peduli 
terhadap kepentingan pelanggan. Sebagai arah yang dituju 
pengkategorian Puskesmas adalah standarisasi manajemen 
pelayanan Puskesmas melalui akreditasi atau ISO.

Puskesmas dengan kategori III dan khusus (IV), baik Puskesmas 
rawat inap maupun rawat jalan, didorong menjadi Puskesmas 
plus-plus yang mampu menginovasi produknya sesuai harapan 
pelanggan. Puskesmas rawat inap yang sudah berkembang lebih 
mirip rumah sakit kecil daripada Puskesmas, selayaknya dipikirkan 

untuk berkonsentrasi hanya pada pelayanan di dalam gedung, 
sedangkan pelayanan luar gedung dikerjakan Puskesmas lain, 
namun tetap di dalam sistem yang sinergis, sehingga upaya 
peningkatan mutu layanan untuk memuaskan pelanggan akan 
menjadi lebih terfokus dan efektif.

Puskesmas Gratis 
Pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan, ternyata tetap 
membutuhkan support system yang memadai. Lingkungan 
yang tidak profesional dan sel�sh bisa membuat Puskesmas 
kontra produktif bagaimanapun baiknya SDM yang mengelola.  
Sampai dengan saat ini, sudah ada 17 kabupaten dari 35 
kabupaten di Jawa Tengah yang sudah memutuskan memberikan 
pelayanan gratis untuk pelayanan kesehatan tingkat dasar. 
Terdapat perbedaan dalam sistem pembiayaannya, ada yang 
menggunakan sistem asuransi/jaminan kesehatan atau pelayanan 
kesehatan gratis.

Menurut Prof. Ascobat Gani, seorang pakar asuransi, pelayanan 
gratis menghadapi beberapa masalah, antara lain desainnya 
tidak adil/merata, keberlangsungan dukungan pembiayaan, 
dampak pada upaya kesehatan masyarakat dan motivasi kerja. 
Sedangkan Asuransi kesehatan menghadapi tantangan kesulitan 
pembentukan badan pelaksana, profesionalisme pengelola, dan 
pemerataan akses pelayanan. Apapun sistem yang digunakan 
tentu harus dapat menghasilkan layanan yang memuaskan dan 
bermutu meskipun untuk orang miskin sekalipun, sehingga bila 
pelayanan gratis yang menjadi pilihan maka harus pelayanan 
gratis yang memberdayakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka keputusan 
pelayanan gratis harus disertai setidak-tidaknya dengan 
penguatan upaya-upaya pencegahan penyakit, peningkatan 
mutu pelayanan, dan upaya menekan biaya kesehatan yang 
memadai.

Puskesmas Bebas Cemas 
Bagaimanapun keadaannya, Puskesmas tetap menjadi tumpuan 
harapan masyarakat, utamanya masyarakat miskin, terlebih 
lagi di masyarakat terpencil, terisolir atau kepulauan. Pada saat 
menghadapi bencana alam, kecelakaan lalu lintas, atau wabah 
penyakit, maka Puskesmas akan lebih besar lagi peranannya. 
Penyedia layanan yang terampil mengelola Puskesmas, pelanggan 
yang puas, lingkungan yang mendukung, akan membuat 
kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas meningkat. 
Apabila bupati, Muspida, tokoh agama/masyarakat berkenan 
memanfaatkan Puskesmas untuk memelihara kesehatannya, maka 
masyarakat tentu tidak akan ragu. Karyawan Puskesmas akan 
lebih percaya diri karena merasa dihargai. Lebih dari itu,  Dinas 
Kesehatan juga akan termotivasi untuk selalu mengupayakan 
peningkatan mutu berkesinambungan.  Lantas apalagi yang 
dicemaskan? (dr. Rizki)
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KOLOM

Ada Apa dengan “SAKIT”?

Seorang teman saya beberapa waktu lalu mengalami 
salah satu dari kata “sakit” yang saya sebutkan di atas. 
Ia menderita sakit betulan. Ya, benar-benar sakit, dan 
dirawat di rumah sakit. Yang menarik, ketika teman saya 
mengalami sakit tersebut, banyak yang berubah dari 

dirinya. Ia menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik dalam 
hubungan horizontal maupun baik dalam hubungan vertikal. 

Secara horizontal teman tersebut kini lebih berlaku ramah 
terhadap rekan sekantornya. Beda dengan sebelum sakit yang 
sering berlaku grasa-grusu dan kadang memandang remeh rekan 
sekerja.  Merasa benar sendiri. 

Secara vertikal, rekan tersebut menjadi  lebih taat beribadah. Beda 
dengan sebelumnya, yang menganggap ibadah sebagai nomor 
dua atau bahkan nomor terakhir, dari rutinitas kehidupannya.

Dari pengamatan saya terhadap rekan tersebut, saya jadi berpikir, 
wah ternyata sakit mampu mengubah sikap seseorang  menjadi 
jauh lebih baik dari sebelumnya. Walaupun mungkin saja dalam 

perjalanan ke depan, teman tersebut kembali lagi ke sifat 
asalnya. Ternyata sebagai makhluk yang paling sempurna jika 
dibandingkan dengan makhluk lainnya, kita pun terkadang 
harus merasakan hal yang tidak menyenangkan dahulu supaya 
bisa menjadi lebih baik. 

Saya sebetulnya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya 
sudah otomatis menjadi lebih baik dari orang lain. Saya sendiri 
masih mengikuti orang kebanyakan, setelah bermasalah baru 
berniat untuk menjadi karakter yang lebih baik.  

Saya juga tidak bermaksud menyalahkan orang yang bersikap 
demikian. Bisa jadi bagian tersebut adalah salah satu dari cara 
seseorang menemukan jati dirinya.  Yang pasti untuk saat ini,  
saya hanya menulis apa yang tengah saya pikirkan. Karena 
hal tersebut membuat saya jadi berpikir, dan semoga yang 
membaca juga menjadi ikut berpikir dan membuat pilihan: 
menjadi lebih baik terlebih dahulu baru kemudian “sakit” atau 
memilih “sakit” dahulu baru  kemudian menjadi lebih baik. Untuk 
saya, saat ini saya memilih untuk sehat selamanya. (Rifanny. S)

Kata sakit sering digunakan untuk beragam kepentingan dan berbagai maksud. Ada 
yang menggunakannya dengan istilah “sakit hati” untuk yang masih pacaran. Ada 
yang menggunakan istilah dompetnya lagi sakit untuk yang lagi bokek. Ada pula yang 
menggunakan dengan menambahkan imbuhan dan akhiran menjadi pe-sakit-an 
untuk merujuk seseorang menjadi terdakwa. Yang jelas, apapun dan bagaimanapun 
penggunaannya, kata “sakit” pasti berkonotasi negatif dan tidak menyenangkan. 
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Pengalaman Panjang 
Mendatangkan Aral atau Asa?

Bengkulu
Penulis: Hikmandari dan Udiani; Fotografer: Anitasari

Di Bengkulu, yang disebut Tanah Mati, Bung Karno memperoleh kehidupan baru, 
berjumpa dengan gadis muda, Fatmawati. 
Sepeda dalam foto di atas kini tersimpan di bekas Kediaman Sukarno di Bengkulu.
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Bengkulu
dalam Angka
Terletak di tepi barat Sumatra, dan membujur sepanjang 
433 kilometer di garis pantai Samudera Indonesia, 
Provinsi Bengkulu konon pada akhir abad ke-18 
pernah dijuluki Tanah Mati. Lingkungan yang buruk, 
ganasnya malaria, serta infrastruktur yang buruk ketika 
itu menjadikan wilayah ini cocok sebagai tempat 
pengasingan. Setidaknya dua nama besar dalam sejarah 
negeri ini pernah dibuang di tempat ini: Sentot Ali 
Basah dan Sukarno.

Derajat Kesehatan
Ranking IPKM :  11 dari 33 
AKI (2009)  : 114, 4 per 100.000 kelahiran hidup
AKB (2009)  : 10,22 per 1.000 kelahiran hidup
Malaria (API-2009)  : 10,18 per 1.000 penduduk
Kusta (NCDR-2010)  : 1,22 per 100.000 penduduk
Gizi buruk   : 1,8 % dari jumlah bayi yang ditimbang
Gizi kurang   : 3,8%
Persalinan pada nakes (2010):  77,8 %

Fasilitas Kesehatan (2010)
Puskesmas/Pustu : 172 unit/ 430 unit
Rumah Sakit  : 17 unit
Bidan  :  2.211    atau 128.8 per 100.000 penduduk
Perawat  : 2.467 (143,8/100.000)
Dokter  : 352 orang (20,2/100.000)
Dokter spesialis : 43 (2,5/100.000)
Dokter gigi  : 86 (4,9/100.000)

Sumber: Pro�l Kesehatan Provinsi Bengkulu 2010

Namun, Bengkulu sesungguhnya juga kaya dengan sumber daya alam. Pernah dikenal 
sebagai penghasil lada, provinsi ini juga dipandang sebagai daerah penghasil bahan 
tambang dan, belakangan, kelapa sawit. Hasil lautnya juga melimpah. Itu tampak pada 
aneka kudapannya yang banyak berbahan ikan, udang, gurita, atau hasil laut lainnya. 

Pada 1968 Bengkulu menjadi provinsi ke-26, kedua terakhir dari 27 provinsi di negeri 
ini. Sejak 2003, Provinsi Bengkulu telah mekar menjadi 10 kabupaten/kota, dengan 122 
kecamatan, dan 1.492 desa/kelurahan.  Pada 2009, provinsi dengan penduduk 1.616.663 
jiwa ini memiliki PDRB Rp 15,53 triliun.
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19 Maret 1818. Hari itu 
Thomas S. Ra�  es 
bersama So� a, istrinya, 
untuk pertama kali 
menginjakkan kaki di 

Bencoolen. Wilayah di tepi barat Sumatra 
itu pada pertengahan abad ke-17 
sungguh menggiurkan di mata Inggris. 
Lada yang dihasilkan bisa menjamin 
kocek bangsa itu selalu penuh.  Maka, 
dibangunlah pos dagang di kawasan 
itu, yang kini disebut Bengkulu.  Dan 
memang benar. Seabad kemudian, 
Bengkulu menjadi pusat perdagangan 
lada yang penting. Namun, waktu terus 
berjalan, dan roda nasib  terus berputar. 
Lada tidak lagi menguntungkan, maka 
Bengkulu undur ke belakang. Muram.

Dalam suratnya kepada William Marsden,  
yang ditulis tak lama setelah ia tiba 
di Bengkulu, Ra�  es mengutarakan 
pandangannya tentang keadaan wilayah 
itu: “Tidak bisa tidak ini adalah tempat 

paling busuk yang pernah saya lihat. Tidak 
bisa saya jelaskan dengan tepat betapa 
lapuk dan bobroknya semua yang ada 
di sekeliling saya…Penduduk pribumi 
menyebutnya  Tanah Mati…” 

Tidak mengejutkan, Bengkulu menjadi 
tempat favorit pemerintah kolonial untuk 
mengasingkan musuh-musuh politiknya, 
termasuk Sentot Ali Basah dan Sukarno. 
Selain bentang alamnya yang garang, 
amuk malaria Bengkulu sudah terbukti 
ganas. Banyak serdadu Inggris tewas 
karenanya. Belum lagi penyakit menular 
lainnya.

Sejauh ini sebutan Tanah Mati tentulah 
jauh dari kondisi Bengkulu sekarang. 
Keindahan Pantai Panjang, kekayaan 
tambang, kesuburan perkebunan sawit, 
semuanya membuat Bengkulu bak gadis 
desa yang memukau menawarkan pesona 
alami. Bagaimana dengan kesehatan sang 
gadis Ra� essia ini? 

IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan 
Masyarakat) Bengkulu kiranya masih 
perlu perhatian. Terutama untuk malaria, 
pengalaman panjang belum cukup untuk 
meretas belenggu persoalan lama. 

Sudah ada upaya untuk itu, termasuk 
usaha-usaha menggunakan pengobatan 
alami, tapi kesadaran akan bahaya 
malaria tampaknya tak sekuat akan 
kesadaran bahwa itu adalah takdir yang 
tak terhindarkan. Perbaikan infrastruktur 
juga diupayakan, seperti yang terjadi di 
Kabupaten Kaur. Namun pendekatan 
yang lebih terarah, berbasis bukti 
dan kreatif menjadi keharusan dalam 
pelaksanaan upaya kesehatan yang makin 
menantang.

Upaya yang juga tak kalah penting adalah 
menyediakan sumber daya manusia yang 
layak, seperti dilakukan oleh Poltekkes 
(baca: Melihat Lapangan, Mengisi 
Celengan).

Melepas
Belenggu Lama
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Benteng Marlborough
Hampir 300 tahun sudah Benteng Marlborough tegak 
berdiri. Selama itu pula bangunan yang didirikan oleh 
Perserikatan Dagang Inggris  pada 1713-1719 ini menjadi 
saksi kejayaan dan kejatuhan Bengkulu. Termasuk juga 
kegagalan dan kesuksesan berjibaku dengan serangan 
malaria dan kolera.

“Kita punya celengan semacam kotak amal, kita 
sebut koinku surgaku, kita taruh di resepsionis. 
Mahasiswa maupun dosen sukarela mengisi. Dana 
itu kita gunakan untuk pengabdian masyarakat.” Nur 
Elly, Direktur Poltekkes yang mengawal sekolah ini 
sejak berdiri, menjelaskan salah satu dari berbagai 
aktivitas yang kental menyiratkan link antara 
pendidikan dan lapangan. Mahasiswa di sekolah ini 
didorong untuk sensitif dan merespons kebutuhan 
kesehatan di wilayah Bengkulu. Praktek di rumah 

sakit dan puskesmas sudah merupakan bagian 
wajib. Selain itu, mahasiswa dilibatkan dalam 
kegiatan dinas kesehatan kabupaten agar dapat 
menyelami masalah yang lebih spesi� k, seperti 
misalnya program Jemput Sehat di Kota Bengkulu.

Politeknik dengan jumlah mahasiswa 1.617 ini 
sebentar lagi akan menjadi institusi BLU (Badan 
Layanan Umum). Pembenahan sistem keuangan 
sudah selesai dilakukan. Nur Elly melihat ini sebagai 

peluang untuk lebih kreatif dan lebih banyak 
berbuat untuk mahasiswa maupun masyarakat. 
Dengan keleluasan sistem, mestinya pembelajaran 
tentang masalah kesehatan di Bengkulu, seperti 
malaria, dapat lebih tuntas diangkat. Sarana seperti 
Malaria Center di Halmahera yang menggabungkan 
konsep program, penelitian, perpustakaan dan 
museum, pasti dapat lebih ‘hidup’ di tengah civitas 
akademika yang bergairah seperti di Poltekkes 
Bengkulu.

POLTEKKES KEMENTRIAN KESEHATAN BENGKULU

Melihat Lapangan,
Mengisi Celengan

Puskesmas Srikuncoro, Kecamatan 
Pekik Nyaring, Kab. Bengkulu Tengah 

ini termasuk satu di antara puskesmas 
yang “nyaring” bersuara dan bertindak 
untuk memperbaiki kesehatan ibu dan 

anak, termasuk dengan mengurangi 
persalinan oleh dukun dan aktif 

membantu persalinan di rumah.
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Pernik Untaian Malaria,
Berujung di Mana?

Malaria, di banyak wilayah 
yang tergores tinta 
kolonialisme, kerap memakan 
tumbal tuan-tuan penjajah 
yang tak kebal gigitan 
anopheles dan infeksi 
plasmodium. Tak terkecuali 
para prajurit Inggris yang 
menjaga kelangsungan bisnis 
lada dan kekuasaan British East 
India Company di Bencoolen 
selama 140 tahun (1685-1825). 
Dan berkat tradisi dokumentasi 
barat yang maju, cerita tentang 
malaria itu menyeruak dalam 
berbagai laporan sejarah. 

Kita bisa berkaca, atau memilih memalingkan muka. Atau 
di antara keduanya. Berkaca, tapi tidak menangkap 
re� eksinya: malaria kokoh bercokol hingga kini, meski 
pengalaman dan pengetahuan telah memeranginya 
berabad-abad; Meski World Health Assembly telah 

menggalang komitmen global eliminasi malaria bagi setiap 
negara; Meski presiden Sukarno telah mencanangkan 
pembasmian malaria dengan penyemprotan di sebuah rumah di 
Yogyakarta pada 12 November 1959 dan membentuk Komando 
Pembasmian Malaria (KOPEM); Meski saat ini Gerakan Berantas 
Kembali Malaria (Gebrak Malaria) yang diprakarsai Kementerian 
Kesehatan menargetkan eliminasi malaria pada 2030.

Endemisitas, Pe-eR bersama yang tak mudah
“Di sini standar pemeriksaannya kalau ada pasien panas, pasti 
typhoid atau malaria,” demikian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 
Bengkulu, dr. Zulman Zuri Amran, menggambarkan endemisitas 
malaria di daerahnya. Sedikit berkelakar, tetapi mewakili kondisi 
sesungguhnya. Penegasan yang sama diberikan oleh petugas 
kesehatan di Puskesmas maupun rumah sakit, bahkan kader. 
Malaria adalah hal biasa. Yuyun, seorang sopir mobil sewaan 
yang mengenal seluruh wilayah Bengkulu seperti mengenal urat 
nadinya, berujar sangat yakin, “rata-rata penduduk Bengkulu pasti 
kena malaria.”  

dr. Zulman Zuri Amran
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
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Menurut data Subdit Malaria Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan, 
tujuh dari sepuluh kabupaten/kota di Bengkulu endemis malaria. 
Lima diantaranya memiliki Annual Parasite Incidence (API) yang 
lebih tinggi dari rata-rata Indonesia yang 1,75/1000 penduduk. 
Kabupaten Bengkulu Utara dan Muko-muko bahkan tercatat 
memiliki API lebih dari 5/1000 penduduk (endemis tinggi), 
disamping Kota Bengkulu, Kab Seluma dan Kab Bengkulu Tengah 
yang masuk kategori endemis sedang (1-5/1000 penduduk).

Tentu tak mudah menekan API hingga batas minimum. 
Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor 
komitmen seluruh komponen masyarakat dan pemerintah 
menjadi sangat menentukan dalam keberhasilan pengendalian 
malaria. Kondisi faktor ini bervariasi antar daerah, dan tak jarang 
menjadi batu sandungan yang sangat berat dalam mengungkit 
beban malaria. Tak heran pemerintah mengangkat pamor Forum 
Nasional Gebrak Malaria dalam acara pengukuhan yang dihadiri 
Wakil Presiden Boediono dan Princess Astrid dari Belgia yang 
merupakan duta malaria dunia pada rangkaian peringatan Hari 
Malaria Sedunia 2012. 

Bengkulu mungkin termasuk daerah yang masih harus 
mengencangkan mata rantai kemitraan untuk menggebrak 
kekokohan kerajaan malaria di provinsi pantai barat sumatera 
ini. Dukungan program hibah Global Fund yang akan berakhir 
setahun lagi, Perda eliminasi malaria yang belum terealisasi, 
pengetahuan masyarakat yang belum tepat, adalah sebagian 
isyarat panggilan darurat untuk bekerjasama. Meskipun anggaran 
malaria dari APBD kabupaten/kota belum menjanjikan, namun 
secercah harapan tetap ada. “Ada kabupaten yang menggunakan 
dana PNPM Mandiri untuk pelatihan petugas malaria. Ada 
beberapa inisiatif lokal, meskipun tidak terus menerus,” Susilawati, 
Kasi Penanggulangan Penyakit Dinkesprov Bengkulu yang juga 
Pengelola Program Global Fund mencoba optimis.

Tradisi Obat Segitiga
Yuyun tidak ingat kapan pertama kena malaria, tapi yang pasti, 
“sampai sekarangpun masih kambuh-kambuh.” Seperti yang 
lainnya, pria usia 40an ini tak perlu ke sarana kesehatan untuk 
berobat jika malaria menyerang. “Saya sudah tahu, kalau meriang-

meriang, saya langsung minum obat.” Bapak tiga anak ini bahkan 
paham obat apa yang lebih tepat untuk dirinya, “saya sudah tahu 
kalau beli obat yang segitiga itu, apa namanya, resochin atau 
riboquin itu, saya sudah tidak mempan. Dosis saya sudah lebih 
tinggi, fansidar. Fansidar itu isinya tiga, saya minum dua dulu. 
Berkeringat langsung badan, nggak sempat merasuk ke darah. 
Istirahat sehari dua hari, sudah itu sehat.” 

Menurutnya fansidar tak mudah ditemukan di warung, tetapi 
mudah di toko obat. Obat segitiga, seperti yang disebutnya, 
memang sangat dikenal masyarakat dan tersedia di warung 
manapun. Dokter Zulman juga menyebut obat segitiga sebagai 
obat malaria yang populer dan biasa digunakan masyarakat. 

Pengobatan malaria sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan 
asal-asalan. Bisa menimbulkan resistensi dan tidak tuntasnya 
pengobatan. Obat yang sekarang digunakan dalam program 
pembebasan malaria adalah Artemisinin-based Combination 
Therapy (ACT). Namun soal pengobatan ini nampaknya juga 
tak semudah membalik telapak tangan. Selain berhadapan 
dengan kemudahan dan kemujaraban tradisi ‘obat segitiga’ yang 
mengakar, petugas kesehatan pun tak selalu dapat diyakinkan. 
Seorang bidan di Puskesmas Sri Kuncoro, Bengkulu Tengah 
memberi alasan, “Kalau ACT kami tidak berani kasih. Takut. Ada 
yang pingsan. Kita dengar dari teman waktu pelatihan.” Bidan 
yang lain menimpali, “Dulu kita pakai malarex, ada keluhan. 
Sekarang diganti, sama saja.” Para ujung tombak kesehatan ini 
melanjutkan pendapatnya, “Kita di Puskesmas pakai ACT, tapi di 
rumah sakit belum pakai. Jadi kita di sini masih pakai chloroquin. 
Masih ampuh kok.”

Subdit Malaria yang dikon� rmasi membenarkan situasi yang 
masih banyak terjadi tersebut. “Kami memperhatikan setiap 
masukan dan temuan dari lapangan. Kami menjelaskan dan 
membantu memberikan solusi kepada mereka. Di Bengkulu kami 
juga sedang membahas soal diagnosis dan pengobatan malaria 
bersama IDI dan dokter penyakit dalam.” 

Meski banyak perniknya, problem dalam aspek yang berbeda, 
untaian harus berujung pada eliminasi malaria. 
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Meskipun pengeringan gurita berjajar sepanjang 
jalan, namun potensinya konon baru sekelumit 
tergarap. Pemkab Kaur berencana menggenjot 
potensi gurita, juga cakalang yang secara 
musiman berimigrasi dari laut Australia ke Kaur, 

menjadi salah satu komoditas andalan ekonomi Kaur yang akan 
dikelola secara modern. Namun untuk saat ini, Kaur meletakkan 
pembangunan infrastruktur dalam prioritas teratas. Akses jalan 
diperluas, zona wilayah ditata cermat, investor digaet. Bahkan 

Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kaur

Mengantre Bersama Gurita

sebuah kawasan dengan pemandangan indah di atas bukit 
tengah disiapkan untuk menjadi pusat kegiatan dan ekonomi 
kreatif warga. Dalam tahapan yang jelas, sektor kesehatanpun 
sabar mengantre bersama potensi gurita untuk melakukan 
lompatan ke depan.

“Saat ini kami baru fokus membangun RSUD. Alokasi anggaran 
masih tersedot kesana. Juga untuk insentif tenaga kesehatan, 
agar kebutuhan SDM terpenuhi,” dokter Marlena, Kepala 

Sepanjang bentangan pantai provinsi Bengkulu, hanya di Kaur, kabupaten di ujung selatan, gurita 
terangkat jaring nelayan. Ya, gurita. Makhluk laut yang tampil eksotis dan jenaka di berbagai �lm 
kartun anak ini adalah kekayaan khas laut Kaur. Karenanya ia menjadi lambang Kabupaten Kaur. 

dr. Marlena,  Ka Dinkes Kab. Kaur, Bengkulu
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Dinas Kesehatan yang ramah, menerangkan. Bisa dimaklumi. 
Sebagai kabupaten pemekaran yang baru dua kali melakukan 
pilkada, dan mengalami peristiwa kerusuhan pasca pilkada 
yang cukup mengguncang berita nasional, penerapan cetak 
biru pembangunan memerlukan disiplin sekaligus sinergi lintas 
sektor yang arif. Tak boleh ada egoisme kalau tak ingin ‘rusak susu 
sebelanga’. Kabupaten berpenduduk 131 ribu jiwa lebih ini mesti 
berani menahan nafas agar fondasi ekonomi tertata dengan baik 
terlebih dahulu. “Masih ada tiga daerah sulit yang hanya bisa 
dijangkau dengan sepeda motor. Itupun harus ditambah rantai 
khusus untuk mendorong,” Marlena mengisyaratkan pentingnya 
infrastruktur agar memudahkan akses. Namun di luar itu, 
sesungguhnya masyarakat telah menikmati hidup yang cukup 
mapan berkat anugerah kesuburan tanah dan kekayaan laut. 

Tak heran, Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyaratak Dinkes Kaur, 
Saitono, agak terhenyak dengan cap DBK (daerah bermasalah 
kesehatan) yang diterakan kepada Kabupaten Kaur. “SPM (Standar 
Pelayanan Minimal) kami bagus. Mungkin karena IPKM (indeks 
pembangunan kesehatan masyarakat) ya. Tapi kami tak pernah 

tahu persisnya hasil riset kesehatan dasar atas wilayah kami. Jadi 
saya masih bertanya-tanya” tuturnya. 

Dalam ranking IPKM nasional, dari 9 kabupaten/kota di provinsi 
Bengkulu pada tahun 2007, kabupaten Kaur menduduki peringkat 
hampir buncit yaitu ke 8, hanya ‘menang’ dari kabupaten Lebong. 
Secara nasional rankingnya adalah 315, dari 440 kabupaten dan 
kota. Ini mengindikasikan kondisi kesehatan masyarakat yang 
belum memadai, atau dalam program Kementerian Kesehatan 
digolongkan dalam daerah bermasalah kesehatan atau DBK. 

Meski tidak terlalu terpaku pada alasan DBK, segenap jajaran 
Dinkes Kaur bertekad untuk lebih memacu diri. Salah satunya 
studi banding pembangunan kesehatan di Kabupaten Kebumen, 
Jawa Tengah. “Kami belajar banyak, khususnya tenyang SOP 
dan mekanisme kerja yang lebih tertata di sana,” dokter Marlena 
memberitakan melalui telepon genggam dalam perjalanan 
kembali ke Kaur. Semangat menyeruak di antara angka-angka 
indikator yang kurang memuaskan. Jangan-jangan memang 
diperlukan lecutan agar tidak terlena.
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SIAPA DIA

TAMPIL DI HARD ROCK CAFE JAKARTa belum lama ini, nyaris sosok penyanyi nyentrik ini tak 
dikenal pengunjung. Begitu pembawa acara menyebutkan namanya, barulah pengunjung ‘ngeh’.  
Dia adalah David yang dikenal sebagai vokalis band Naif. Tampilan David memang beda banget.   
“Enggak ngenalin, ya?” canda David. 

Iya, David telah berubah. Bentuk tubuh dan potongan rambut, membuat dia terlihat berbeda.  
David yang dulu terlihat gemuk sekarang sudah ramping. Gundukan di perutnya sudah lenyap. 
Plus, rambut gondrongnya dipangkas ala Elvis Presley.  Lantas, mengapa pemilik nama asli David 
Bayu Panang Joyo ini berubah penampilan? Ditanya demikian, ia berujar, “Kalau mau jujur, ini 
bukan karena istri saya yang minta atau desakan penggemar, tapi karena ada tempat �tnes yang 
baru buka di dekat rumah saya,” ucapnya kepada Mediakom.
 
David mengaku, sebenarnya sudah lama mengidam-idamkan tubuh ideal. Namun, lokasi �tnes 
yang jauh membuatnya malas yang mampu mengalahkan keinginannya. Makanya, ketika sebuah 
tempat �tnes baru dibuka akhir tahun lalu dan dekat dengan tempat tinggalnya, ia langsung 
merealisasikan mimpinya. “Sekalian saya bisa ikut paket promo,” tutur David bercanda.
 
Di tempat �tnes tersebut, David punya misi. Ia ingin membuang lemak dan membentuk otot. 
Lantas, ia pun berlatih dengan didukung sejumlah alat olahraga. “Kebetulan personal trainer saya 
cukup handal, jadi program pembentukan tubuh saya bisa lancar,” aku ayah dari Audrey Davis (9) 
dan Jason Davis Mahadi Paneswara (8) ini.
 
Ada cerita lucu ketika David pertama kali berkenalan dengan alat-alat olahraga. Seminggu 
pertama, badannya merasa tidak enak gara-gara ototnya tidak terbiasa. “Pokoknya sampai 
menjerit-jerit deh,” cerita pria kelahiran Cirebon, 29 Agustus 1976 ini. Untungnya, pengalaman 
di minggu pertama tak membuatnya jera untuk terus berolahraga. Tak hanya itu, ia pun 
menerapkan  diet dengan pola hidup sehat. Terhitung enam bulan lalu, ia berhenti makan nasi. 
”Trainer saya mantan binaraga, jadi dia tahu mana makanan sehat dan bisa membentuk tubuh,” 
jelas suami Sheila Delila ini. Alternatifnya, pagi hari David hanya  sarapan bubur oatmeal, siang 
makan dada ayam dan santap malam makanan yang direbus. Rasanya? “Awalnya sih lemas 
banget, soalnya enggak ada nasi. Tapi lama-kelamaan juga terbiasa kok.” 

David
NAIF
Gaya Hidup Sehat Ala
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KESIBUKAN SYUTING DAN BERBAGAI KEGIATAN lain tak membuat 
artis Ririn Dwi Aryanti mengesampingkan kesehatan. Ia memiliki kiat 
khusus menjaga kesehatan.Istri Aldi ‘Bragi’ ini tak lupa membawa bekal 
makanan dari rumah. Maklum ia yakin dari segi kesehatan, makanan 
rumahan lebih terjamin. “Aku pasti bawa (bekal-Red.), termasuk kalau 
lagi menjalani program makanan sehat, dari mulai makanan ringan, nasi, 
hingga lauk,” ujar Ririn,  begitu sapaannya.

Bintang sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini mengaku kebiasaan 
membawa bekal makanan sudah ia jalani sejak masih duduk di bangku 
sekolah. “Sampai nggak dikasih uang jajan sama papa,” kenangnya. Toh, 
Ririn tak keberatan  malah mengaku dirinya menjadi sehat. 
 
Gaya hidup sehat itu rupanya diikuti sang suami, Aldi. “Tapi Mas Aldi 
itu dari dulu bekalnya hanya roti tawar pakai misis dan enak banget 
ya, simple dan ternyata itu kebiasaannya dia dari kecil.” Jadi, jangan 
heran bila bila bertemu pasangan suami isteri ini, bekal makanan selalu 
menemani keduanya. 

BANYAK CARA YANG BISA DILAKUKAN guna menjaga stamina agar 
tubuh tetap sehat. Salah satunya  kecukupan vitamin D yang bisa 
didapat langsung dari sinar matahari khususnya pagi dan sore. Nah, 
untuk bisa menikmati  sinar matahari dengan nyaman, setiap orang 
punya cara berbeda, termasuk Ari Wibowo. Apa itu?

Eit, jangan dibayangkan pemain sinetron ini berjemur layaknya 
orang pada umumnya. Ia lebih memilih mengendarai sepeda motor 
yang membuatnya langsung terkena sinar matahari. Tak cukup 
dengan itu, Ari berujar, “Saya juga mengkonsumsi asupan makanan 
yang bergizi dan bervitamin tinggi.”
 
Dengan mengendarai motor, pria 40 tahun ini mengaku sebagian 
besar anggota tubuhnya beraktivitas. Praktis, staminanya pun jauh 
lebih sehat ketimbang hanya duduk saja. “Kalau kita aktif bergerak, 
otak pun akan bekerja dengan lebih aktif,” tegasnya. Hasilnya, 
dengan berbagai tips tadi, menurut Ari, semuanya akan sehat baik 
baik jiwa, raga, maupun mental. 

ARI
Wibowo
Ririn Dwi Ariyanti

Gaya Hidup Sehat Ala
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Sekantong
Surat Sehat
untuk dr. Enny
BUKU INI memuat surat-surat yang ditulis sejak 1987 hingga 1991 untuk menjawab pertanyaan 
anak-anak tentang kesehatan yang dikirimkan melalui majalah Ananda. Topiknya antara lain: 
tinggi dan berat badan, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, rambut dan bulu, payudara 
dan kesehatannya, menstruasi/haid dan keputihan, otak, kecerdasan, dan saraf, jerawat dan 
kebersihan wajah, macam-macam penyakit, kebiasaan ajaib dan olah raga.

Masalah yang dibicarakan berkisar pada masalah kedokteran dan kesehatan masyarakat 
yang pada waktu itu sedang mencuat. Anak-anak yang menulis surat-surat tersebut tentunya 
sekarang telah dewasa karena peristiwa tersebut terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. 

Dalam buku ini, jawaban surat telah diperbaiki sesuai dengan perkembangan Ilmu Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan Masyarakat serta dengan program pembangunan kesehatan di Indonesia. 
Nama si pengirim surat dan alamatnya tidak ditulis secara lengkap, mengingat beberapa 
pertanyaan bersifat pribadi.

IMPRESUM 
Jakarta; Kementerian 
Kesehatan RI; 
Sekertariat Jenderal,-  2011

PENULIS 
Endang Rahayu Sedyaningsih

KOLASI  
204 hlm. ;  15 x 23 cm.

SUBYEK 
1. PERSONAL HEALTH SERVICES 
2. PREVENTIVE HEALTH SERVICES 
3. CHILD HEALTH SERVICES 
4. CHILD GUIDANCE

Formularium  
Obat Herbal Asli Indonesia
OBAT HERBAL asli Indonesia telah 
digunakan untuk upaya pemeliharaan, 
pencegahan penyakit, dan pengobatan. 
Buku Formularium Obat Herbal Asli Indonesia 
dibuat sebagai pedoman bagi pemberi 
pelayanan kesehatan yang menggunakan 
jamu (obat herbal asli Indonesia).

Selain memberi informasi tentang obat 
herbal asli Indonesia, buku ini juga 
menggambarkan pemanfaatan obat herbal 
asli Indonesia dalam berbagai macam 
masalah kesehatan. Sasaran pengguna buku 

ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki 
pengetahuan yang cukup mengenai 
pengobatan dengan herbal asli Indonesia. 
Keahlian ini diperoleh melalui pendidikan 
dan pelatihan yang dibuktikan dengan 
serti�kat kompetensi yang dikeluarkan oleh 
organisasi profesi yang diakui pemerintah.

Jenis penyakit yang ada di buku ini adalah 
jenis penyakit yang kasusnya cukup banyak 
di masyarakat berdasarkan Riset Kesehatan 
Dasar tahun 2010 dan Data Pro�l Kesehatan 
Masyarakat tahun 2009.
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Sepenggal cerita sehat dari dr. Enny merupakan seputar cerita kesehatan 
bersama dokter Enny dan Cita. Desain buku ini bagus dan berwarna karena 
disertai gambar-gambar agar anak-anak tertarik untuk membacanya. 

Dalam buku ini membahas beberapa masalah dan pengetahuan tentang 
kesehatan yang sering muncul pada kehidupan sehari-hari. Yang dibahas 
antara lain mengenai tubuh kita, penyakit, gigi, air minum, kekebalan dan 
imunisasi. Setiap cerita diuraikan dengan jelas dan rinci dengan bahasa yang 
mudah dipahami anak-anak. 

Cerita dalam buku ini dilengkapi dengan ilustrasi agar anak-anak tidak 
bosan. Walaupun buku ini tidak berbentuk komik, tetapi topiknya menarik 
dan pasti berguna bagi pembaca sehingga buku ini asyik untuk dibaca. 

1. Apa yang dimaksud 
dengan Risfaskes dan apa 
kepanjangan dari Risfaskes ?

2. Apa tujuan dilaksanakannya 
Risfaskes ? 

3. Dalam program kesehatan 
dikenal dengan Daerah 
Bermasalah Kesehatan (DBK), 
apa yang dimaksud dengan 
DBK ? siapa yang berperan 
dalam penanggulangan DBK ?

Jawaban diterima Redaksi paling lambat 
minggu keempat bulan Maret 2012. Nama 
pemenang akan diumumkan di Mediakom 
edisi XXXVI Juni 2012. 10 Pemenang MediaKuis 
masing-masing akan mendapat hadiah payung 
dari Mediakom. Hadiah pemenang akan dikirim 
melalui pos.

Jawaban dapat dikirim melalui:
Email  : kontak@depkes.go.id
Fax  : 021 - 52907421
Pos  : Pusat Komunikasi Publik, 
   Gedung Kemenkes
   Jl. HR. Rasuna Said Blok X5, 
   Kav. 4-9, Jakarta Selatan 

Kuis ini tidak berlaku bagi Keluarga Besar Pusat 
Komunikasi Publik Kemenkes RI.

Kirimkan jawaban kuis dengan mencantumkan 
biodata lengkap (nama, alamat, kota/
kabupaten, provinsi, kode pos dan nomor 
telepon yang mudah dihubungi).

Juari, SKM
d/a. Puskesmas Batuwarno, Jl. Raya Batuwarno – Karang Tengah, 
Kec. Batuwarno Kab. Wonogiri, Jawa Tengah 57674
Siti Kholifah
D/A: Puskesmas Kasihan I, Jl. Bibis KM 8, Bangunjiwo, Kasihan, 
Bantul, Yogyakarta, No HP : 0274-691xxxx
Dwi Nur Azizah
PUSKESMAS GUCIALIT, Jl. Panglima Sudirman 215 Gucialit 
Lumajang Prov. JATIM
Pujianto
UPT Puskesmas Pandan Jl.Bung Tomo No.65 Kecamatan Pacet 
Kabupaten Mojokerto, Kode Pos 61374 Propinsi Jawa Timur Telp. 
( 0321 ) 69xxxx
Ika Purwasih, A.Md
Puskesmas Klirong II,  Jl. Daendeles, Ds. Tambakprogaten, Kec. 
Klirong, Kebumen, Jateng 
Kode Pos 54381, no hp: 08522755xxxx
drg. HENRY SETYAWAN
Jl. Perlawanan No. 46 Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa 
Tengah, Kode Pos 54312, HP. 0815592xxxx
Yulinggar Ari Leksani
Desa Penggarit Rt 01/Rw 02 Dusun Limbangan Kecamatan 
Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos  :  52361, No 
Hp  :  08564086xxxx
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LENTERA

Kehadiran
Kehadiran orang yang dikasihi menjadi kado yang tak ternilai 
harganya. Memang, kita bisa juga hadir di hadapannya lewat 
surat, telepon, foto, atau faks. Namun dengan berada di 
sampingnya, Anda dan dia dapat berbagi perasaan, perhatian, 
dan kasih sayang secara lebih utuh dan intensif. Dengan demikian, 
kualitas kehadiran juga penting. Jadikan kehadiran Anda sebagai 
pembawa kebahagiaan.

Mendengar
Sedikit orang yang mampu memberikan kado ini. Sebab, 
kebanyakan orang lebih suka didengarkan, ketimbang 
mendengarkan. Sudah lama diketahui, keharmonisan 
hubungan antarmanusia amat ditentukan oleh kesediaan saling 
mendengarkan. Berikan kado ini untuknya.

Kado Terindah yang 
Tidak Dijual di Toko
Kado-kado ini tidak dijual di toko. Anda bisa menghadiahkannya setiap saat dan 
tak perlu membeli. Meski begitu, delapan macam kado ini hadiah terindah dan 
tak ternilai bagi orang-orang yang Anda sayangi.

Dengan mencurahkan perhatian pada segala ucapannya, secara 
tak langsung, kita juga telah menumbuhkan kesabaran dan 
kerendahan hati. Untuk bisa mendengar dengan baik, pastikan 
Anda dalam keadaan betul-betul rileks dan bisa menangkap utuh 
apa yang disampaikannya. Tatap wajahnya. Tidak perlu menyela, 
mengritik, apalagi menghakimi. Biarkan ia menuntaskannya. Ini 
memudahkan Anda memberikan tanggapan yang tepat setelah 
itu. Tidak harus berupa diskusi atau penilaian. Sekadar ucapan 
terima kasih pun akan terdengar manis baginya.

Diam
Seperti kata-kata, di dalam diam juga ada kekuatan. Diam bisa 
dipakai untuk menghukum, mengusir, atau membingungkan 
orang. Tapi lebih dari segalanya, diam juga bisa menunjukkan 
kecintaan kita pada seseorang karena memberinya “ruang”. 
Terlebih jika sehari-hari kita sudah terbiasa menasihati, 
mengatur, mengritik bahkan mengomel.
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Cobalah ingat, berapa kali dalam seminggu terakhir Anda 
mengucapkan terima kasih atas segala hal yang dilakukannya demi 
Anda. Ingat-ingat pula, pernahkah Anda memujinya. Kedua hal itu, 
ucapan terima kasih dan pujian (dan juga permintaan maaf) adalah 
kado indah yang sering terlupakan.

Kesediaan Mengalah
Tidak semua masalah layak menjadi bahan pertengkaran. 
Apalagi sampai menjadi cekcok yang hebat. Semestinya Anda 
pertimbangkan, apa perlu sebuah hubungan cinta dikorbankan 
menjadi berantakan hanya gara-gara persoalan itu? Bila 
Anda memikirkan hal ini, berarti Anda siap memberikan kado 
“kesediaan mengalah”. Okelah, Anda mungkin kesal atau marah 
karena dia telat datang memenuhi janji. Tapi kalau kejadiannya 
baru sekali, kenapa harus menjadi pemicu pertengkaran 
yang berlarut- larut? Kesediaan untuk mengalah juga dapat 
melunturkan sakit hati dan mengajak kita menyadari bahwa tidak 
ada manusia yang sempurna di dunia ini.

Senyuman
Percaya atau tidak, kekuatan senyuman amat luar biasa. 
Senyuman, terlebih yang diberikan dengan tulus, bisa menjadi 
pencair hubungan yang beku. Pemberi semangat dalam 
keputusasaan, pencerah suasana muram, bahkan obat penenang 
jiwa yang resah. Senyuman juga merupakan syarat untuk 
membuka diri dengan dunia sekeliiling kita. Kapan terakhir kali 
anda menghadiahkan senyuman manis pada orang yang dikasihi? 

Kebebasan 
Mencintai seseorang bukan berarti memberi kita hak penuh 
untuk memiliki atau mengatur kehidupan orang bersangkutan. 
Bisakah kita mengaku mencintai seseorang jika kita selalu 
mengekangnya? Memberi kebebasan adalah salah satu 
perwujudan cinta. Makna kebebasan bukanlah “Bebas berbuat 
semaunya”. Lebih dalam dari itu, memberi kebebasan adalah 
memberinya kepercayaan penuh untuk bertanggung jawab atas 
segala hal yang ia putuskan atau lakukan.
Keindahan 
Siapa yang tak bahagia jika orang yang disayangi tiba-tiba tampil 
lebih ganteng atau cantik? Tampil indah dan rupawan juga 
merupakan kado. Tak salah jika Anda memberi kado tersebut 
setiap hari. Selain keindahan penampilan pribadi, Anda pun bisa 
menghadiahkan keindahan suasana di rumah. Vas dan bunga 
segar cantik di ruang keluarga atau meja makan yang tertata 
indah, misalnya.

Tanggapan Positif
Tanpa sadar, sering kita memberikan penilaian negatif terhadap 
pikiran, sikap, atau tindakan orang yang kita sayangi. Seolah-olah 
tidak ada yang benar dari dirinya dan kebenaran mutlak hanya 
pada kita. Kali ini, cobalah memberikan hadiah tanggapan positif. 
Nyatakan dengan jelas dan tulus.
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