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Rasa Kemanusiaan

Bencana terus menggedor rasa kemanusiaan. Mulai dari bencana banjir, angin 

puting beliung, gunung meletus,  longsor dan masih banyak lain. Bencana akhir 

tahun 2008 adalah pembantaian rakyat Palestina oleh Israel. Ribuan orang 

meninggal dan terluka. Dunia bersedih atas kekejaman Israel terhadap rakyat 

Palestina yang tak berdosa.

Atas dasar kemanusian, Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)  mengintruksi-

kan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis untuk segera bertindak memberikan 

pertolongan kemanusiaan di Palestina. Dalam waktu singkat, tim Indonesia yang 

terdiri dari Departemen Kesehatan, Deplu, Bulan Sabit Merah Indonesia, Mer-C, 

dan Muhammadiyah berangkat ke Palestina dengan membawa bantuan lebih 

dari 2 ton obat-obatan. 

Dengan semangat kemanusiaan, Indonesia bersatu padu membantu rakyat 

Palestina yang menderita. Masjid, Gereja, Institusi Pemerintah, LSM dan 

Masyarakat menggalang sumber dana untuk Palestina. Media masa tak mau 

ketinggalan. Mereka melakukan liputan dan mempublikasikan secara langsung 

dan terus menerus. Para wartawan dengan gagah berani melakukan liputan 

dimedan pertempuran, bahkan sangat dekat dengan ledakan bom yang 

berjatuhan. Kontribusi ini telah mendekatkan kedua bangsa. Sehingga wajar, 

wakil rakyat palestina secara khusus  datang ke Indonesia menyampaikan ucapan  

terima kasih kepada Bangsa Indonesia.

Mediakom kali ini mengetengahkan upaya kerja keras Departemen Kesehatan 

menyehatkan rakyat Indonesia. Berbagai program terobosan pembangunan 

kesehatan dilakukan, antara lain perbaikan gizi, penyediaan obat, pelayanan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat, pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan 

rujukan, dan peningkatan SDM kesehatan. Program ini  telah banyak dirasakan 

hasilnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Sehingga upaya ini 

dapat dikatakan sebagai program kemanusian dalam bidang kesehatan. Jadi 

upaya kemanusian akan terus bergerak membebaskan manusia dari 

ketertindasan, kemiskinan dan kebodohan. Khusus mulai edisi 16, kami 

menampilkan wajah baru Mediakom, semoga berkenan. Selamat menikmati.

Dari RedaksiDari Redaksi

med   akomEd
is

i X
VI

| F
eb

ru
ar

i 2
00

9

e

Fokus dan Terobosan
Bangkes 2009
Fokus dan Terobosan
Bangkes 2009

Penghargaan yang
 diterima Menkes 2008
Penghargaan yang
 diterima Menkes 2008

Negara Maju
Setujui Benefit
Sharing Virus
Flu Burung

Negara Maju
Setujui Benefit
Sharing Virus
Flu Burung

med   akomEd
is

i X
VI

| F
eb

ru
ar

i 2
00

9

e



33||Med!akomMed akom! || EdisiEdisi XVI XVI || FebruariFebruari 2009 2009

BERITA
21 Negara Maju Setujui Benefit Sharing 

Virus Flu Burung
23 Pejabat Baru Eselon I Depkes
25 Siti Fadilah Supari Menteri Terpopuler 

dan Paling Aktif Pilihan Harian Waspada 
Medan

27 Depkes Kirimkan Bantuan untuk Korban 
Bencana Manokwari dan Sorong

28 Menteri Kesehatan Melepas Tim 
Advance ke Palestina

29 Berbagai Penyakit Rakyat dapat Diatasi
31 Anda Bertanya Jamkesmas Menjawab
34 Aqiqah Klub Fotografi Depkes
36 Tumbuh kembang otak

LAPORAN UTAMA

04 Fokus dan terobosan Bangkes 2009

07 Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji 

Indonesia Tahun 2008

10 Menkes Resmikan Program JAMSOSKES 

bagi Seluruh Penduduk Sumatera 

Selatan

13 3 Dokter Gugur dalam Menjalankan 

Tugas di Papua

15 Rapat Koordinasi Tanggulangi Masalah 

Banjir

16 Menkes RI desak dunia berikan bantuan 

kemanusiaan rakyat Palestina

18 Sidang WHO setujui resolusi tentang 

Palestina

19 Menkes Terima Penghargaan News 

Maker Metro TV 2008

RAGAM

ADA-ADA SAJA

KOLOM

46  OKU Timur 100% Desa Siaga
50 Kiat Pemberdayaan Kesehatan OKU 

Timur
52 Pengembangan RSUD Gumawang
53 Kasper Hiv Center RS Budi Kemuliaan 

Batam
56 Merauke Sosialisasi Jamkesmas

58 Ada-ada saja

59 Bercermin

WAWANCARA

PELITA HATI

38 Membangun Generasi Baru
40 Pemakaian Vitamin Harus Berdasarkan 

Aturan

42 Rumput Tetangga Tampak  Lebih Hijau
45 Jangan Butakan Mataku

PENGANTAR REDAKSI
Dari Redaksi dan Daftar Isi ................................................................... 2 - 3

DAFTAR ISI



epartemen Kesehatan 
berkomitmen untuk 
melanjutkan serta terus 

mengembangkan upaya-upaya 
terobosan baik dalam bentuk 
program maupun kebijakan yang pro 
rakyat, agar tujuan dan sasaran 
pembangunan bidang kesehatan 
dapat dicapai dan diraih dengan 
lebih baik lagi. Hal itu disampaikan 
Menkes Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp. 
JP (K) kepada para wartawan pada 
acara jumpa pers 12 Januari 2009 di 
Jakarta.

Dalam jumpa pers yang juga dihadiri 
para pejabat eselon I dan II Depkes 
itu, Menkes menyatakan "Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas)" dengan sasaran 
pelayanan bagi 76,4 juta masyarakat 

miskin dan tidak mampu akan 
dilanjutkan pada tahun 2009. 

Upaya penyempurnaan 
terutama dalam 

manajemen 
dan 

peng

elolaan klaim yang langsung 
mengirimkan tagihan klaim dari kas 
Negara ke rumah sakit terbukti dapat 
mengefisienkan uang negara sebesar 
Rp 1,4 triliun, ujar Menkes.

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

Dana pelayanan kesehatan 
masyarakat miskin yang dikirim oleh 
Depkes ke rumah sakit-rumah sakit 
daerah yang melayani masyarakat 
miskin adalah dana BANSOS dan 
bukan termasuk pendapatan rumah 
sakit. Artinya dana tersebut tidak 
dibenarkan bila 
dianggap sebagai 

PAD. Seharus
nya 

dana BANSOS itu digunakan 
langsung oleh rumah sakit untuk 
melayani masyarakat miskin, kata 
Menkes. 

Subsidi Obat Generik 
Untuk menjamin ketersediaan, 
keterjangkauan dan pemerataan 
obat di seluruh wilayah nusantara; 
menjaga kestabilan harga obat 
generik dan obat generik bermerk 
selama tahun 2009 serta untuk 
merevitalisasi kemampuan industri 
farmasi menengah kebawah dalam 
memenuhi kebutuhan obat dalam 
negeri, Departemen Kesehatan 
menerapkan terobosan program 
pemberian subsidi obat generik, yaitu 
Obat Generik Bersubsidi (OGS) dan 
Obat Generik Bersubsidi Bermerk 
(OGSM), ujar Menkes.
Program ini dikhususkan pada obat-
obatan fast moving yang banyak 
dibutuhkan oleh masyarakat, obat-
obatan life saving yang sangat 
dibutuhkan untuk menyelamatkan 
nyawa pada keadaan darurat, obat-
obatan yang termasuk obat esensial 
(DOEN), obat program  kesehatan 
dan obat yang tidak bernilai 
ekonomis namun sangat dibutuhkan 
dalam pelayanan kesehatan 
masyarakat, ungkap Menkes.

Pengadaan bahan baku OGS dan 
OGSM ini , kata Menkes, disubsidi 
oleh pemerintah dengan dana Rp. 

280 milyar. Industri farmasi yang 
memproduksi obat generik 
menggunakan bahan baku yang 
disubsidi pemerintah, harus 
menjual OGS dan OGSM 
produksinya dengan harga 
yang ditentukan pemerintah. 

FOKUS DAN TEROBOSAN PEMBANGUNAN 
KESEHATAN TAHUN 2009
FOKUS DAN TEROBOSAN PEMBANGUNAN 
KESEHATAN TAHUN 2009

LAPORAN UTAMA
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Harga OGSM maksimal tiga kali harga 
OGS.

Produsen yang memproduksi OGS dan 
OGSM akan diberikan insentif pasar, 
berupa pangsa pasar yang jelas, yaitu 
dari seluruh pengadaan obat dari 
APBN dan APBD di provinsi, 
kabupaten dan kota untuk tahun 
2009. Dengan demikian, pengadaan 
obat dari APBN dan APBD di provinsi, 
kabupaten dan kota untuk tahun 2009 
hanya boleh digunakan untuk 
membeli OGS dan OGSM. Pembelian 
ini pun dapat dilakukan melalui 
penunjukan langsung sesuai 
Peraturan Presiden No. 94 tahun 2007, 
papar Dr. Siti Fadilah.

Apotik Rakyat
Program Apotik Rakyat yang 
merupakan wujud kerja sama 
Departemen Kesehatan dan Ikatan 
Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) 
diharapkan dapat meningkatkan 
keterjangkauan obat bagi 
masyarakat, selain memberdayakan 
dan menumbuhkan semangat 
wirausaha para tenaga apoteker.
Pada tahun 2009 ini ditargetkan 
pembukaan 100 apotik rakyat dengan 
dukungan KUR dari BRI di 5 provinsi  
yaitu Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jatim, 
Sumatera Utara. Untuk mendukung 
program ini, telah disertifikasi 
sebanyak 18.000 apoteker oleh ISFI. 
Selain itu program obat untuk rakyat,  
murah dan berkualitas atau yang 
dikenal dengan obat serba seribu 
(karena harganya seribu rupiah setiap 
strip) akan diperluas distribusinya, ujar 
Menkes. 

Perbaikan Gizi Anak Usia SD 
Menurut Menkes, terobosan lain 
yang akan dilakukan pada tahun 2009 
adalah perbaikan gizi anak sekolah 
melalui revitalisasi usaha kesehatan 
sekolah (UKS) di Indonesia bagian 
timur. Hal ini dilakukan, karena 
menurut hasil RISKESDAS (Riset 
Kesehatan Dasar) 2007, masalah 
kekurangan zat gizi kronis lebih 
banyak terjadi di Papua barat, NTT, 
Maluku utara, Maluku dan Sulawesi 
Barat, lebih menonjol daripada 
Indonesia bagian barat. 
Untuk itu, pemerintah akan 

melakukan intervensi gizi terhadap 
dua juta anak sekolah dasar umur 6-12 
tahun berupa pemberian  susu  150cc 
yang akan diberikan 3 kali dalam 
seminggu selama tahun 2009. 
Terobosan ini akan dimulai pada bulan 
Maret 2009. Selain pemberian 
makanan tambahan, akan 
diintensifkan juga penanggulangan 
kecacingan di sekolah dasar, ujar Dr. 
Siti Fadilah. 

Dokter spesialis untuk daerah sangat 
terpencil, terpencil dan perbatasan.
Untuk memenuhi kekurangan dokter 
spesialis di Indonesia, kata Menkes, 
pada tahun 2009 Depkes akan 
memberikan bea siswa kepada 1.040 
dokter untuk mengikuti program 
pendidikan dokter spesialis berbasis 
kompetensi (PPDS-BK). Selain itu,  
melalui Keputusan MENKES Nomor 
591 bulan Mei tahun 2007  Depkes 
membentuk tim yang  membuat suatu 
modul program pendidikan dokter 
spesialis berbasis kompetensi sesuai 
dengan keahliannya (PPDS-BK) 
bekerja sama dengan MKKI (Majelis 
Kolegium Kedokteran Indonesia). 
Tim ini telah menghasilkan 25 modul 
PPDS-BK (spesialis bedah, anak, 
kebidanan, penyakit dalam, patologi 
klinik, anestesi, ilmu jiwa, neurologi, 

kardiologi, pulmonologi, kulit, rehab 
medik, bedah ortopedi, bedah urologi, 
bedah plastik, bedah anak, bedah 
syaraf, bedah thorax, bedah mulut, 
forensik, kedokteran okupasi, 
obtalmologi, radiologi, THT) dan siap 
diserahkan kepada 13 dekan Fakultas 
Kedokteran. Tahun 2009 ini,  akan 
diselesaikan 10 modul baru lagi. 
Modul ini diharapkan mencetak 
dokter spesialis yang lebih sesuai dan 
dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat, ungkap Dr. Siti Fadilah. 

Membangun sistem pelayanan 
transfusi darah nasional
Menurut Dr. Siti Fadilah, sampai tahun 
2007, pelayanan transfusi darah 
menjadi tanggung jawab PMI dan 
hingga 2007 baru 188 kabupaten yang 
memiliki pelayanan transfusi darah 
dari 457 kabupaten/kota yang ada. 
Dalam rangka meningkatkan 
pelayanan dan akses transfusi darah 
kepada masyarakat, pada tahun 2009 
Depkes membuat terobosan untuk 
menjadikan pelayanan transfusi 
darah sebagai tanggung jawab 
pemerintah pusat dan daerah serta 
memperluas pelayanan ke seluruh 
Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 
2008 telah dibangun 
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258 unit pelayanan darah, dan masih 
terdapat 199 kabupaten yang belum 
memiliki unit pelayanan transfusi 
darah, ujarnya. 

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

Program-program lain yang 
menjadi  prioritas Tahun 2009 : 
Menurut Menkes, pada tahun  2009 
ini Departemen Kesehatan 
mengembangkan program yang 
menjadi prioritas yaitu :
• Pembentukan Pusat Surveilans 

Nasional untuk pencegahan dini 
penyakit menular secara dini

• Perbaikan Gizi Anak Sekolah 
melalui Program UKS yang juga 
akan membantu eradikasi 
frambusia dan cacingan 

• Akan dibangun Pusat Penelitian  
Rumah Sakit Research di UNAIR

• Akan dikembangkan Rapid Test 
dan Vaksin Flu Burung 

Selain mengimplementasikan 
terobosan-terobosan tersebut, kata 
Menkes, Departemen Kesehatan 
tetap meneruskan dan 
mengintensifkan implementasi 
program-program lain yang menjadi 
prioritas tahun 2008  yaitu : 
• Save Papua
• Dibentuk suatu organisasi yang 

memantau program kesehatan di 
masyarakat

• Penurunan angka kematian ibu 
dan anak

• Pendistribusian tenaga kesehatan 
termasuk bidan dan perawat

• Pelayanan kesehatan di daerah 
perbatasan 

• Desa siaga
• Poskestren
• PHBS
• Kesehatan Lingkungan
• Program air bersih, dan lain-lain.

Program Pengawasan Obat dan 
Makanan 
Menkes menambahkan, di bidang 

obat dan makanan akan dilakukan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Produk makanan olahan impor 

yang mengandung bahan 
berbahaya (contoh : melamin), 
dan ilegal  pengawasannya akan 
ditingkatkan dan dilakukan  
tindakan tegas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

b. Semua produk makanan dan 
minuman tidak dibenarkan 
adanya kandungan Melamin. 

c. Produk makanan olahan akan 
dilakukan  pemberian label 
sesuai dengan PP Nomor 69 
tahun 1999 secara konsisten.

d. Untuk menjamin keamanan dan 
mutu makanan jajanan anak 
sekolah yang beredar akan 
ditingkatkan pengawasannya 
dan dilakukan pembinaan 
produsennya secara intensif .

e. Industri kosmetik yang tidak 
mungkin memenuhi standar 
akan diganti namanya menjadi 
usaha kosmetik rakyat. 

f. Industri kecil obat tradisional 
akan diganti namanya menjadi 
usaha obat tradisonal rakyat.

1. Pelaksanaan pengadaan bahan baku obat bersubsidi dilakukan oleh "badan hukum" sesuai Perpres 94/2007 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik, dan Alat Kesehatan yang berfungsi 
sebagai obat.

2. Penunjukan "badan hukum" sebagai pelaksana pengadaan bahan baku obat bersubsidi dilakukan oleh Menkes

3. Industri farmasi yang akan membeli bahan baku obat bersubsidi dari "badan hukum" sebagaimana tersebut pada butir 2, harus 
mendapat persetujuan Menkes berdasarkan rekomendasi Badan POM, dengan menyebutkan kebutuhan bahan baku obat dan 
rencana produksinya

4. Industri farmasi yang memproduksi obat generik menggunakan bahan baku yang disubsidi pemerintah, maka harganya harus 
sesuai dengan ketentuan Menkes tentang Harga Obat Generik Bersubsidi (OGS) dan obat Generik bersubsidi bermerek (OGSM). 
Harga OGSM maksimum 3 kali harga OGS

5. Obat generik bersubsidi dan obat generik bersubsidi bermerek harus mencantumkan label OGS/OGSM

6. Insentif bagi industri farmasi yang memproduksi OGS dan OGSM adalah :
1) Anggaran pembelian obat pada APBN dan APBD (provinsi/,kabupaten/kota) hanya dapat digunakan untuk membeli OGS 

dan OGSM, tidak boleh digunakan untuk membeli obat di luar OGS dan OGSM. Anggaran pembelian obat-obat ditingkat 
provinsi/kabupaten akan diberikan melalui DAK sesuai dengan daftar obat yang tercantum di dalam formularium Depkes

2) Pengadaan OGS dan OGSM dengan harga yang ditentukan oleh Menkes, dapat dilakukan melalui penunjukan langsung, 
sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

SKEMA OBAT GENERIK BERSUBSIDI

LAPORAN UTAMA
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usim haji tahun 1429 
H/2008,merupakan musim 
haji kedua bagi 

Departemen Kesehatan dalam 
menyelenggarakan dan memberikan 
pelayanan kesehatan bagi jemaah haji 
Indonesia. Depkes menyadari ada 
kekurangan pada penyelenggaraan 
haji tahun 1428H/2007 yang 
merupakan tahun pertama 
penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan haji. Untuk itu Depkes terus 
melakukan perbaikan guna 
meningkatkan pelayanan kesehatan 
jemaah haji di tahun-tahun 
selanjutnya. Undang Undang No.13 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Haji mengamanatkan bahwa 

pembinaan dan pelayanan kesehatan 
ibadah haji, baik pada saat persiapan 
maupun pelaksanaan 
penyelenggaraan ibadah haji, 
dilakukan oleh menteri yang ruang 
lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang kesehatan. 

Demikian penjelasan Prof. Dr. Tjandra 
Yoga Aditama, Sp.P (K), MARS, Dirjen 
Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan Depkes  
dalam Rapat Dengar Pendapat 
dengan Komisi VIII DPR-RI tanggal 12 
Februari 2009 di Jakarta. 

Penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan  haji dimulai di tanah air 
sebelum keberangkatan ke Arab 
Saudi, di perjalanan (pergi / pulang), 
selama di Arab Saudi dan setelah 
kembali ke tanah air. Sebelum 
keberangkatan Departemen 
Kesehatan telah meyiapkan sarana, 
prasarana termasuk tenaga kesehatan 

haji dalam mengidentifikasi status 
kesehatan calon haji yang memenuhi 
persyaratan kesehatan (Isthitho’ah 
kesehatannya) untuk berangkat ke 
Arab Saudi, rujukan bagi calon haji 
risiko tinggi,  ujar Prof. Tjandra Yoga. 

Selama di Arab Saudi, kata Prof. Dr. 
Tjandra Yoga, pelayanan bagi jemaah 
haji, diberikan di Pondokan, BPHI 
(Balai Pengobatan Haji Indonesia), Sub 
BPHI dan RSAS (Rumah Sakit Arab 
Saudi) serta pengamatan dan deteksi 
dini KLB (Kejadian Luar Biasa) 
merupakan bagian integral yang tidak 
dapat dipisahkan dalam 
penyelenggaraan ibadah haji 
Indonesia, kata Prof. Tjandra. 

Demikian pula sesampainya di tanah 
Air seluruh elemen pengelola 
kesehatan haji selalu siap siaga 
sampai 14 hari kepulangan, seperti 
penyiapan rumah sakit rujukan dan 
pemantauan penyakit yang terbawa 
dari Arab melalui K3JH (Kartu 
Kewaspadaan Kesehatan Jemaah 
Haji), kata Prof. Dr. Tjandra. 

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 
No.1394/Menkes/SK/XI/2002, tujuan 
penyelenggaraan ibadah haji adalah 
terwujudnya kondisi kesehatan 
jemaah haji Indonesia yang optimal 
serta terbebasnya masyarakat 
Indonesia/Internasional dari transmisi 
penyakit menular.

Kegiatan pokok penyelenggaraan 
kesehatan haji meliputi : pembinaan 
kesehatan dan pelayanan medis, 
pengendalian kesehatan lingkungan 
pondokan serta keamanan makanan, 
sistem kewaspadaan dini dan respon 
kejadian luar biasa (KLB)/musibah 
massal, promosi dan komunikasi 
publik, penelitian dan 
pengembangan, penggerakan tenaga 
kesehatan, pengelolaan sediaan 
farmasi dan alat kesehatan serta 
sistem informasi  yang meliputi data, 
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kajian dan informasi masyarakat, 
tambah Prof. Tjandra.

Untuk melaksanakan  tugas pokok 
tersebut, kata Prof. Tjandra Yoga, 
dilakukan berbagai kegiatan yaitu : 
rekrutmen petugas kesehatan haji 
secara transparan  sesuai kriteria dan 
usia kurang dari 50 tahun, pelatihan 
bagi petugas kesehatan haji, 
penempatan dokter spesialis di sektor 
dan Balai Pengobatan Haji Indonesia 
(BPHI), pengadaan obat dan alat 
kesehatan disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kualitas yang 
memadai, peningkatan sarana BPHI 
setara dengan RS type C, pengadaan 
kendaraan operasional kesehatan haji 
di Arab Saudi, alat komunikasi cepat 
bravo dan handphone, jaringan 
internet Siskohatkes (Sistem 
Komputerisasi Haji Terpadu Bidang 
Kesehatan), menyediakan rompi 
jemaah haji risiko tinggi dan 
pembentukan Tim Khusus Brigade 
Siaga Bencana (BSB) Kesehatan Haji.
 
Operasional penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan.

Menurut Prof. Dr. Tjandra Yoga, 
pelayanan kesehatan yang dilakukan 
meliputi pemeriksaan, perawatan dan 
pemeliharaan kesehatan jemaah haji. 
Pelaksana Kesehatan Haji di Daerah 
dilakukan secara berjenjang oleh Tim 
Kesehatan Haji Puskesmas sampai Tim 
Kesehatan Haji Provinsi. 

Pemeriksaan, perawatan dan 
pemeliharaan kesehatan jemaah haji 
di Puskesmas dilakukan oleh Tim 
Kesehatan Haji Puskesmas, terdiri dari 
Dokter Puskesmas dan paramedis 
Puskesmas setempat.

Di Kabupaten/kota  dilakukan  oleh 
Tim Kesehatan Haji Kabupaten / Kota  
terdiri dari unsur  Dinas Kesehatan 
Kabupaten / Kota, RSU Kabupaten / 
Kota, Balai Laboratorium dan satuan 

kerja lain yang dianggap perlu.

Sedangkan di Provinsi dilakukan  oleh 
Tim Kesehatan Haji Provinsi terdiri dari 
unsur  Dinas Kesehatan Provinsi 
setempat, Kantor Kesehatan 
Pelabuhan, Rumah Sakit Umum (RSU) 
Provinsi, Labkesda (Balai Laboratorium 
Kesehatan Daerah), BTKL (Balai Teknik 
Kesehatan Lingkungan) dan satuan 
kerja lain yang dianggap perlu, kata 
Prof. Tjandra.

Pada Operasional Musim Haji, 
dilakukan oleh Tim Kesehatan 
Embarkasi / Debarkasi Haji  terdiri dari 
unsur; Kantor Kesehatan Pelabuhan 
sebagai pelaksana utama, Dinas 
Kesehatan Provinsi, RSU Provinsi, Balai 
Laboratorium Kesehatan dan satuan 
kerja lain yang dianggap perlu. 

Sedangkan pelaksanaan kesehatan 
haji di perjalanan dan di Arab Saudi 
dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Haji 
lndonesia (TKHI) yang menyertai 
jemaah haji (Kloter) serta petugas 
kesehatan haji yang  menetap sebagai 
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 

(PPIH) bidang kesehatan di Arab Saudi 
pada tiga daerah kerja (Daker) yaitu 
Jeddah, Madinah dan Makkah, ujar 
Prof. Tjandra. 

Dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kesehatan jemaah haji di 
Saudi Arabia, sejak  perekrutan 
petugas kesehatan dilakukan secara 
ketat sesuai kriteria yang dibutuhkan. 
Misalnya untuk dokter harus memiliki 
sertifikat ACLS (Advance Cardiac Life 
Support) dan sertifikat BCLS (Basic 
Cardiac Life Support) untuk tenaga 
keperawatan. Setelah lulus, mereka 
masih diberikan pelatihan khusus bagi 
petugas kesehatan haji, sehingga 
mereka dapat melakukan tugas sesuai 
dengan kompetensinya.    

Menurut Prof. dr. Tjandra Yoga,  untuk 
memberikan pelayanan kesehatan 
kepada 193.193 jemaah haji reguler 
dan 18.794 ONH Plus sebagaimana 
tercatat dalam Siskohatkes dilakukan 
oleh 1.793 orang  Petugas Kesehatan 
Haji   terdiri dari :

a. Tenaga Kesehatan di BPHI 

LAPORAN UTAMA
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berjumlah 303 orang tersebar  
Daker Jeddah,  Daker Madinah  
dan Daker Makkah serta 25 orang 
Brigade Siaga Bencana.

b. Tenaga Kesehatan di BPHI terdiri 
dari 78 dokter spesialis, 2 dokter 
gigi, 158 perawat, 30 orang 
farmasi, 24 orang Sansur dan 
Siskohatkes, 9 orang tenaga 
penunjang layanan dan 2 orang 
tenaga administrasi keuangan.

c. Tenaga Kesehatan di Kelompok 
Terbang (Kloter) berjumlah 1.465 
terdiri dari 485 dokter umum dan 
970 tenaga keperawatan

d. Tenaga khusus Brigade Siaga 
Bencana Kesehatan Haji di 
Makkah sebanyak 25 orang terdiri 
dari 16 orang dokter dan 9 orang 
paramedis.

Dari 201.987  jemaah haji  tersebut 

jumlah jemaah haji risiko tinggi (Risti) 
masih cukup besar yaitu 39% 
sehingga mudah mendapatkan 
masalah kesehatan serta memerlu-
kan perhatian yang lebih besar dari 
petugas.

Selama di Saudi Arabia, jumlah 
jemaah haji yang memanfaatkan 
pelayanan kesehatan  yaitu untuk 
rawat jalan sebanyak 166.573 
kunjungan dan rawat inap 2.065 
perawatan. Adapun distribusi 
kunjungan berobat jalan menurut 
kelompok penyakit jemaah haji 1428 
H/2008 adalah penyakit system 
Sirkulasi (10,7%), Penyakit System 
Pernafasan (54,1%), penyakit system 
pencernaan (9,7%), penyakit kulit dan 
jaringan subkutan (4,2%, penyakit 
system otot, tulang dan jaringan 
penyambung (11,1%) dan lain-lain 

(10,2%). 
Sedangkan distribusi kunjungan rawat 
inap menurut kelompok penyakit 
jemaah haji 1428H/2008 adalah 
penyakit system sirkulasi (24,5%), 
penyakit system pernafasan (27%), 
penyakit system pencernaan 
(15,1%),penyakit kulit dan jaringan 
subkutan (1,9%), penyakit system otot, 
tulang dan jaringan penyambung 
(1,8%) dan lain-lain (30,2%). 

Adapun jumlah kematian jemaah haji 
tahun 1428H/2008 sebanyak 446 
jemaah, lebih sedikit dibandingkan 
pada tahun 1427 H/2007 sebanyak 
462 jemaah. Adapun penyebab 
kematian jemaah haji tahun 
1428H/2008 adalah Neoplasma (1,3%), 
system pernapasan (28%), system 
sirkulasi (66,4%), system syaraf (1,6%) 
dan lainnya (2,7%). (smd)
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elasa 27 Januari 2009, 
Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti 
Fadilah Supari, Sp. JP (K) 

meresmikan program Jaminan Sosial 
Kesehatan (Jamsoskes) bagi seluruh 
penduduk  di Prov. Sumsel. Peresmian 
ditandai penandatangan Nota 
Kesepahaman (MoU) antara Menkes 
dengan Gubernur Sumsel H. Alex 
Noerdin bertempat di Kolong 
Jembatan Ampera Palembang. 

Program Jamsoskes adalah program 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi 
seluruh masyarakat Sumatera Selatan. 
Melalui program ini  seluruh 
masyarakat Sumsel dijamin 
kesehatannya melalui berbagai 
program jaminan kesehatan seperti 
pegawai negeri sipil (PNS) melalui PT 
Askes, pegawai swasta melalui 
Jamsostek, TNI/Polri melalui Asabri, 
masyarakat miskin dan tidak mampu 
(sesuai kuota nasional) melalui 
program Jamkesmas dan untuk 
masyarakat lainnya melalui 
Jamsoskes.

Dalam sambutannya, Menkes 

menyatakan upaya yang dilakukan 
Pemerintah Pusat tidak mungkin 
mencapai hasil yang maksimal tanpa 
dukungan dan kontribusi Pemerintah 
Daerah. Pemerintah Pusat,  baru 
mampu membiayai 76,4 juta rakyat 
miskin dan tidak mampu  diseluruh 
Indonesia untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang bermutu, 
baik Puskesmas maupun di Rumah 
Sakit. 

Menkes mengharapkan, mulai hari ini 
tidak ada lagi pasien yang ditolak 
rumah sakit dan fasilitas kesehatan 
lainnya karena tidak mempunyai 
biaya. Kalau kemarin, saya  masih 
mendengar adanya penolakan pasien 
seperti yang disiarkan salah satu TV 
Swasta, mulai hari ini hal itu tidak   
terdengar lagi, khususnya di wilayah 
Provinsi Sumsel, ujar Dr. Siti Fadilah 
Supari.

Dalam MoU, Tugas dan tanggung 
jawab Depkes adalah :

1. Menetapkan jumlah sasaran 
peserta Jaminan Kesehatan 

Masyarakat di Provinsi Sumatera 
Selatan

2. Mengalokasikan dana bantuan 
sosial sesuai jumlah sasaran untuk 
setiap Kabupaten/Kota 
berdasarkan Penetapan Bupati/ 
Walikota di wilayah Provinsi 
Sumatera Selatan

3. Menyiapkan Pedoman 
Pelaksanaan program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat

4. Memberikan Kartu Peserta 
Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat

5. Menyediakan pelaksana 
verifikator di PPK (pemberi 
pelayanan kesehatan)

Pemprov Sumsel :

1. Memfasilitasi penetapan nama, 
alamat, tempat dan tanggal lahir, 
dan status keluarga masyarakat 
miskin dengan Keputusan 
Bupati/Walikota sesuai dengan 
kuota yang telah ditetapkan

2. Memfasilitasi penetapan nama 
gelandangan, anak terlantar, 
pengemis yang tidak memiliki 
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identitas sebagai peserta 
Jamkesmas melalui Keputusan 
Kepala Dinas Sosial Kabupaten/ 
Kota yang ada di wilayah Provinsi 
Sumatera Selatan

3. Memberikan Jaminan Pelayanan 
Kesehatan kepada masyarakat 
Sumatera Selatan yang memiliki 
Identitas Diri berupa KTP/KK/ 
Surat Keterangan Berdomisili bagi 
Peserta Jamsoskes Sumsel 
Semesta

4. Melaksanakan pemberian 
pelayanan sesuai pedoman teknis 
yang ditetapkan bagi peserta 
Jamsoskes Sumsel Semesta

5. Penyediaan dana untuk 
pelayanan kesehatan bagi 
pelaksanaan Jamsoskes Sumsel 
Semesta 

6. Membayar biaya/klaim atas 
pelayanan kesehatan yang 
diberikan oleh PPK terhadap 
Peserta Jamsoskes Sumsel 
Semesta

7. Menggunakan tenaga verifikator 
yang ada di PPK

8. Membentuk Tim Pengelola dan 
Tim Koordinasi Jamkesmas dan 
Jamsoskes  Sumsel  Semesta

Sementara itu Gubernur Sumsel, H. 
Alex Noerdin menyatakan,  derajat 

kesehatan masyarakat di Prov. Sumsel 
masih rendah terutama pada 
masyarakat miskin. Hal ini 
dikarenakan sulitnya mengakses 
pelayanan kesehatan karena 
biayaannya harus ditanggung sendiri 
(out of pocket) dalam sistem tunai (fee 
for service).

"Dengan peluncuran program 
Jamsoskes Semesta ini, saya selaku 
Gubernur  Sumsel telah menunaikan 
janji berobat gratis untuk rakyat 
Sumatera Selatan. Dengan jaminan 
berobat gratis diharapkan seluruh 
warga Sumatera Selatan bisa lebih 
tenang bekerja dan dapat 
mengalokasikan belanjanya untuk 
kebutuhan lain yang lebih produktif", 
ujar Alex Noerdin. 

Menurut H. Alex Noerdin, dari 
7.121.799 jiwa jumlah penduduk 
Sumatera Selatan, yang telah 
memiliki jaminan kesehatan, adalah 
peserta Askes PNS sebanyak 449.672 
jiwa, peserta Jamsostek sebanyak 
59.773 jiwa, peserta TNI/Polri 
sebanyak 65.576 jiwa, peserta jaminan 
kesehatan lainnya sebanyak 51.353 

jiwa dan peserta jaminan kesehatan 
masyarakat (Jamkesmas) sebanyak 
2.793.713 jiwa. 

Sedangkan jumlah penduduk yang 
belum memiliki jaminan kesehatan 
berjumlah sekitar 4 juta jiwa,  jaminan 
kesehatannya dianggarkan dari 
Pemprov Sumsel sebesar 240 miliar 
rupiah, ditambah anggaran dari 
Kabupaten/Kota sebesar 81 miliar 
rupiah, ujar Alex Noerdin. 

Pelaksanaan Jamsoskes Sumsel ini 
diadopsi dari Jamkesmas Depkes dan 
MUBA Semesta Kab. Musi Banyu Asin. 
Perbedaan terletak pada pengelolaan 
dananya. Dana Jamkesmas, di 
distribusikan langsung ke pemberi 
pelayanan kesehatan (PPK), yaitu 
Puskesmas dan Rumah Sakit, 
sedangkan program Jamsoskes 
Sumsel dananya didistribusikan ke 
Tim Pengelola Jamsoskes tingkat 
Kabupaten/Kota dan selanjutnya PPK 
mengajukan klaim ke tim pengelola 
tersebut, ungkap Alex Noerdin. (Smd).
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• Pelayanan KB
• Pemeriksaan Gigi
• Sunatan
• Tindakan IGD
Di Poskesdes/Puskesmas Pembantu menggunakan obat generik

Berobat Gratis di Puskesmas
Seluruh jenis penyakit dijamin "Berobat Gratis" Standard Jamkesmas, 
meliputi :
• Persalinan    •   Transport emergency
• Rawat Jalan    •   Sunatan
• Rawat inap    •   Tindakan IGD
• Pelayanan KB   
• Pemeriksaan Gigi
• Transport Pemulangan jenazah

Di Puskesmas dengan menggunakan obat generik

Berobat Gratis di Rumah Sakit, menggunakan klas III dan obat generik.
Seluruh jenis penyakit dijamin "Berobat Gratis" Standard Jamkesmas, 
meliputi :
• Persalinan
• Rawat Jalan tindak lanjut
• Rawat Inap
• Pelayanan KB
• Pemeriksaan Gigi
• Transport Pemulangan Jenazah
• Transport Emergency
• Sunatan
• Tindakan IGD

Di RSUD, RS Moh.Hoesin dan RSCM
Rencana Rumah Sakit Rujukan
RS Rujukan Utama :
• RSUD Muara Enim • RSUD Lubuk Linggau/Mura
• RSUD Kayu Agung • RSUD Martapura
• RSUD Prabumulih • RSUD Muara Dua
• RSUD Indralaya • RSUD Empat Lawang
• RSUD Lahat • RSUD Bari
• RSUD Batu Raja • RSUD Sekayu
• RSUD Pagar Alam • RSUD Pangkalan Balai

RS Rujukan Tambahan :
• RSUD Raden Mattaher Jambi
• RS Muhammadiyah
• RS Islam Sitikhadijah
• RS dr. Ernaldy Bahar
• RS PT Pusri
• RS RK Charitas
• RS Miria

Rujukan di Jakarta / Nasional
RSCM, RS Jantung Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Cikini dan RS 
Cengkareng

Anggaran Berobat Gratis dialokasikan sebesar 15% dari APBD Sumsel 2009 
atau 240 milyar rupiah.

Kegiatannya meliputi :
1. Menyediakan fasilitas pelayanan umum yang baku secara merata
2. Mengalokasikan dana yang memadai bagi masyarakat untuk kesehatan 

baik dan murah
3. Menangani penyakit menular dan endemik secara gratis cepat, 

profesional
4. Menanggulangi gizi buruk dan kekurangan kalori protein (KKP)

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Fokus Tahun 2009 :
1. Perluasan Akses Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
2. Melalui dukungan anggaran kesehatan 15% dari APBD Provinsi dan 

Kab/Kota serta sumber APBN dan sumber-sumber lain yang sah

Sasaran Tahun 2009 :
1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (murah, mudah, dan 

berkualitas)
2. Penurunan angka kematian bayi
3. Penurunan angka kematian ibu
4. Peningkatan rasio jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit dan  

fasilitas kesehatan lainnya
5. Peningkatan rasio tingkat pelayanan kesehatan terhadap jumlah 

penduduk
6. Peningkatan prevalensi gizi
7. Peningkatan persalinan bayi oleh tenaga kesehatan

Peserta Berobat Gratis
Kepesertaan :
Seluruh penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang belum mempunyai 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan akan menjadi peserta Berobat Gratis " 
Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta " dengan bukti KTP dan KK.

Pelaksanaan
Dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kesehatan, disebut "Program 
Jaminan Sumsel Sehat Semesta"

Dinas Kesehatan :   Teknis Pelayanan Kesehatan
Bappeda :   Teknis Penganggaran
BPKP :   Konsultan dan Verifikator Keuangan
Depkes RI :   Konsultan Teknis Program Berobat Gratis

Sumber Pembiayaan :
Keluarga Miskin peserta Jamkesmas : Dibiayai Pemerintah Pusat
PNS, TNI/Polri dan peserta Jamsostek : Mandiri
Warga yang Belem dijamin (4 juta) : Dibiayai APBD Pemda Sumsel

Berobat Gratis di Desa-Desa 
Seluruh jenis penyakit dijamin "Berobat Gratis" Standard Jamkesmas, 
meliputi :
• Persalinan
• Rawat Jalan

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
( BEROBAT GRATIS ) 
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iga orang dokter yaitu dr. 
Wendyansah Sitompul, 
Sp.OG, dr. Hendy Prakoso 

dan dr. Boyke Mowoka,   adalah 3 
diantara 27 penumpang "Kapal 
Motor Risma Jaya" yang tenggelam 
di Muara Kali Aswet Distrik Agast 
Kabupaten Asmat Provinsi Papua, 
tanggal 13 Januari 2009. 

Korban yang berhasil ditemukan 
selamat sebanyak 22 orang, 
termasuk Rody, SKM Kepala 
Puskesmas Asmat dan 2 orang 
penumpang lainnya pada 14 
Januari 2009. 

Dua lagi penumpang yang berhasil 
ditemukan dalam keadaan 

meninggal, adalah dr. Wendyansah 
Sitompul, Sp. OG dan dr. Hendy 
Prakoso. Jenazah dr. Wendyansah, 
hari ini Jumat tanggal 16 Januari 
2009 pukul 11.00 WIT 
diberangkatkan dari Timika dan 
diperkirakan tiba di Jakarta sekitar 
jam 15.30 WIB.  Sedangkan jenazah 
dr. Hendy Prakoso diberangkatkan 
dari Timika hari Sabtu tanggal 17 
Januari langsung ke Surabaya.

Mereka menumpang kapal 
barang, karena bandara Agast 
rusak akibat gempa beberapa 
waktu lalu. Perjalanan dari Timika 
ke Asmat membutuhkan waktu 
sekitar lima jam, namun kapal yang 
ditumpangi tenggelam ketika 

mendekati Agast. Kapal rusak 
karena dihantam ombak besar dan 
tenggelam pukul 16.00 WIT, Selasa 
13/1/2009. 

dr. Wendyansah Sitompul, Sp.OG, 
bertugas di RSUD Kabupaten 
Mimika selama dua tahun adalah 
lulusan Fakultas Kedokteran (FK) 
Universitas Indonesia dengan 
alamat rumah  di Jl. Ciputat Raya 
No. 3 Tanah Kusir Kebayoran Lama 
Jakarta Selatan.  

dr. Hendy Prakoso adalah dokter 
PTT Pusat bertugas di Kabupaten 
Asmat, lulusan FK Universitas 
Airlangga (UNAIR), dengan alamat 
di Tegal Boro Indah 21 Tuban 
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Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dr. 
Boyke Mowoka adalah dr. PTT 
Daerah, lulusan FK Universitas Sam 
Ratulangi dengan alamat di Graha 
Indah Blok C 1 No. 15 Pondok 
Gede, Bekasi.

Hari Minggu (17/1)  Menkes Dr. dr. 
Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) 
melayat sekaligus menyerahkan 
penghargaan "Ksatria Bakti Husada 
Arutala" kepada Alm. dr. 
Wendyansah Sitompul, Sp.OG yang 
diterima oleh ayahandanya P.I . 
Sitompul, SE, MBA di rumah duka 
RSPAD Gatot Subroto. Selanjutnya 
jenazah akan dilepas oleh Civitas 
Akademika FKUI Salemba sebelum 
dibawa ke tempat 
peristirahatannya yang terakhir di 
Pemakaman Pondok Kelapa 
Jakarta Timur. 

Almarhum dr. Wendyansah 
meninggalkan seorang istri, dr. 
Lidya Theresia Purba dan dua 
orang anak yaitu Rachel Jelita 
Yessyca Marlinang Sitompul (4 

tahun) dan Rainier Lukas Sitompul 
(2 tahun ).
Sementara jenazah dr. Hendy 
Prakoso, sejawat dr. Wendyansah 
tiba di Surabaya, Sabtu, 17 Januari 
2009. Di Surabaya jenazah alm. dr. 
Hendy diterima dr. Direktur 
Kesehatan Komunitas Depkes 
Bambang Sardjono, MPH mewakili 
Menkes yang selanjutnya 
menyerahkan kepada pihak 
keluarga. Dengan ditemukannya 
jenazah dr. Hendy Prakoso, 
jenazah dr. Boyke Mowoka belum  
diketemukan.

Pada kesempatan tersebut 
Menkes menyatakan, Indonesia  
kehilangan 3 pejuang kesehatan 
yang telah mengabdikan diri di 
daerah terpencil. Untuk itu atas 
nama Pemerintah, Menkes 
menyerahkan penghargaan 
"Ksatria Bakti Husada Arutala". 
Menkes juga menyampaikan 
belasungkawa yang sedalam-
dalamnya kepada sejawat dokter 
dalam menjalankan tugas 

memberikan pelayanan kesehatan 
di Papua. Semoga arwah 
almarhum diterima disisi Tuhan 
Yang Maha Esa sesuai dengan amal 
baktinya disertai doa agar  keluarga 
yang ditinggalkan diberikan 
kekuatan iman. Juga hadir 
Sekretaris Utama Menpan mewakili 
Menpan Taufiq Effendi untuk 
memberikan penghormatan 
terakhir kepada almarhum dr. 
Wendyansah Sitompul, Sp.OG. 
(Smd)
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Kanan, dr. Mulya A. Hasjmy Sp.B, M.Kes mewakili menkes menerima jenasah almarhum dr.wendyansah kemudian diserahkan kepada
ayahandanya P.I Sitompul, Se, MBA



ntuk mengetahui dan mengantisipasi bencana 
banjir dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit di 
Regional Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 

Jakarta yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa 
Barat, Lampung, dan Kalimantan Barat, diselenggarakan 
rapat koordinasi dipimpin Kepala Pusat Penang-gulangan 
Masalah Kesehatan (PPK) Depkes dr. Rustam S. Pakaya, 
MPH di Kantor Depkes Jakarta  tanggal 19 Januari 2009.

Dalam kesempatan tersebut dr. Rustam S. Pakaya, MPH, 
menyatakan, dengan meningkatnya curah hujan di 
berbagai  wilayah Indonesia perlu dilakukan antisipasi 
dan persiapan sebaik-baiknya agar penanganan masalah 
kesehatan  akibat banjir dapat dilakukan secara cepat, 
tepat dan efisien, sehingga jatuhnya korban meninggal 
dunia dapat  diminimalisir. 

Menurut  dr. Rustam Pakaya, rapat koordinasi ini penting, 
agar Depkes dan Dinas Kesehatan Provinsi dapat 
merencanakan dan mengantisipasi kebutuhan  sebaik-
baiknya sehingga dapat memberikan bantuan secara 
cepat manakala daerah belum atau tidak siap baik dari 
segi penyediaan obat-obatan maupun sarana yang 
diburtuhkan. dr. Rustam minta, apabila daerah 
memerlukan bantuan dari Depkes dalam menanggulangi 
masalah kesehatan akibat banjir/KLB penyakit dapat 
dilakukan melalui telp./fak PPK Depkes. Telp. 5210420, 
5210411, 5265043; fax. 5210395, 5271111 atau email 
ppkdepkes@ yahoo.com.

Hadir dalam rapat tersebut dr. Dini Emawati, Kepala Dinas 
Kesehatan Prov. DKI Jakarta serta Sudin Yankes dari 5 
wilayah, Wakil Kesdam V Jakarta, Wakil Dinkes Prov. Jabar, 
Wakil Dinkes Kota dan Kabupaten Bekasi, Wakil Dinkes 
Kota Depok, Wakil Dinkes Kab. Bogor dan Kabupaten 
Tangerang, LSM terkait seperti PMI, BSMI, MerC serta lintas 
program Depkes.

Dalam paparannya dr. Dien Emawati, Kepala Dinas 

Kesehatan Prov. DKI Jakarta menyatakan Pemrov DKI 
Jakarta telah menyiapkan pendanaan, SDM maupun 
sarana dan prasarana penganggulangan bencana.  Dalam 
masa kesiapsiagaan (preparedness), Pemprov DKI Jakarta 
telah melakukan kesiapsiagaan  semua Puskesmas 
Kecamatan sebagai Pos Kesehatan Siaga 24 jam, 
sosialisasi, gladi penanggulangan bencana banjir dan KLB 
penyakit, penyiapan SDM dan penyediaan obat-obatan. 

Sedangkan dalam masa tanggap darurat (saat kejadian), 
menurunkan tim reaksi cepat ke lokasi bencana/ KLB, 
penatalaksanaan di lapangan sesuai tipe bencana, 
tindakan penyelamatan, mendirikan Pos pelayanan 
medis/RS Lapangan dalam Komando Pos Utama, 
melaksanakan perawatan di lapangan (triase) dan 
persiapan rujukan, melakukan penyuluhan termasuk 
Inisiasi Menyusu Dini, pelayanan ambulans dan 
mempersiapkan penerimaan rumah sakit termasuk 
kapasitas rumah sakit. Dalam pelayanan kesehatan, 
Dinkes Prov. DKI Jakarta memberlakukan kebijakan 
membebaskan biaya pelayanan kesehatan di 17 RS 
Pemerintah dan ABRI serta seluruh Puskesmas di DKI 
Jakarta serta pembebasan biaya transportasi ambulans 
gawat darurat. 

Sedangkan pada pasca banjir surveilans ketat tetap 
dilakukan untuk mewaspadai berbagai penyakit akibat 
banjir seperti Leptospirosis, chikungunya, diare, 
influenza,  thypus dan lain-lain, ujar  dr. Dien  Emawati.

Sementara itu untuk memenuhi permintaan logistik 
berupa obat-obatan dari berbagai berbagai LSM dalam 
membantu menanggulangi banjir, Pemerintah DKI 
Jakarta telah mengeluarkan aturan yaitu harus 
berkoordinasi dengan penanggung jawan Pos Kesehatan 
/Puskesmas maupun RS setempat. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari penyalahgunaan  obat oleh orang-orang 
yang tidak bertanggung jawab, ujar dr. Dien Emawati.  
(Smd)

LAPORAN UTAMA
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enkes RI, Dr. dr. Sti Fadilah 
Supari, Sp. JP(K) 
mendesak dunia 

memberikan perhatian serius 
terhadap pemulihan kondisi 
kesehatan di Jalur Gaza dan segera 
memberikan bantuan kemanusiaan 
kepada rakyat Palestina. Selain itu 
Menkes RI juga mendesak 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
untuk segera mengirimkan Tim 
Kesehatan untuk memberikan 
bantuan kemanusiaan bagi rakyat 
Palestina dan membentuk Rapid 
Humanitarian Unit untuk 
meningkatkan kemampuan WHO 

menangani  bencana kemanusiaan 
di wilayah konflik. Hal itu 
disampaikan  Menkes RI Dr. dr. Siti 
Fadilah Supari, Sp. JP (K) dalam 
Sidang Executive Board WHO ke 124 
di Jenewa Swiss,  20 Januari 2009.

Menkes RI menegaskan, serangan 
militer Israel ke wilayah pendudukan 
Palestina telah mengakibatkan 
ribuan orang terdiri dari bayi, anak-
anak dan perempuan tewas, padahal 
rakyat Palestina memiliki hak hidup 
dan dilindungi. Mereka kelaparan 
dan tidak memiliki akses untuk 
mendapatkan air bersih dan tempat 

yang aman, sehingga akhirnya 
mereka meninggal. 

Saat ini kita tidak membicarakan 
politik, ataupun masalah 
kenegaraan, namun kita 
membicarakan masalah 
kemanusiaan dan keadilan. Menkes 
Palestina pada tanggal 16 Januari 
2009 melaporkan 1.133 orang 
meninggal sejak 27 Desember 2008, 
5.200 luka-luka termasuk anak-
anak dan 652 wanita. Ditambah lagi 
jumlah pengungsi yang mencapai 
40.000 jiwa, ujar Siti Fadilah Supari. 
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Menkes memberikan keterangan kepada Pers menyerukan dunia untuk membantu rakyat Palestina



Krisis kemanusiaan di Gaza Palestina 
memperparah derajat kesehatan 
dengan meningkatnya angka 
kematian kasar, angka kematian ibu 
dan anak, kerusakan infrastruktur 
kesehatan, kemiskinan, pelayanan 
yang terbatas (pelayanan kesehatan, 
air bersih, makanan, sanitasi dasar 
yang higienis) karena ketidak-
amanan. Hal ini akan memperburuk 
pencapaian Millenium Development 
Goals (MDG) bagi Palestina, ujar Siti 
Fadilah Supari.

Menkes RI menambahkan,  
Indonesia dalam 2 hari sejak 
serangan militer Israel tanggal 27 
Desember 2008 telah mengirimkan 
Tim Medis ke Jalur Gaza 
bekerjasama dengan Medical 
Emergency Rescue Committee 
(MerC), Bulan Sabit Merah Indonesia 
(BSMI) dengan membawa lebih dari 
2 ton bantuan kemanusiaan berupa 
obat-obatan. Meskipun awalnya 
mengalami kesulitan untuk 
memasuki wilayah Jalur Gaza, 
namun dengan bantuan Pemerintah 
Mesir, negara lain dan mitra 
internasional  pada akhirnya Tim 
Medis Indonesia dapat secara 
langsung memberikan bantuan 
kemanusiaan kepada rakyat 
Palestina di Gaza.

Indonesia berkomitmen untuk 
mendukung rekonstruksi 
(merehabilitasi) Palestina dengan 
harapan mereka bisa menggapai 
pencapaian MDG dan sastus 
kesehatan lain yang sama dengan 
negara tetangganya. Saya 
menghargai Rencana Operasi  
Darurat WHO (Emergency 
Operasional Plan) untuk mengirim 
bantuan kemanusiaan ke Gaza, ujar 
Dr. Siti Fadilah Supari.

Indonesia bersama negara-negara 
OKI yang menjadi anggota Executive 
Board WHO telah mengajukan 
rancangan Resolusi "The Grave  
Health Situation in the Occupied 
Palestinian Territory, particularly in 
the Occupied Gaza Strip" untuk 
dibahas dan disetujui oleh Executive 
Board WHO. 

Pada pokoknya Rancangan Resolusi, 
menekankan tindakan mendesak 
dari negara-negara di dunia untuk 
segera memberikan bantuan 
kemanusiaan kepada rakyat 
Palestina, khususnya tim medis, 
ambulans, obat-obatan dan 
perawatan medis, serta akses bagi 
pelayanan kesehatan di Jalur Gaza. 
Resolusi juga mendesak agar 
Direktur Jenderal WHO segera 
mengirimkan Misi Khusus Kesehatan 
ke Jalur Gaza untuk mempercepat 
akses bantuan kesehatan kepada 
rakyat Palestina, ujar Siti Fadilah 
Supari.

Sidang Executive Board dijadwalkan 
mengambil keputusan terhadap 
rancangan Resolusi tersebut pada 
tanggal 21 Januari 2009. Namun 
demikian terdapat kesepakatan 
negara-negara anggota untuk 
memberikan otorisasi kepada Dirjen 
WHO agar segera mengirimkan Misi 
Kesehatan Khusus ke Jalur Gaza.

Sidang Executive Board ke-124 
diselenggarakan tanggal 19 s.d. 27 
Januari 2009 dihadiri 34 anggota 
Executive Board WHO, termasuk 
Menkes RI sebagai anggota 
Executive Board WHO periode 2007 – 
2010. 

Sidang Executive Board membahas 
isu-isu kesehatan global yang 
akan diajukan dalam Sidang 
Kesehatan Tahunan WHO (World 
Health Assembly) ke-62 yang akan 
diselenggarakan pada bulan Mei 
2009. (Smd)
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idang Executive Board WHO,  pada 
hari ketiga tanggal 21 Januari 
2009 telah mengesahkan Resolusi 
"The Grave Health Situation in the 

Occupied Palestinian Territory, particularly 
in the Occupied Gaza Strip" yang 
disponsori oleh negara-negara OKI, 
termasuk Indonesia. Resolusi disetujui 
melalui pemungutan suara dengan 28 
suara mendukung (termasuk Indonesia), 
1 suara menolak (Amerika Serikat) dan 4 
negara abstain (Malawi, Bahamas, 
Selandia Baru dan Samoa), serta 1 negara 
tidak hadir ( El Savador), ujar Asep 
Somantri, Sekretaris Pertama PTRI di 
Jenewa melalui press release yang 
diterima Pusat Komunikasi Publik Depkes 
(23/1/2009).

Menurut Asep Somantri, Staf PTRI di 
Jenewa, Resolusi "The Grave Health 
Situation in the Occupied Palestinian 
Territorry, particularly in the occupied Gaza 
Strip" pada pokoknya mendesak negara-
negara di dunia untuk segera 
memberikan bantuan kemanusiaan 
kepada rakyat Palestina, berupa tim 
medis, ambulans, obat-obatan dan 
perawatan medis serta akses bagi 
pelayanan kesehatan di Jalur Gaza. 

Resolusi juga mendesak agar Dirjen WHO 
segera mengirimkan Misi Khusus 
Kesehatan (Urgent Specialized Health 
Mission) ke Jalur Gaza untuk 
mempercepat akses bantuan kesehatan 
kepada rakyat Palestina.

Resolusi juga mendesak penarikan 
penuh pasukan militer Israel dari jalur 
Gaza secepatnya. Resolusi juga 
mendesak untuk membuka blokade dan 
semua perbatasan bagi akses bantuan 
kemanusiaan ke wilayah jalur Gaza, 
termasuk koridor untuk menjamin 
pemberian pelayanan bantuan 
kesehatan dan makanan, jalur Tim Medis 
dan transfer para korban luka, ujar Asep 
Somantri. 
Selain itu, ujar Asep Somantri, Resolusi 
menekankan pula untuk melarang 
serangan militer Israel terhadap sipil 
dan infrastruktur kesehatan Palestina. 
Resolusi mendesak pula untuk 
memberikan perlindungan bagi rakyat 
Palestina agar rakat Palestina dapat 
hidup dengan aman di tanah mereka, 
dan menjamin kebebasan bergerak serta 
memfasilitasi tugas tim medis, ambulans 
dan upaya tanggap darurat untuk 
memberikan pelayanan kesehatan. 

Disamping itu, Resolusi juga mendesak 
bantuan bagi rekonstruksi infrastruktur 
kesehatan di jalur Gaza yang hancur 
karena serangan militer Israel.

Disetujuinya Resolusi tersebut diatas, 
tidak terlepas dari upaya Menkes RI Dr. 
dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) bersama 
Delegasi RI menggalang dukungan 
negara-negara OKI dan desakan agar 
rancangan Resolusi segera disahkan. 
Menkes RI telah mendesak Executive 
Board WHO mengambil tindakan segera 
untuk memulihkan kondisi kesehatan di 
Jalur Gaza, sebagaimana yang 
disampaikan di hadapan sidang 
Executive Board pada tanggal 20 Januari 
2009. 

Diingatkan oleh Menkes RI bahwa 
pengsahan rancangan Resolusi ini adalah 
semata-mata didasarkan pada 
pertimbangan kemanusiaan dan 
keadilan bukan atas dasar politik, 
sektarian maupun keagamaan. 
Dr. Siti Fadilah Supari, merasa puas 
dengan disahkannya Resolusi tersebut 
dan menegaskan bahwa Indonesia siap 
membantu WHO bagi pengiriman Misi 
Khusus Kesehatan ke Palestina. (Smd)

LAPORAN UTAMA
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ari ini (7/1/09) Menkes Dr. dr. 
Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) 
menerima penghargaan 

News Maker Metro TV. Penghargaan 
diserahkan langsung Direktur Metro 
TV Elman Saragih di Kantor 
Departemen Kesehatan Jakarta. 
Selain Siti Fadilah Supari, 
penghargaan serupa diberikan 
kepada Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla, 
Gubernur BI, Budiono, Menkeu Sri 
Mulyani Indrawati, Jimly 
Asshiddiqie, Amien Rais, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 

personil Grup Musik Slank. 
Menurut Suryopratomo, Direktur 
Pemberitaan Metro TV yang 
mendampingi Direktur Metro TV 
Elman Saragih menjelaskan, Dr. dr. 
Siti Fadilah Supari selain paling 
sering menjadi sumber berita di 
media massa, juga memenuhi 3 
kriteria lainnya yaitu berprestasi, 
dalam kegiatannya memberi 
inspirasi, dan secara moral pantas 
dijadikan contoh taula dan bagi 
rakyat. 

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, prestasi 

dan inspirasinya yang dinilai 
menonjol oleh Metro TV adalah  
program kesehatan yang pro rakyat 
(obat rakyat dan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat) serta  berani  
memperjuangkan kepentingan 
negara berkembang khususnya 
Indonesia tentang mekanisme virus 
sharing di dunia yang adil, setara 
dan transparan. Disamping itu, 
Menkes juga dinilai berani 
menentang keberadaan Namru di 
Indonesia sebelum dilakukan 
perundingan yang saling 
menguntungkan antara Indonesia 
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Menkes Dr. dr Siti Fadilah Supari menerima penghargaan News Maker Metro TV 2008 yang diserahkan oleh Direktur Metro TV Elman Saragih



dan Amerika, ujar Suryopratomo.

Kriteria yang digunakan dalam 
penetapan News Maker Metro TV 
2008 kata Suryoratomo adalah 
seberapa sering seorang figure atau 
institusi diberitakan oleh 5 media 
massa utama di Indonesia (Metro 
TV, Media Indonesia, Kompas, 
Republika, dan Koran Tempo). Selain 
itu, Metro TV  juga melihat sejauh 
mana public meaningnya sehingga 
dikembangkan menjadi beberapa 
kriteria yaitu memiliki prestasi di 
level dunia atau minimal nasional, 
memiliki kinerja luar biasa, memiliki 
integritas dan moralitas tinggi, serta 
inspiratif. 

Suryopratomo mengatakan dari 
penelusuran di lima media massa 
tersebut, diperoleh 150 nama yang 
dimuat diatas 250 kali selama tahun 
2008. Dari nama-nama tersebut, 
didapatkan 9 nama yang secara 
kuantitatif lebih dari 850 kali 
namanya dimuat di 5 media massa 
utama dan memenuhi 4 kriteria 
diatas. 
Penghargaan news maker 
merupakan salah satu rangkaian 
acara akhir tahun 2008 Metro TV. 
Sedangkan tujuan dari kegiatan ini 
adalah sebagai bentuk 
pertanggungjawaban media massa 
kepada khalayak atas kebijakan 
keredaksionalan yang terkait 
dengan pemilihan figure atau 
institusi sebagai sumber berita, 
sebagai imbauan kepada publik 
untuk terus memantau dan 

menjaga kredibilitas dan integrasi yang terpilih. 

Menkes dalam sambutannya mengatakan, perjuangan dalam 
menekan harga obat merupakan hal yang berat dan bermakna bagi 
masyarakat. Salah satu upayanya adalah mempertahankan harga obat 
tetap terjangkau oleh masyarakat tanpa mematikan industri obat, dan 
dikeluarkannya Peraturan Menkes No.1010/Menkes/ PER/XI/2008 yang 
menetapkan bahwa hanya industri farmasi/obat yang memiliki fasilitas 
produksi di Indonesia yang boleh mengimpor obat dari luar negeri. 
Dengan demikian, mempunyai nilai tambah untuk kesejahteraan 
masyarakat Indonesia. Selain itu, ujar Siti Fadilah, perjuangan yang 
berat adalah mempertahankan Rumah Sakit pemerintah agar tidak 
diprivatisasi menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bersyukur bahwa RS 
pemerintah saat ini statusnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Pada kesempatan tersebut, Menkes menyampaikan penghargaan 
dan terima kasih kepada redaksi Metro TV atas 
penghargaan yang diberikan. Hal ini akan menjadi 
kenangan yang tidak pernah terlupakan. Dengan 
penghargaan tersebut, maka akan memacu 
kinerja Departemen Kesehatan lebih baik lagi 
di masa depan.  (Smd)
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20| Med akom! | Edisi XVI | Februari 2009

Menkes berbincang serius dengan Direktur Pemberitaan Metro TV Suryo Pratomo
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The Intergovernmental 
Meeting on Pandemic 
Influenza Preparedness 

(IGM–PIP : Pertemuan Antar Negara 
anggota WHO tentang 
Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi 
Influenza)  di Jenewa Swiss yang 
berakhir pada tanggal 13 Desember 
2008 berhasil mencapai kemajuan 
yang berarti/signifikan. 

Dalam pertemuan tersebut, 
Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadillah 
Supari Sp.JP(K) memimpin delegasi 
Indonesia didampingi Wakil Ketua 
Delegasi, Staf Khusus Menkes Bidang 
Kesehatan Publik Dr. Widjaja Lukito, 
dan pejabat senior Deplu sekaligus 
penasihat hubungan internasional 
Departemen Kesehatan Makarim 
Wibisono menyatakan.  perundingan 
IGM-PIP telah mencapai 5 terobosan 

besar.
Menurut Wakil Ketua Delegasi 
Indonesia Dr. Widjaja Lukito, 
pencapaian utama yang diraih pada 
IGM ini adalah disetujuinya 
penggunaan Standard Material 
Transfer Agreement dalam sistem virus 
sharing. (SMTA adalah dokumen yang 
akan mengatur semua transfer virus 
maupun bagian bagiannya  yang 
berbentuk standard dan universal dan 
mempunyai kekuatan hukum).
  
Pencapaian kedua, prinsip-prinsip 
SMTA secara umum  disetujui  oleh 
semua negara anggota termasuk 
pengakuan atas perlunya 
mengintegrasikan sistem benefit 
sharing   kedalam SMTA yang telah 
gigih diperjuangkan Indonesia 
dengan dukungan negara-negara 

berkembang lain terutama 11 
negara SEARO (South  East Asia 
Regional Organization), Brazil,  AFRO 
(African Regional Office). Sebelumnya 
terdapat tentangan  keras dari  
Amerika Serikat untuk memperlaku-
kan benefit sharing setara dengan 
virus sharing.   

Tepatnya pernyataan IGM berbunyi 
"negara-negara anggota setuju 
untuk berkomitmen berbagi  virus 
H5N1 dan virus influenza lainnya 
yang berpotensi pandemi, serta 
menganggap virus sharing setara 
benefit sharing, sebagai bagian 
penting dari  langkah kolektif  demi 
kesehatan publik secara global"

Terobosan ketiga, adalah integrasi 
prinsip benefit sharing ke dalam 

T

Negara Maju Setuju Benefit Sharing Sebagai
Mekanisme Baru Virus Sharing Flu Burung

BERITA

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari berbicara pada pertemuan IGM-PIP di kantor pusat WHO Jenewa, Swiss.



SMTA
Terobosan keempat, adanya 
komitmen negara maju untuk benefit 
sharing secara tangible/nyata 
termasuk dalam berbagi risk 
assessment dan risk response.

Dan terobosan kelima,  terwujudnya 
Virus Tracking System dan Advisory 
Mechanism untuk monitoring dan 
evaluasi virus dan penggunaannya.

Makarim Wibisono dalam 
pernyataannya kepada sidang 
menungkapkan penghargaan  pada 
Amerika Serikat yang bersikap 
konstruktif  dan komitmen Amerika 
Serikat merupakan langkah yang 
baik menuju persetujuan 
menyeluruh.  

Sementara wakil negara-negara 
Afrika, dari Nigeria memberi 
penghargaan bahwa kemajuan 
perundingan yang dicapai ini  
terjadi karena Amerika Serikat dan 
Indonesia telah melangkah semakin 
mendekat dan memperkecil 
perbedaan pendapat diantara 
mereka.

Dr. Widjaja menambahkan "bahkan 
telah disetujui untuk meninggalkan 
sistim Global Influenza Surveillance 
Network-nya WHO yang telah 
berlaku selama 60 tahun, dengan 
mekanisme baru dan nama baru,  
dengan demikian mengubah 
tatanan berbagi virus dalam dunia 
kesehatan. Menteri Kesehatan Dr. 
Siti Fadillah Supari Sp.JP(K)  
mengusulkan mekanisme baru yang 
lebih adil, transparan dan setara 
tersebut dinamakan WHO Influenza 
Network".

Makarim Wibisono, penasehat 
hubungan internasional 
Departemen Kesehatan mengatakan 
"walaupun Naskah Persetujuan 

belum sepenuhnya disetujui dan 
masih menyisakan sejumlah 
masalah untuk dipecahkan, namun 
terobosan yang prinsip telah 
dicapai"

Pimpinan sidang IGM sebagai 
penutup menyatakan bahwa "masih 
ada sejumlah isu yang perlu 
dipecahkan akan tetapi  sidang 
melihat titik akhir sudah dalam 
jangkauan. Demi kepentingan 
kesehatan global, kita harus 
menemukan solusi dan 
menyelesaikan urusan ini agar IGM 
dapat melapor kepada World Health 
Assembly/WHA". WHA ke 62 yang 
akan diselenggarakan Mei 2009.

Negara anggota setuju untuk 
melanjutkan perundingan dalam 
IGM yang akan datang menjelang 
WHA ke 62 dan hasil IGM akan 
disahkan oleh WHA.
 
Standard Material Transfer Agreement 
jika telah disahkan dan berkekuatan 

hukum akan mengubah secara 
radikal tatanan penggunaan virus 
dalam sebuah Kerangka  yang lebih 
adil, transparan dan setara sehingga  
akan membuka akses transparan 
terhadap informasi virus influenza, 
yang berarti membuka peluang 
besar untuk para peneliti negara 
berkembang untuk meningkatkan 
kapasitas penelitiannya sehingga 
Indonesia dan negara berkembang 
lainnya dapat mengembangkan 
alat diagnostik, vaksin dan obat 
obatan terhadap virus flu burung. 

Intergovernmental Meeting on 
Pandemic Influenza Preparedness 
(IGM - PIP) adalah sebuah proses 
pertemuan Negara anggota yang 
diselenggarakan Sekretariat WHO 
untuk memfinalisasi negosiasi 
mengenai sistem baru virus sharing 
influenza H5N1 dan benefit sharing 
yang timbul dari penggunaan virus 
dan bagian-bagiannya. 
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Delegasi Indonesia dipimpin Menkes RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) dalam pertemuan IGM-PIP



Pergantian jabatan merupakan 
upaya pengembangan karir 
pegawai negeri sipil (PNS). 

Juga dalam rangka penyegaran dan  
meningkatkan kinerja organisasi. 
Oleh karena itu, bagi yang diganti 
maupun yang menggantikan  supaya 
dapat menerima dengan ikhlas dan  
melaksanakan tugas dengan penuh 
tanggung jawab sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing. 
Demikian Menkes Dr. dr. Siti Fadilah 
Supari, Sp. JP (K) ketika melantik 
empat pejabat baru eselon I di 
lingkungan Depkes Januari 2009.
Menurut Menkes, pengangkatan 
dalam suatu jabatan  merupakan 
bentuk kepercayaan sekaligus 
amanah yang menuntut pengabdian 
dan pengorbanan dalam upaya 
untuk membangun negeri serta 
mensejahterakan rakyat. 

Mereka yang dilantik adalah Prof. dr. 
Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), 
MARS, DTM&H sebagai Direktur 
Jenderal Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan (P2PL), Prof. 
Dr. Agus Purwadianto, S.H, M.Si, 
Sp.F(K) sebagai Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan (Litbangkes), dr. R. Triono 
Soendoro, Ph.D sebagai Staf Ahli 
Menkes Bidang Perlindungan Faktor 
Risiko Kesehatan, dan dr. Ratna 
Rosita Suryo Subandoro, MPH.M 
sebagai Staf Ahli Menkes Bidang 
Teknologi Kesehatan dan Globalisasi.

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, 
Sp.P(K), MARS, DTM&H sebelum 
dilantik adalah Direktur Pengendalian 
Penyakit Menular Langsung (P2ML) 
menggantikan    Dr. I Nyoman 
Kandun, MPH yang telah memasuki 

masa pensiun. Prof. Dr. Agus 
Purwadianto, S.H, M.Si, Sp.F(K) 
sebelumnya  adalah pejabat eselon I 
di Badan Penanggulangan Bencana 
Nasional dan mantan Kepala Biro 
Hukum dan Organisasi Depkes. dr. R. 
Triono Soendoro, Ph.D sebelum 
dilantik  adalah Kepala Badan 
Litbangkes menggantikan dr. 
Indrijono Tantoro, MPH yang telah 
memasuki masa pensiun. Sedangkan 
dr. Ratna Rosita Suryo Subandoro, 
MPH.M sebelum dilantik adalah 
Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar 
menggantikan Drs. H.M. Krissna 
Tirtawidjaja, Apt. yang telah 
memasuki usia pensiun.

Dalamkesempatantersebut, Menkes 
minta Prof. Dr. Tjandra Yoga 
mempunyai sikap mental yang 
tangguh karena Ditjen P2PL selalu 
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Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp. JP(K) menyaksikan penandatanganan Berita Acara pelantikan eselon I di lingkungan Depkes
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menjadi incaran dan diminati oleh 
pihak asing yang ingin menguasai 
ilmu-ilmu tentang penyakit menular 
yang dimiliki serta pihak yang ingin 
mengambil keuntungan dari ilmu 
tersebut. Namun, hubungan dengan 
pihak asing tetap harus dijalin tetapi 
secara proporsional, seimbang, 
setara, dan adil. Hal itu karena tugas 
utama Ditjen P2PL adalah melindungi 
rakyat dari segala macam bencana 
kesehatan. 

Sedangkan kepada Prof. Agus 
Purwadianto, Menkes mengharapkan 
agar Badan Litbangkes dapat 
melindungi masyarakat dari ancaman 
masalah kesehatan, karena antara 
Badan Litbangkes dengan P2PL 
merupakan dua sisi mata uang yang 
saling berhubungan. Selain riset, 
laboratorium-laboratoriumyang telah 
dimiliki perlu dikembangkan lagi, ujar 
Menkes.

Sementaraitu, kepada dr. Ratna 
Rosita, Menkes meminta 
agarmemfokuskan diri pada 
pengembangan program sistem 
transfusi darah nasional. Saat ini 
sudah terdapat 250 unit/ pelayanan 
transfusi darah di seluruh Indonesia. 
Berarti masih banyak 
Kabupaten/Kota yang belum 
memiliki unit transfusi darah.        

Menkes menjelaskan, pembangunan 
kesehatan merupakan bagian 
integral dari pembangunan nasional 
yang tercantum dalam RPJMN. Dalam 
RPJMN memuat masalah kesehatan 
yang dihadapi, sasaran 
pembanguankesehatan,dan 
kebijakan yang ditempuh serta 
program-programpembangunan 
yang akan dilaksanakan dalam kurun 
waktu 5 tahun sampai tahun 2009.

Sebagai salah satu pelaksana 
pembangunan kesehatan, Depkes 
telah menyusun Rencana Strategis 
(Renstra) yang merupakan dokumen 
perencanaan bersifat indikatif, yang 
memuat progam pembangunan 
kesehatanyangdilaksanakan 
langsung oleh Depkes maupun 
dengan mendorong peran aktif 
masyarakat. Dalam pelaksanaan 
pembangunan kesehatan, Depkes 
harus mendahulukan program-
program prioritas khususnya 
penurunan Angka Kematian Ibu dan 
percepatan penurunan Angka 
Kematian Bayi dan Balita serta 
percepatan penurunan Angka 
Kesakitan dan Kematian akibat 
penyakit menular. Selain itu, didalam 
Renstra Depkes disebutkan sasaran 
yang harus dicapai, seperti 
menggerakan dan memberdayakan 
masyarakat untuk hidup sehat, 
meningkatkan akses masyarakat 
terhadap pelayanan kesehatan yang 
berkualitas, meningkatkan sistem 
surveilans monitoring dan informasi 
kesehatan serta meningkatkan 
pembiayaan kesehatan, tambah 
Menkes.

Menurut Menkes, tahun 2009 
merupakan tahun terakhir yang 
ditetapkan untuk mengukur kinerja 
pencapaian terhadap indikator yang 
telah ditentukan. Penilaian Renstra 
Depkes bertujuan untuk menilai 
keberhasilanpenyelenggaraan 
pembangunankesehatanyang telah 
dilakukan dalam kurun waktu 
tersebut.

Di akhir sambutannya, Menkes 
mengharapkan kepada pejabat yang 
baru dilantik dalam melaksanakan 
tugas tetap menerapkan prinsip-
prinsipkoordinasi,integrasi, 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan 
masing-masingmaupunantar satuan 
organisasi dalam lingkungan 
Departemen serta dengan instansi 
lain di luar Departemen, sesuai 
dengan tugas masing-masing. Selain 
itu, dapat terwujudnya Visi Depkes 
yaitu masyarakat yang mandiri untuk 
hidup sehat melalui pembangunan 
kesehatan yang telah dilaksanakan 
dengan kerja keras, bersinergi, dan 
baur-membaur. (Smd)

Pengambilan sumpah saat pelantikan eselon I dilingkungan Depkes dari kiri dr. Ratna Rosita MPH.M,
dr. Triono Sundoro, PH.d, Prof. dr. Agus Purwadianto SH, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama Sp.P(K), MARS



enurut Pemimpin Redaksi 
Harian Waspada, H. 
Prabudi Said,  Menkes Dr. 

Siti Fadilah Supari dinilai sebagai 
Menteri Terpopuler dan Paling Aktif di 
jajaran kabinet Indonesia Bersatu, 
karena berbagai hal. 
Dalam 5 tahun terakhir Indonesia 
menghadapi masalah yang datang 
dari dalam dan luar negeri. Salah 
satunya adalah masalah kesehatan,  
khususnya  flu burung di Tanah Karo. 
Berkat kegigihan Menkes serta 
kerjasama dengan Pemda Sumatera 
Utara, kasus flu burung tersebut dapat 
ditangani sekaligus membuka mata 
dunia adanya konspirasi di balik 
penyakit tersebut. Dalam kaitan itu,  
Menkes turun langsung  dan 
mengambil keputusan  yang tepat 
untuk mencegah penularannya. 

Dr. Siti Fadilah Supari dinilai berani 
menentang kebijakan Amerika 
dengan menuntut virus sharing yang 
adil transparan dan setara. Kemudian  
di sela-sela kesibukannya,  
menyempatkan menulis buku 
berjudul "Saatnya Dunia Berubah, 
Tangan Tuhan dibalik Virus Flu 
Burung", ujar Prabudi Said. 
Selain itu, banyak kebijakan Menkes 
yang sangat bermanfaat bagi warga 
miskin di samping upaya 
meningkatkan derajat kesehatan 
bangsa. Kebijakan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 
kata  Prabudi Said, telah banyak  
membantu akses pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat miskin dan 
tidak mampu disamping  kebijakan 
publik lainnya seperti Desa Siaga 
dengan Poskesdes untuk 
meningkatkan akses pelayanan 
kesehatan pada masyarakat maupun 
P4K (Program  Perencanaan Persalinan 
dan Pencegahan Komplikasi) untuk 
menurunkan angka kematian ibu 
melahirkan dan angka kematian bayi 
baru lahir serta  kebijakan tentang 
Obat Murah Berkualitas (Obat Serba 
Seribu)  dan Apotek Rakyat. 
Dalam sambutannya Menkes 
menyatakan terima kasih. 
Penghargaan ini bukan untuk pribadi 
saya, melainkan untuk semua pelaku 
pembangunan kesehatan. Karena itu, 
saya menghargai apa yang dilakukan 
Harian Waspada melalui pelayanan 
kesehatan gratis dan kampanye cuci 
tangan pakai sabun, donor darah dan 
lain-lain. Hal ini merupakan salah satu 
bentuk perhatian harian Waspada 
terhadap pembangunan kesehatan, 
ujar  Menkes. 

Menkes menambahkan, dalam 
menjalankan amanah pembukaan 
UUD 1945, Kabinet Indonesia Bersatu 
telah menunjukkan pencapaian yang 
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Menkes RI, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, 

Sp.JP(K), hari Rabu, 28 Januari 2009 

lalu meperoleh penghargaan 

"Menteri Terpopuler dan Paling 

Aktif" pilihan harian Waspada 

Medan.  Penghargaan diserahkan 

Pemimpin Umum Harian Waspada 

dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM, 

bertempat di SDN 06/09/48, Jl. Yos 

Sudarso, Kota Medan. Penghargaan 

diserahkan bertepatan  Hari Bakti 

Waspada ke-62 yang juga dihadiri  

Walikota Medan Drs. H. Afifudin 

Lubis. 

M

SITI FADILAH SUPARI
“MENTERI TERPOPULER DAN PALING AKTIF”
PILIHAN HARIAN WASPADA MEDAN

dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM menyerahkan piagam penghargaan
kepada Menkes dr. Siti Fadilah Supari
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positif. Keberhasilan itu ditunjukkan 
dengan perbaikan indikator 
kesehatan, yaitu menurunnya angka 
kematian bayi (AKB) dari 35 per 1.000 
kelahiran hidup pada tahun 2004  
menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup 
pada tahun 2007. Membaiknya angka 
kematian ibu (AKI) dari  307 per 
100.000 kelahiran hidup pada tahun 
2004 menjadi 228 per 100.000 
kelahiran hidup pada tahun 2007. 
Prevalensi gizi kurang pada balita 
menurun secara luar biasa dari 37,5% 
pada tahun 2003 menjadi 18,4% pada 
tahun 2007. Sedangkan umur harapan 
hidup (UHH) mengalami peningkatan 
dari 68,6 tahun pada tahun 2004  
menjadi 70,5 tahun pada 2007. 

Menkes menyadari, keberhasilan 
tersebut belum memenuhi harapan 
bangsa, karena itu kita harus bekerja 
lebih keras lagi agar pencapaian 
pembangunan kesehatan lebih baik 
lagi. Peran serta masyarakat termasuk 
media perlu ditingkatkan terutama 
dalam pengawasan dan pengendalian, 
membantu pemerintah mencapai 
pembangunan kesehatan. Masih 
banyak fasilitas kesehatan yang 
membutuhkan peralatan, sarana 
prasarana, tenaga dan biaya untuk 
dapat memberikan pelayanan 
kesehatan yang bermutu bagi 
masyarakat,  ujar Dr. Siti Fadilah Supari. 

Menkes menambahkan, tantangan 
pembangunan kesehatan masih 
cukup berat. Hal ini terkait dengan 
kemampuan ekonomi masyarakat 
yang sebagian besar masih rendah. 
Karena itu dalam menyelenggarakan 
pembangunan kesehatan harus pro 
rakyat dan pro orang miskin. Saya 
menyadari kalau rakyat tidak sehat, 
mana mungkin memiliki produktivitas 
yang tinggi. Semangat itu saya 
tuangkan dalam program jaminan 
pemeliharaan kesehatan bagi 
masyarakat miskin yang saat ini 
dikenal dengan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas). Dengan 
program Jamkesmas, masyarakat 

miskin dan tidak mampu telah dapat 
mengakses pelayanan kesehatan 
tanpa perlu memikirkan biaya 
perawatan di rumah sakit. Dalam 
program ini masyarakat miskin 
mendapatkan seluruh jenis pelayanan 
sesuai kebutuhan, seperti pertolongan 
persalinan, hemodialisa hingga 
operasi jantung, ujar Menkes. 

Selain itu, program terobosan lainnya 
adalah menurunkan harga obat 
generik maupun obat generik 
bermerek, menanggulangi  kejadian 
luar biasa (KLB) flu burung dan 
memperjuangkan status  rumah sakit 
pemerintah menjadi  badan layanan 
umum (BLU).

Jika rumah sakit berbentuk badan 
usaha milik negara (BUMN) atau 
perseroan terbatas (PT), maka pusat-
pusat layanan utama kesehatan itu 
akan diambilalih pihak asing, karena 
sudah banyak pihak asing yang antri 
serta siap mengambil alih. Namun saat 
ini rumah sakit milik pemerintah pusat 
(Depkes) telah berstatus BLU dan 
banyak rumah sakit milik 
pemerintah daerah sedang dalam 
proses menjadi BLU, kata Menkes.

Menkes juga menegaskan 
pentingnya transparansi dalam 
memberikan kartu Jamkesmas bagi 
masyarakat miskin dan tidak mampu, 
agar pelayanan kesehatan gratis 
tersebut dapat dinikmati  orang yang 
berhak. Tanpa adanya transparansi, 
yang akan mendapat keuntungan 
adalah orang kaya. Agar hak-hak orang 
miskin tidak terabaikan, saya minta 
Harian Waspada ikut membantu 
pengawasan dalam program 
Jamkesmas, kata Menkes. 

Dalam kunjungan di Sumatetera Utara, 
Menteri Kesehatan RI juga 
meresmikan gedung Pusat 
Penanggulangan Krisis (PPK) Regional 
Sumatera Utara, kampanye Cuci 
Tangan Pakai Sabun sekaligus 
melantik dokter kecil dan dokter 
remaja se Kota Medan serta 
meresmikan Pos Kesehatan Kelurahan 
di Kota Medan dan meninjau 
pelayanan kesehatan di RSU 
Sembiring, Deli Tua. (Smd)

Menkes dr. Siti Fadilah Supari menerima penghargaan dari Ketua Umum GMPI Muh. Danial Nafis 



empa bumi tektonik yang 
terjadi tanggal 4 Januari 2009 
sejak pukul 02.43 WIB sampai 

pukul 08.55 WIB dengan kekuatan 
antara 5,1 sampai 7,6 SR, 
mengakibatkan sedikitnya 4 orang 
meninggal masing-masing satu 
orang dari Kab. Manokwari dan 3 
orang dari Kab. Sorong, korban luka-
luka dan sejumlah bangunan rusak. 

Kerusakan bangunan tercatat adalah 
dua hotel yang rusak berat dan dua 
bank. Sedangkan bangunan di 
sekitarnya hanya mengalami retak. 
Begitu pula Rumah Sakit Umum 
Daerah Manokwari rusak ringan, 
selain itu gedung obat RS Sele Besolu 
Kota Sorong  dan gedung RS retak. 
Selain itu beberapa fasilitas 
kesehatan lainnya juga mengalami 
kerusakan ringan seperti Puskesmas, 
Puskesmas Pembantu, Polindes, 
rumah dokter dan paramedis.

Upaya yang dilakukan dalam 
menangani korban bencana adalah 
evakuasi korban, memberikan 
pelayanan kesehatan di Pos 
Kesehatan, Puskesmas dan rumah 
sakit oleh aparat kesehatan setempat 
termasuk perawatan korban di rumah 
sakit. Sedangkan untuk membantu 
penanganan masalah kesehatan 
akibat gempa tersebut, Departemen 
Kesehatan melalui Pusat 
Penanggulangan Krisis (PPK), telah 
mengimkan bantuan  dua ton 
makanan pendamping air susu ibu 
(MP-ASI), dua ton obat paket gempa, 
dua box lidocain injeksi, dan sepuluh 
buah flowmeter oksigen dan  dana 
bantuan untuk operasional bencana 
ke Dinkes Kab. Manokwari sebesar 
200 juta rupiah. 
Selain itu, Depkes juga mengirimkan 
tujuh orang tim kesehatan dipimpin 
Prof. Idrus Patturusi terdiri dari dokter 
spesialis ortopedi, dokter spesialis 

bedah dan dokter spesialis penyakit 
dalam dari PPK Regional Makassar. 
Bantuan  tiba di lokasi  tanggal 5 
Januari 2009.

Gempa bumi berkekuatan 7,6 SR 
tersebut juga mengakibatkan 
Bandara Manokwari mengalami 
keretakan. Akibatnya rombongan 
Menteri Pekerjaan Umum Djoko 
Kirmanto, Menteri Kesehatan Siti 
Fadilah Supari, Menteri Sosial 
Bachtiar Chamsjah, Menteri 
Perhubungan Syafii Djamal dan Ketua 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) yang berangkat 
Minggu (4/1) siang baru sampai 
lokasi Senin (5/1).

Rombongan menteri tersebut 
membawa serta 6,8 ton bantuan 
untuk para korban di Manokwari dan 
Sorong dengan menggunakan 
pesawat Hercules.
  
Untuk pengendalian penyakit dan 
penyehatan lingkungan, 
Departemen Kesehatan telah 
melakukan upaya berupa 
menyiapkan tim dan logistik berupa 
personal hygiene kit, WC knock 
down, polybag dan bahan penjernih 
air cepat. Selain itu juga 
melaksanakan kegiatan tanggap 
darurat medik dan kesehatan 
masyarakat dengan memberdayakan 
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 
Manokwari dan Sorong serta 
membantu kegiatan tanggap 
darurat kesehatan masyarakat 
berupa pengasapan terhadap lalat 
dan nyamuk serta surveilans 
penyakit dengan memberdayakan 
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan 
Ambon. 
 (Smd).

BERITA
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DEPKES KIRIMKAN BANTUAN UNTUK
KORBAN BENCANA
MANOKWARI DAN SORONG

DEPKES KIRIMKAN BANTUAN UNTUK
KORBAN BENCANA
MANOKWARI DAN SORONG

Menkes Dr.dr. Siti Fadilah Supari melepas tim kesehatan untuk bencana gempa bumi di Manokwari
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enteri Kesehatan, Dr. dr. 
Siti Fadilah Supari,Sp.JP(K), 
Kamis (01/01/09) melepas 
15 orang Tim Advance ke 

Palestina di Hotel Transit Bandara 
Soekarno Hatta. Tim Advance 
dipimpin dr. Rustam Syarifudin 
Pakaya, MPH, Kepala Pusat 
Penanggulangan Krisis Depkes  terdiri 
dari 6 orang dokter dari Depkes dan 
LSM (MerC dan BSMI), utusan Deplu 
dan beberapa wartawan. Di kota 
tujuan yakni Amman, Jordania,  Tim 
akan menyerahkan bantuan, dan 
berdiskusi dengan Duta Besar RI di 
Kairo dan Kedubes Palestina  tentang 
kemungkinan bantuan yang bisa 
diberikan Indonesia.

Dalam sambutannya, Menkes Dr.dr. 
Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) 
mengatakan bantuan yang diberikan 
Indonesia merupakan bentuk 
solidaritas bangsa yang ikut prihatin 
atas penderitaan rakyat Palestina. 

Pemerintah Indonesia dalam 
kesempatan ini memberikan bantuan 
uang dua milyar rupiah dan obat-
obatan seberat 2 ton yang akan 
digunakan untuk menolong warga 
Palestina, khususnya anak-anak dan 
ibu-ibu yang menjadi korban 
gempuran Israel. "Yang mengatur 
penyerahan bantuan dan 
perundingan di Mesir dan Yordania 
adalah Direktur Timur Tengah, Deplu 
Aidil Chandra Salim " ujar Menkes.

Sementara itu dr. Rustam Syarifudin 
Pakaya, Kepala Pusat Penanggulangan 
Krisis (PPK) Depkes, yang juga ketua 
tim Advance mengatakan, di Gaza 
hanya terdapat 3 Rumah sakit padahal 
ribuan korban memerlukan pelayanan 
kesehatan. Karena itulah Tim Advance 
akan mencoba membangun field 
Hospital ini untuk ikut membantu 
para korban di Gaza.

Menurut Direktur Timur Tengah, 

Deplu Aidil Chandra Salim, 
penyerahan bantuan akan 
bekerjasama dengan Dubes 
Palestina, pemerintah Jordan serta 
WHO. Ada perbatasan yang disepakati 
oleh 4 unsur yaitu Mesir, Israel, 
Palestina, dan  pengawasan Uni Eropa. 
Sejauh ini bantuan-bantuan yang 
disampaikan melalui charity berjalan 
lancar, meskipun jika melalui jalur 
Mesir masih sangat sulit. Perbatasan 
sempat dibuka beberapa jam untuk 
masuk bantuan dari India, Qatar, dan 
Iran. Di Perbatasan itu hanya ada 37 
warga Gaza dari sekian banyak yang 
boleh keluar. Karena itu, Tim Advance 
akan masuk melalui jalur Jordan 
sehingga bantuan bisa masuk.

Tim Advance ini dijadwalkan tiba di 
Amman tanggal 2 Januari 2009 dan 
langsung menyerahkan bantuan RI di 
Kantor Kedubes Palestina. Pada 
tanggal 3 mereka akan men-
diskusikan situasi terkini di KBRI di 
Kairo. Selanjutnya pada tanggal 4, Tim 
akan mendiskusikan pendirian field 
hospital dan pengiriman tim medis 
Indonesia dengan Departemen LN 
Mesir Urusan Palestina. Tanggal 5-6, 
mereka akan melakukan peninjauan 
lokasi di Rafa, dan tanggal 7 mereka 
melakukan pemantapan Rancana Aksi 
Pendirian Field Hospital (RS 
Lapangan). Tim ini akan pulang 
kembali ke Indonesia tanggal 8 
Januari 2009. Anggota tim ini adalah 
Rustam Syarifudin Pakaya (PPK 
Depkes), Lucky Tjahjono (PPK 
Depkes), Mahendro Wisnu Wardono 
(Metro TV), Sahlan Basir (TVRI), 
Joserizal Jurnalis (Mer-C), Mursalin 
(Mer-C), Aidil Chandra Salim (Deplu), 
Arif Rahman (Muhammadiyah), Ismail 
Fahmi (TV-One), Firtra Ratory (TV-
One), Hanibal Widada Yudya 
Wijayanta (Anteve), Agoes 
Kooshartoro (BSMI), Basuki Supartono 
(BSMI), Nirzam Fahmi (Trans TV). (Smd
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Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari melepas tim medis Indonesia ke Palestina
di pimpin oleh dr. Rustam S. Pakaya disaksikan Dubes Palestina untuk Indonesia



ima puluh sembilan tahun 
yang lalu (1950), Dr. Poerwo 
Soedarmo, Bapak Gizi 

Indonesia yang terkenal dengan 
semboyannya "Empat Sehat Lima 
Sempurna", membentuk Lembaga 
Makanan Rakyat untuk memperbaiki 
gizi rakyat Indonesia dan 
mendirikan Sekolah Ahli Diit yang 
memproduksi tenaga profesional 
ahli gizi, yang pada masa sekarang 
dikenal sebagai Direkorat Bina Gizi 
Masyarakat  Departemen Kesehatan 
dan Akademi Gizi. 

Dalam kurun waktu 59 tahun 
memerangi masalah gizi di 
Indonesia, saat ini berbagai 
kemajuan dan keberhasilan sudah 
banyak dicapai. Penyakit 
"rakyat" seperti hunger 
oedema (H.O) atau beri-
beri, xeropthalmia, pellagra 
dan lain-lainnya, pada saat 
ini sudah sangat jarang 
ditemukan. 
Meskipun 
telah banyak 
keberhasilan, 
kekurangan 
gizi makro 
(kekurang
an energi 
protein) 
baik akut 
maupun 
kronis 
masih banyak 
ditemukan, 

terutama pada masyarakat miskin, 
perdesaan dan wilayah timur 
Indonesia. Demikian pula halnya 
dengan kekurangan gizi mikro 
(kekurangan vitamin mineral) yang 
dikenal sebagai "silent hunger" 
seperti anemia gizi besi, gondok 
endemik, masih banyak ditemukan 
terutama pada anak-anak, ibu hamil 
dan ibu menyusui. 

Hal itu disampaikan dr. Budihardja, 
DTM & H, MPH, Dirjen Bina 
Kesehatan Masyarakat, pada Seminar 
"Pola Makan Gizi Seimbang 
Meningkatkan Kualitas Hidup" 
dalam rangka memperingati Hari 
Gizi Nasional (HGN) ke-59 di Jakarta 
tanggal 10 Februari 2009.

Berdasarkan Riset Kesehatan 
Dasar  (RISKESDAS) tahun 
2007, selain kekurangan gizi, 
penyakit infeksi (diare, infeksi 

saluran pernapasan 
akut) dan penyakit 

menular 
(malaria, TBC 
dan HIV/AIDS), 

masalah 
kelebihan gizi 

(kegemukan dan obesitas), penyakit 
tidak menular seperti jantung dan 
pembuluh darah, stroke, hipertensi, 
diabetes mellitus menunjukkan 
kecenderungan yang meningkat. 
Bahkan penyakit ini telah menjadi 
sebab utama kematian di Indonesia. 
Artinya, telah terjadi transisi 
epidemiologi, karena sebelumnya 
penyakit utama kematian adalah 
penyakit menular, ujar dr. 
Budihardja. 

Ditambahkan, masalah overweight 
dan penyakit tidak menular sudah 
harus mendapat perhatian, 
sementara gizi buruk dan penyakit 
infeksi belum teratasi. Terjadinya 
masalah gizi disebabkan oleh 
jumlah dan mutu asupan gizi serta 
kondisi kesehatan dan penyakit yang 
diderita seseorang. Faktor-faktor 
yang berpengaruh adalah 
ketersediaan pangan di tingkat 
rumah tangga, akses terhadap 
pelayanan kesehatan, air bersih dan 
sanitasi dasar, serta pola asuh sadar 
gizi keluarga. 

Sedangkan keadaan yang mendasari 
berbagai masalah gizi tersebut  
antara lain adalah kemiskinan, 

pendidikan dan tingkat 
daya beli masyarakat. 

Dengan demikian, 
mengatasi masalah gizi 
di Indonesia, tidak 
hanya tanggungjawab 
Depkes saja, tetapi juga 

BERITA
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menjadi tanggungjawab sektor 
lainnya seperti pertanian dan 
ekonomi, dan masyarakat, termasuk 
masyarakat umum seperti 
mahasiswa, kader, dunia usaha dan 
media yang hadir pada pagi hari ini, 
papar dr. Budihardja.

Menurut dr. Budihardja, sesuai 
dengan pembagian kelompok 
makanan yaitu makanan pokok, lauk 
pauk, sayuran dan buah, menjadi 
lima karena ditambah susu, maka 
dikenal dengan Slogan Empat Sehat 
Lima Sempurna. Slogan ini pertama 
kali diperkenalkan oleh dr. Poerwo 
Soedarmo pada kurun 1950-an.

Slogan tersebut mengacu pada 
slogan yang digunakan di USA pada 
tahun 1940-an (basic seven, sesuai 
pembagian makanan di USA). 
Dengan berkembangnya ilmu gizi 
dan kesehatan secara pesat, maka 
slogan Empat Sehat Lima Sempurna 
diperbarui dan digunakan  sebagai 
pedoman diet yang menekankan 
pada prinsip keseimbangan 
makanan, balance diet atau 
Pedoman Gizi Seimbang. 

Secara internasional, pedoman ini 
digambarkan dalam bentuk piramid, 
yang di Indonesia digambarkan 
sebagai "tumpeng". Proporsi 
terbesar, di bagian dasar tumpeng 
adalah kelompok karbohidrat 
sebagai sumber energi. Diatasnya, 
kelompok buah dan sayur sebagai 
sumber vitamin dan mineral. Pada 
lapisan ketiga,dengan proporsi lebih 
kecil lagi,  ada kelompok lauk pauk 
sebagai sumber protein. Dan pada 
puncak tumpeng yang merupakan 
proporsi terkecil terdapat kelompok 
makanan yang dikonsumsi sedikit 

saja yaitu gula, minyak, lemak  dan 
garam. 

Dipilihnya tema seminar "Pola 
Makan Gizi Seimbang Meningkatkan 
Kualitas Hidup"  merupakan salah 
satu upaya Depkes bekerjasama 
dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia 
(Persagi) untuk memasyarakatkan 
pola makan gizi seimbang sebagai 
gaya hidup sehari-hari. Melalui acara 
ini, diharapkan para peserta seminar 
akan lebih memahami pedoman gizi 
seimbang, dapat menerapkan 
sebagai gaya hidup sehari-hari 
sekaligus dapat berperan sebagai 
penggerak, pelopor dan motivator 
dalam menerapkan pola makan gizi 
seimbang di masyarakat, kata dr. 
Budiharja.

Sesuai dengan tema, dalam seminar 
dibahas Kebijakan Program Gizi oleh 
Dirjen Bina Kesmas, Mengapa Tubuh 
Kita Memerlukan Gizi Seimbang oleh 
dr. Safri Gurichi, MPH, Dekan Fakultas 
Kedokteran dan Kesehatan Univ. 
Muhammadiyah Jakarta, dan 
Penerapan Pola Makan Gizi 
Seimbang dalam Keluarga oleh Ir. 

Rossi Anton Apriyantono, Msc., dari 
Persatuan Ahli Gizi Indonesia 
(Persagi) serta presentasi contoh 
makanan sehat. 

Ir. Rossi Anton Apriantono dalam 
makalahnya yang berjudul " 
Penerapan Pola Makan Gizi   
Seimbang dalam Keluarga" 
menyatakan, gizi seimbang adalah 
asupan gizi dari makanan yang 
dapat memenuhi kebutuhan gizi 
sesuai usia dan kegiatannya, 
sehingga mencapai berat badan 
normal untuk hidup sehat. Sesuai 
usia, kelompok usia sasaran 
dibedakan menjadi  kelompok Balita 
(usia 1 – 5 tahun), Anak Usia Sekolah, 
Dewasa, Ibu hamil &  Ibu Menyusui, 
dan Lansia
(Smd,Pw)

Kemustahilan yang masuk akal 
selalu lebih menarik daripada 

kemungkinan yang tidak 
menyakinkan

-ARISTOTELES-

Direktur Jenderal Bina Kesmas dr. Budihardja, DTM&H, MPH
memberi sambutan pada peringatan Hari Gizi Nasional

Direktur Jenderal Bina Kesmas dr. Budihardja, DTM&H, MPH
menyerahkan tumpeng kepada peserta seminar peringatan Hari Gizi Nasional



amkesmas. Program unggulan 
Departemen Kesehatan. Semua 
orang mencermati mulai dari 

pemerintah, LSM, Wartawan, 
masyarakat, termasuk ICW. Sebagai 
bukti kepedulian mereka terhadap 
program pro rakyat ini. Banyak 
pujian, masukan, tapi ada juga 
kritikan. Untuk katagori yang terakhir  
mungkin karena belum terpapar, 
sehingga belum paham secara utuh 
program jamkesmas. Semua itu 
manjadi masukan bagi pengelola 
program untuk melalukan perbaikan. 
Diantaranya memberi penjelasan 
secara lengkap, jelas dan singkat. 
Semoga melalui narasi tanya-jawab 
berikut ini dapat mempermudah 
memahami program jamkesmas. 
Berikut uraiannya.

 Apa program Jamkesmas?

Jamkesmas (jaminan kesehatan 
masyarakat) adalah perlindungan 
sosial melalui sistem pembiayaan 
yang menjamin masyarakat miskin 
dan tidak mampu memperoleh 
kebutuhan dasar di bidang 
kesehatan secara gratis. Program ini 
sebagai wujud komitmen 
pemerintah terhadap UUD 1945 
pasal 28 H dan UU No. 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan. Oleh karena itu 
setiap individu, keluarga dan 
masyarakat berhak memperoleh 
perlindungan terhadap 
kesehatannya, dan negara 
bertanggung jawab mengatur agar 
terpenuhi hak hidup sehat bagi 
seluruh penduduk termasuk 
masyarakat miskin dan tidak 
mampu.
 
Apa tujuan Jamkesmas?

Umum: Meningkatnya akses dan 
mutu pelayanan kesehatan bagi 
seluruh masyarakat miskin dan tidak 
mampu agar tercapai derajat 
masyarakat yang setinggi-tingginya.
Khusus: Meningkatnya cakupan 
masyarakat miskin dan tidak mampu 
yang mendapat pelayanan kesehatan 
di Puskesmas dan jaringannya.
Meningkatnya cakupan masyarakat 
miskin dan tidak mampu yang 
mendapat pelayanan kesehatan di RS 
dan jaringannya. Meningkatnya 
kualitas pelayanan kesehatan pada 
masyarakat miskin dan tidak mampu. 
Terselenggaranya pengelolaan 
keuangan yang transparan dan 
akuntabel. 

Masyarakat miskin dan tidak mampu 
berdasarkan data BPS sejumlah 19,1 
juta rumah tangga. 1 rumah tangga 
diasumsikan 4 orang. Berarti total 
penduduk miskin dan tidak mampu 
yang dicakup dalam program 
Jamkesmas sebanyak 76,4 juta jiwa 
di seluruh Indonesia, kecuali DKI 
Jakarta. Berdasarkan kuota tersebut 
Bupati/Walikota menetapkan peserta 
Jamkesmas di wilayahnya dalam 
satuan jiwa berisi nomor dan alamat. 
Apabila jumlah peserta Jamkesmas 
di wilayah tersebut melebihi dari 
jumlah kuota yang ditentukan (kuota 
nasional), kelebihannya menjadi 
tanggung jawab Pemda setempat.

a. Masyarakat miskin dan tidak 
mampu didata oleh aparat 
desa/kelurahan sebagai peserta 

Siapa yang dicakup Jamkesmas?

Bagaimana memperoleh kartu 
Jamkesmas?

BERITA
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Jamkesmas, diusulkan melalui kepala desa/lurah ke 
tingkat kecamatan, dan selanjutnya  ke 
kabupaten/kota.

b. Data masyarakat miskin dan tidak mampu yang 
diusulkan dari desa/kelurahan dan kecamatan, 
dibuatkan SK Bupati/WaliKota sebagai penerima 
Jamkesmas.

c. PT. Askes membuat kartu Jamkesmas dan 
mendistribusikan kepada yang berhak menerima.

Apabila Puskesmas dan jaringannya tidak tersedia/tidak 
bisa memberikan pelayanan berdasarkan indikasi medis, 
maka pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih 
lengkap/ mampu, yaitu Balai-balai Kesehatan dan RS.

a. Memperoleh pelayanan kesehat-an secara gratis bila 
berobat ke Puskesmas dan jaringannya (rawat jalan, 
rawat inap, persalinan normal dan pelayanan gawat 
darurat) 

b. Pelayanan gawat darurat (emergency) di rumah 
sakit.

c. Memperoleh pelayanan rujukan di rumah sakit (rawat 
jalan, rawat inap di kelas 3,  operasi: caesar, jantung, 
kanker, hemodialisa, dll)

a. Seluruh Puskesmas dan jaringannya (Poskesdes, 
Polindes, Puskemas Pembatu, Puskemas Keliling, dll)

b. Balai Kesehatan Indra Masyarakat, Balai Kesehatan 
Mata Masyarakat, Balai Pengobatan Penyakit Paru-
paru.

c. Seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta yang 
menjalin kerja sama dengan Jamkesmas.

d. Rumah sakit TNI/POLRI yang menjalin kerjasama 
dengan Jamkesmas.

a. Pelayanan kesehatan diberikan gratis secara berjenjang 
di sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas 
dan jaringanya) yang berjumlah 8.234 unit.

b. Pelayanan kesehatan tingkat lanjut dilakukan di kelas 
III RS, Balai-balai Kesehatan dan RS Khusus yang 
berjumlah 902 unit, terdiri dari 508 RS Pemerintah, 61 
RS TNI/ POLRI, 37 Balai Kesehatan dan 296 RS swasta 
yang memiliki ikatan kerja sama dalam program 
Jamkesmas. 

Bagaimana prosedur rujukan?

Apa hak peserta Jamkesmas?

Fasilitas kesehatan mana saja yang melayani 
Jamkesmas?

Bagaimana pelayanan kesehatan diberikan kepada 
peserta Jamkesmas?

Pelayanan apa saja yang tidak dijamin Jamkesmas ?

Berapa biaya program Jamkesmas ?

Bagaimana penyaluran dana Jamkesmas ke Pemberi 
Pelayanan Kesehatan (PPK)?

Bagimana orang miskin dan tidak mampu yang tidak 
tercakup dalam kuota nasional (tidak masuk dalam SK 
Bupati / Wali Kota)?

Apakah ada bedanya pemegang kartu Jamkesmas dan 
pemegang kartu non Jamkesmas?

Siapa yang melakukan pengawasan terhadap 
program Jamkesmas ?

Bagaimana kerjasama dengan PT Askes ?

a. Alat bantu dengar,
b. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kusri roda dan 

korset),
c. Operasi plastik,
d. Protese gigi palsu,
e. Pengobatan alternatif
f. General chek up,
g. Bayi tabung.

Anggaran disediakan untuk membiayai program ini 
sebesar Rp 4,6 Triliun berasal dari dana APBN (bantuan 
sosial bidang kesehatan). Rinciannya adalah 76,4 juta X 
Rp 5.000,- X 12 bulan.

a. Puskesmas dan jaringannya, dana dikirimkan 
langsung dari Kas Negara ke rekening Kepala 
Puskesmas melalui PT Pos Indonesia.

b. Rumah sakit dan PPK lainya, dana dikirimkan 
langsung dari Kas Negara ke rekening rumah sakit / 
PPK lain melalui bank yang ditunjuk.

 Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak 
tercakup kuota (76,4 juta jiwa), menjadi tanggung jawab 
Pmerintah Kabupaten/ Kota dengan anggaran dari dana 
APBD.

Orang miskin dan tidak mampu pemegang kartu non 
Jamkesmas mempunyai hak yang sama dalam 
memperoleh pelayanan kesehatan seperti pemegang 
kartu Jamkesmas.

a. Masyarakat umum,
b. Lembaga Swadaya Masyarakat,
c. Tim pengelola tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ 

kota,
d. Aparat pengawas fungsional internal dan eksternal

Dalam program Jamkesmas, PT Askes bertindak sebagai 



pengelola manajemen kepesertaan, 
yaitu: 
a. Melakukan penatalaksanaan 

kepesertaan (advokasi ke wali 
kota/ Bupati untuk menetapkan 
sasaran, pencetakan blanko 
kartu Jamkesmas, entry data, 
penerbitan dan pendistribusian 
kartu).

b. Melakukan penataan pelayanan 
(menetapkan pelaksanaan 
identitas peserta untuk 
memperoleh layanan  rawat jalan 
tingkat lanjut [RJTL], instalasi 
gawat darurat [IGD] dan rawat 
inap tingkat lanjut [RITL]). 

c. Melakukan penatalaksanaan 
organisasi dan menejemen 
kepesertaan (penanganan 
keluhan, pengolahan, analisa dan 
pelaporan) 

d. Bagi masyarakat yang tidak 
punya identitas seperti 
gelandangan, pengemis dan 
anak terlantar, akan 
dikoordinasikan oleh PT Askes 
dan Dinas Sosial setempat.

Tim pengelola Jamkesmas terdiri 
dari:

a. Tim pengelola tingkat pusat 
(pengarah, pelaksana, dan 
sekretariat)

b. Tim pengelola tingkat provinsi 
(kecuali DKI Jakarta)

c. Tim pengelola tingkat 
kabupaten/ kota

d. Dibentuk Tim Verifikasi di setiap 
RS

e. Provinsi diberikan kewenangan 
untuk melakukan rekrutmen Tim 

Bagaimana organisasi Jamkesmas ?

verifikasi dengan standar 1 orang 
per 100 tempat tidur atas usulan 
Kadinkes Kab/ Kota

f. Kadinkes Kab/Kota atas nama 
Menkes melakukan Perjanjian 
Kerja Sama (PKS) dengan PPK 
setempat termasuk swasta 
diketahui Kadinkes Provinsi

Demikian penjelasan ini, semoga 
dapat memberi manfaat bagi semua 
pihak yang berkepentingan. 
Sehingga program jamkesmas 
semakin baik dalam memberi 
layanan kesehatan kepada 
masyarakat. Masukan dan saran yang 
kontruktif dapat disampaikan melalui 
SMS centre Jamkesmas (0812 
1167755). Terima kasih. (Smd & Pra) 

33|Med akom! | Edisi XVI | Februari 2009

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dr. H.A. Cholik Masulili, MSe dihadapan peserta pertemuan Jamkesmas

BERITA



34| Med akom! | Edisi XVI | Februari 2009

BERITA

otografi adalah bahasa 
gambar yang terbentuk 
dalam jalinan komunikasi 

grafis. Bahasa gambar lebih mudah 
diterima serta dipahami oleh 
masyarakat, menjangkau lebih luas 
dengan kejujuran yang dapat 
ditangkap siapapun tanpa harus 
mengalami kendala jurang 
ketidakmampuan berbahasa atau 
membaca.

Berangkat dari itu, penyampaian 
komunikasi yang sederhana dan 
tidak rumit ini juga merupakan cara 
kita merekam momen yang di masa 
mendatang dapat kita gunakan 
sebagai pengingat kita tentang 
kejadian kejadian masa lalu yang 
akan menjadi sejarah yang dapat 
dinikmati secara visual.

Digagas oleh penggemar fotografi di 
lingkungan depkes, tahun ini untuk 
kedua kalinya pameran dan lomba 
foto hadir meramaikan hajat akbar 
kita hari kesehatan nasional ke 44 
yang mengusung tema rakyat sehat 
kualitas bangsa meningkat.

Perkembangan fotografi kesehatan 
akan lebih maju di kemudian hari 
dan dapat dirasakan manfaatnya 
sebagai sarana komunikasi yang 
membawa dampak yang lebih luas 
kepada masyarakat.

Pameran foto perlu diadakan secara 
periodik teratur dan sambung 
menyambung, sehingga dapat 
mengamati kemajuan-kemajuan 
yang telah dicapai terutama citra 

yang dapat menggambarkan 
pembangunan kesehatan yang lebih 
baik.

Sadar akan pentingnya dokumentasi 
visual, pusat komunikasi public 
mengajak penggembar fotografi 
yang minat pada foto kesehatan 
untuk bergabung dalam suatu 
perkumpulan fotografi bernama 
Klub Fotografi Depkes (KFD). 
Diharapkan klub ini akan menjadi 
cikal bakal pengembangan fotografi 
kesehatan di tanah air.

Pameran dan Lomba Foto adalah 
yang nantinya akan menjadi salah 
satu kegiatan KFD yang selanjutnya 

diharapkan dapat menjadi wadah 
penyalur kreatifitas penggemar 
fotografi sekaligus menyumbang 
imaje visual yang merangkum 
momentum sejarah kesehatan di 
Indonesia.

Bertepatan hari ulang tahun Kepala 
Pusat Komunikasi Public dan hari 
jadi Pusat Komunikasi Public ketiga 
tahun tanggal 13 Januari 2009 
bersamaan peresmian Aqiqah Klub 
Fotografi Depkes di Auditorium 
Depkes. 

Hadir pada acara tersebut para 
Pejabat, pencinta, penggemar 
Fotografi di Lingkungan Depkes.

Pemotongan Tumpeng Aqiqah Peresmian Klub Fotografi Depkes oleh Kepala Pusat Komunikasi
Publik Depkes dr. Lily Sulistyowati, MM.

F

AQIQAH
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KLUB FOTOGRAFI DEPKES



Acara dimulai dengan penyerahan 
penghargaan pada peserta juara 
lomba foto terbaik dan favorit serta 
pemberian penghargaan kepada  
perwakilan panitia atas dedikasinya 
selama menjalankan kegiatan 
pameran dan lomba foto.

Pemenang Foto terbaik :
Juara  II :  Johan A. Saleh
Judul :  Sehatkah MCK di Sungai
Juara  III :  Robert L. Tilden
Judul :  Mama Rajin Ngantar Dede 

   ke Puskesmas
Juara Harapan II :  M. Imran Saleh. H
Judul :  Keluarga Lebih Penting
Juara  III :  dr. Nida Rohmawati
Judul :  Posyandu

Pemenang Foto favorit : 
Juara  I :  Sufermi Sofyan
Judul :  Generasi Masa Depan

Pemberian penghargaan pada Panitia :
1.  Fitri Inayati
2.  Shandy Alfonso

Acara selanjutnya sambutan dari 
ketua panitia lomba dan pameran 
foto HKN ke 44 tahun 2008 Harmen 
Mardjunin, SE, MM dan pemotongan 
tumpeng oleh Kepala Pusat 
Komunikasi Publik dr. Lily S 
Sulistyowati, MM selaku 
penanggungjawab pameran dan 
lomba foto serta penyerahan ADRT 
KFD dari penanggungjawab kepada 
tim pelaksana KFD Lu'ay, S.Sos.

Puncak acara ramah tamah dan 
hiburan bagi semua yang hadir 
sebagai pencinta penggemar 
fotografi. 

Bagi yang berminat menjadi 
anggota KFD, silahkan hubungi 
Pusat Komunikasi Publik Depkes telp 
: 021- 52907416 - 19. (yanti).

BERITA
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Penyerahan Penghargaan Kepada Harapan III Pameran dan Lomba Foto dr. Rohmawati
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tak, organ tubuh paling 
berharga. Begitu berharganya, 
otak berada pada posisi aman. 

Terlindung oleh kerangka tengkorak 
kepala yang keras. Ini menunjukkan 
bahwa otak benar-benar berharga. 
Sangat berbeda dengan organ 
tumbuh lainnya, seperti daun telinga 
dan hidung  tanpa pelindung sama 
sekali. Ini mebuktikan bahwa otak 
sebagi organ tubuh yang mempunyai 
fungsi besar dalam kehidupan 
manusia. Otak berfungsi sebagai pusat 
kontrol dan kendali semua sistem 
yang terdapat dalam tubuh manusia. 
Disamping itu, otak juga sebagai pusat 
kecerdasan. Pusat kemampuan 
mengembangkan daya pikir atau 
nalar. Wajar, jika proses pembentukan 
otak hanya beberapa saat setelah 
terjadi peleburan inti sel telur dan inti 
sel spirma. Jadi, ini bukan kebetulan. 
Tapi, disain sengaja oleh yang Maha 
Pencipta. 

Saat lahir, bayi sudah mempunyai otak 
lengkap. Terdiri dari batang otak, otak 
besar, otak kecil dan diensefalon. Berat 
otak bayi sudah mencapai 25% berat 
otak orang dewasa, atau sekitar 350-
400 gram. Kemudian menjadi 50% 
berat otak orang dewasa saat berusia 6 
bulan. Usia 0-6 bulan, bagian otak 
mengalami proses pematangan. 
Proses ini sangat membutuhkan 
pendukung zat-zat gizi yang tepat. 
Pada saat ini otak sudah mempunyai 
kurang lebih 100 milyar sel saraf 
(neuron). 
Sejak kehamilan satu bulan, otak dan 
urat saraf tulang belakang mulai 
terbentuk dalam embrio. Bulan ke 
enam kehamilan, milyaran sel saraf 
terbentuk dan 250.000 sel saraf baru 
terbentuk setiap menitnya.  Sel saraf 
kemudian mengambil peran yang 
lebih spesifik.  Sel saraf ini kemudian 
membentuk hubungan dengan sel 
saraf lain. Sel saraf inilah yang 
membantu berkomunikasi dan 
menyimpan informasi.

Selain sel saraf, otak mempunyai 
sistem saraf pusat. Dalam saraf pusat 
terdapat sel glia. Sel ini bertugas 
melindungi, memberi dukungan dan 
makanan kepada sel saraf.  Yaitu 
dengan mengalirkan zat gizi yang 
diperlukan. Dengan demikian, sel 
saraf dapat berkembang dengan baik. 
Sehingga fungsi menghantarkan 
pesan (perintah) dapat berjalan secara 
baik. 

Otak, mempunyai tahap 
perkembangan yang berbeda. 
Bagian otak yang mengontrol sistem 
pendengaran sudah berkembang 
sejak janin berusia 28 minggu. Mulai 
saat itu bayi sudah mampu 
mendengar. 
Sedang 
bagian 
otak 

yang mengatur sistem penglihatan 
baru berkembang setelah bayi lahir. 
Khusus perkembangan otak kecil tidak 
terkait langsung dengan pertambahan 
volume otak. Umunya, perkembangan 
otak dikaitkan dengan kecerdasan. 
Sementara kecerdasan seringkali 
dikaitkan dengan volume otak.  
Kenyataanya, banyak faktor yang ikut 
menentukan tingkat kecerdasan 
seseorang, antara lain:
Periode pacu tumbuh otak pertama, 
terjadi saat usia kehamilan memasuki 
trimester ketiga. Fase ini terjadi 
multiplikasi sel. Pacu tumbuh otak ke 
dua, terjadi setelah bayi lahir hingga 
berusia dua tahun.  Periode ini sel saraf 
membentuk hubungan antar sel saraf 
(sinaps) yang sangat banyak. Oleh 

sebab itu, pada masa 
multiplikasi dan sinaps 

membutuhkan zat 
gizi yang tepat 

sebagai bahan 
pembentuka

nnya.  Oleh 
sebab itu, 
orang tua 
harus 
memberi
kan 
prioritas 
asupan 
gizi yang 
cukup 

untuk 
pembentu

kan otak 
ini. 

Sehingga 
anak 

mempunyai 
tingkat 
kecerdasan 
yang baik.

O
TUMBUH KEMBANG OTAKTUMBUH KEMBANG OTAK



Kebutuhan Gizi
Bila melihat periode pacu tumbuh otak, maka percepatan 
tubuh terjadi setelah bayi lahir. Saat itulah pemenuhan zat 
gizi harus tercukupi.  Mulai dari pemberian ASI ekslusif, 
sejak hari pertama lahir hingga usia 6 bulan.  Perlu 
diketahui, komposisi ASI eksklusif sangat sempurna. Ia 
mampu memenuhi kebutuhan zat gizi sesuai  tahapan 
tumbuh kembang bayi. Bahkan untuk bayi yang lahir 
prematur sekalipun. Luar Biasa…!. 
Secara alami, ASI mengandung zat gizi yang dibutuhkan 
untuk menunjang proses tumbuh kembang otak. Zat gizi 
itu antara lain:
Asam lemak esensial.  ASI, merupakan asam lemak 
esensial. Asam lemak ini harus dipenuhi dari luar tubuh.  
Asam lemak ini berupa asam linoleat dan asam alfa-
linoleat. Ke dua asam ini dalam tubuh bayi diubah menjadi 
DHA dan AA.  Apabila bayi mendapat DHA yang cukup dari 
ASI ibunya, maka proses pematangan sel saraf otak akan 
berjalan baik. Semua proses itu terjadi pada waktu bayi 
tidur nyenyak.  Demikian hasil penelitian di university of 
brisbane, Australia.  Penelitian ini memakan waktu 21 
tahun dengan melibatkan 3880 bayi.  Hasil sementara yang 
sudah dipublikasikan bahwa, zat gizi yang terkandung 
dalam ASI membantu memperkuat sistem kekebalan 
tubuh bayi, sehingga terhindar dari penyakit infeksi.  

Selain itu, kedekatan hubungan batin yang kuat akan 
terjalin saat ibu memberi ASI kepada bayinya. Hubungan 
batin ini akan merangsang perkembangan kemampuan 
kognitif bayi.  Sedangkan  kadar DHA dalam ASI yang 
sesuai dengan kebutuhan bayi, memungkinkan proses 
plastisitas. Proses pembentukan hubungan baru diantara 
sel-sel saraf berjalan optimal. Hal ini akan meningkatkan 
tingkat kecerdasan berbahasa yang baik dan IQ 
(intelegence quotiont) yang tinggi.

Protein. Komponen dasarnya yakni, asam amino, terutama 
berfungsi sebagai pembentuk struktur otak. Beberapa 
jenis asam amino tertentu, yaitu taurin, triptofan dan 
fenilalanin. Senyawa tersebut berfungsi sebagai pengantar 
atau penyampai pesan. Dalam ASI terdapat protein sebesar 
1,2 gram per 100 ml. 

Vitamin B Komplek, beberapa jenis Vitamin B yang 
dibutuhkan untuk tumbuh kembang otak, yaitu Vitamin 
B1, B6 dan B9. Bila kebutuhannya tidak terpenuhi, maka 
akan timbul gangguan terhadap pertumbuhan, fungsi 
otak dan sistem saraf. Kholin, senyawa pembentuk 
neurotransmister (penyampai pesan). Yodium, zat besi ini 
dibutuhkan untuk membentuk hormon teroksin. Hormon 
yang mendukung terbentuknya protein yang membantu 
proses tumbuh kembang otak.

Untuk mendapat ASI ekslusif yang baik, maka ibu harus 
mengkonsumsi makan bergizi seimbang setiap hari. Yaitu 

makanan yang banyak mengandung protein. Misalnya, 
ikan, daging, telur, tempe, tahu dan susu skim. Ibu juga 
lebih banyak makan sayur-sayuran. 

Untuk memaksimalkan tumbuh kembang otak, kita harus 
mengetahui 3 fase pertumbuhan otak.  Yaitu, fase 
pertambahan berat otak ( 0-2 tahun), fase pembelahan sel 
otak ( 2-3 tahun) dan fase myelinisasi (3 - 6 tahun). 
Pertumbuhan otak dipengaruhi oleh faktor keturunan dan 
nutrisi. Sementara perkembangan otak dapat optimal bila 
didukung oleh pertumbuhan otak yang maksimal dan 
faktor lingkungan yang mendukung, seperti stimulasi. 

Faktor genetik dan lingkungan, dua sisi yang tak dapat 
dipisahkan untuk membantu tumbuh kembang otak.  
Faktor genetik terkait dengan kondisi kesehatan dan gizi 
saat masih dalam janin. Sedangkan faktor lingkungan 
terkait dengan stimulasi orang tua. Misalnya suara dan 
belaian orang tua. Dari ke dua faktor ini, maka lingkungan 
lebih besar pengaruhnya. Contoh, lingkungan yang baik, 
menyenangkan, imunisasi, gizi yang baik, stimulasi dan 
kasih sayang yang cukup dapat mengoptimalkan 
perkembangan otak anak. Terkait tumbuh kembang anak, 
berikut ini 
beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Antara lain; 
memberi nutrisi yang tepat dan seimbang, kembangkan 
hubungan yang hangat, dekat, aman, nyaman dan penuh 
kasih sayang. Berikutnya, sadari bahwa setiap anak adalah 
unik. Mempunyai temperamen dan kecepatan yang 
berbeda. Jangan samakan dan membandingkan dengan 
yang lain. Biarkan mereka bermain dan mengeksplorasi 
dunianya. Mendisiplinkan dan batasi menonton TV 
dengan menyeleksinya.

Secara sederhana, otak dibagi menjadi  2 bagian. Otak 
besar dan otak kecil. Otak besar berfungsi dalam 
kemampuan berfikir dan tingkat kecerdasan seseorang. 
Sedangkan otak kecil berperan sebagai pengontrol 
koordinasi dan keseimbangan. Selanjutnya, struktur otak 
terbagi menjadi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan 
terkait dengan kreativitas, seperti seni atau olah raga. 
Sedang otak kiri berkaitan dengan fungsi akademis, logika, 
membaca, menulis, menganalisa dan mengembangkan 
kemampuan daya ingat.

Untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, seorang 
ibu dapat melakukan stimulasi kepada bayi dengan 
mendendangkan lagu yang indah, sambil membelai bayi 
dengan lembut. Ajak pula berbicara, meskipun belum 
dapat menjawab. Ternyata, melodi dari lagu akan 
menstimulasi otak kanan, sedangkan lirik lagu yang 
didendangkan akan menstimulasi otak kiri. Dengan 
demikian akan terjadi keseimbangan pertumbuhan dan 
perkembangan otak bayi. *berbagai sumber.

Tumbuh kembang otak

BERITA
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WAWANCARA

pa pentingnya Pusat 
Intelegensi bagi 
pembangunan kesehatan di 
Indonesia?

Langkah apa yang membuat bangsa 
ini unggul dari otak yang cerdas?

Lingkungan yang baik dari sisi 
intelegensi, seperti apa?

Bagaimana posisi kesehatan dan 
kecerdasan, mana lebih dulu?

Bicara Pusat Intelengensi sama 
artinya bicara tentang otak, karena 
saat ini adalah era persaingan antar 
otak. Dalam persaingan sumber daya 
manusia, kita perlu orang yang tidak 
hanya sehat tetapi juga harus cerdas. 
Karena secara umum, kecerdasan 
itulah  yang membuat seseorang itu 
unggul di era regional ataupun 
global. 

Setelah sehat, kita arahkan menjadi 
cerdas dengan meningkatkan 
kualitas otak. Peningkatan otak ini 
tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, 
melainkan bersama-sama. Bila 
lingkungan otak sudah cukup, maka 
Pusat Intelegensia akan membuat 
suatu lingkungan baru berupa 
stimulasi-stimulasi.

Lingkungan sekitarnya yang 
cenderung ke arah keinginan untuk 
memajukan masyarakat.

Harus bersama-sama. Kita tidak 
cukup puas dengan sehat saja. Oleh 
karena itu kita menyusun instrumen-
instrumen yang bisa menggerakkan 
orang untuk lebih cerdas. 
Kecerdasan itu bukan hanya pintar 

secara matematik. Ada beberapa 
jenis kecerdasan yang bisa digali. 
Kombinasi kecerdasan antara otak kiri 
dan otak kanan yang seimbang 
adalah yang membuat seseorang 
menjadi cerdas yang sesungguhnya. 
Sayangnya, orang mengutamakan 
perkembangan otak kiri saja. Itu yang 
membuat kita terbelakang dibanding 
negara lain.   

Kita buat instrument. Dalam 
instrumen ini ada simulasi. 
Pada orang yang sehat 
akan kita pelihara dan 
tingkatkan 
kecerdasannya. Pada 
orang yang sakit 
akan ditanggulangi 
fisik dan kognitifnya. 
Jadi bagaimana kita 
menggalikemampuan konitifnya 
sehingga seseorang dapat di 
tingkatkan kecerdasannya, Kita 
sedang siapkan modul cognitive 
rehabilitation.

Bila kita lihat Indeks Pembangunan 
Manusia, pada daerah-daerah 
tertentu mempunyai indeks 
pembanguan yang lebih maju dari 
daerah lainnya. Tapi tidak ada data 
yang menunjukkan suatu daerah 
kurang cerdas dibanding daerah lain. 
Tapi pada aspek pendidikan, tampak 
bahwa pola pendidikan antara Pusat 
dan Daerah juga mempengaruhi arah 

Langkah apa yang dilakukan 
untuk mencerdaskan seseorang.

Bagaimana tingkat kecerdasan di 
Indonesia?

kecerdasan. Oleh karena itu 
peningkatan kecerdasan di Daerah 
harus seimbang dengan Pusat. 

Memang begitu keadaanya. Tetapi 
bukan tidak mungkin di daerah 
tertentu yang tingkat ekonominya 
rendah, penduduknya cerdas-cerdas. 
Jadi tidak serta merta berhubungan 
langsung, walaupun secara global hal 
ini banyak hubungannya.

Kemajuan banyak pengaruhnya dari 
lingkungan tempat kita hidup. Bila 

Apakah ada hubungan dengan 
status perekonomian?

Penyebab terhambatnya 
kecerdasan?

Menghadapi persaingan ketat di era global ini, masyarakat dituntut sehat, tetapi juga harus cerdas.
Seorang ibu yang melahirkan, tidak semata-mata bereproduksi, tapi harus  melahirkan generasi baru.
Untuk mengetahui sejauh mana pentingnya kecerdasan, 
khususnya bagi para pemimpin, berikut wawancara Mediakom dengan Kepala Pusat Peningkatan dan
Penanggulangan Inteligensia Kesehatan dr. H. Jofizal Jannis, Sp.S(K). 

A

MEMBANGUN GENERASI BARUMEMBANGUN GENERASI BARU



lingkungan memacu untuk kita maju 
maka masyarakatnya akan maju. 
Contoh, di salah satu daerah di 
Sumatera, lingkungannya banyak 
pedagang. Dari aspek uang dan 
kesejahteraan mereka baik, tapi dari 
aspek pendidikan mereka kurang 
perhatikan.

Kita sedang siapkan pedoman dan 
instrumen yang dapat dipakai di 
lintas program dan lintas sektor. Tapi 
tanpa partisipasi masyarakat 
langsung, tidak mungkin program 
besar ini dapat dilaksanakan. Karena 
program ini sulit diukur dalam satu 
dua tahun. Paling tidak lima tahun ke 
depan. 

Manifestasi dari kecerdasan kognitif 
adalah intelegensia. Jadi kalau 
kognitifnya baik, maka seseorang 
memiliki kecerdasan yang relatif baik. 
Tetapi lingkungan juga mem-
pengaruhi bentuk manifestasi orang 
untuk memperlihatkan emosi. Emosi 
erat kaitannya dengan fungsi mental. 
Dalam psikologi, fungsi mental ini 
disebut fungsi behavior. Fungsi 
behavior manusia tidak bisa berdiri 
sendiri. Dia dipengaruhi semua 
aspek kehidupan. Misalnya suku, 
kebiasaan, cara memandang 
hidup, cara menyelesaikan 
masalah, dll. Jadi ada daerah-
daerah tertentu yang 
lebih sabar 
dibanding 
daerah 
lain. 

Perangkat apa yang diperlukan 
untuk meningkatkan kecerdasan?

Bagaimana tingkat kecerdasan 
masyarakat kita.

Kendala dalam meningkatkan 
kecerdasan?

Pemimpin yang cerdas 
menghasilkan 

masyarakat yang cerdas 
juga. Bagaimana 

penjelasan lebih 
lanjut. 

Pertama, kita tidak dapat secara cepat 
mengukur kecerdasan. Kedua, kita 
juga tidak bisa mengunjungi semua 
tempat karena biayanya besar. Ketiga, 
keterbatasan orang untuk menerima 
hal-hal baru yang harusnya menjadi 
prioritas. Sebab globalisasi akan 
mempersaingkan antara otak dengan 
otak. 

Kalau semua pejabat negara 
mempunyai kecerdasan yang baik, 
maka masyarakatnya akan baik pula. 
Sebaliknya, bila pejabatnya memiliki 
kecerdasan yang rendah, mungkin 
masyarakatnya juga akan kurang 
cerdas. 

Ada beberapa aspek pemeriksaan 
otak yang sudah kita uji coba di 4 
daerah, yaitu Sumatera Barat, Bali, 
Kalimantan Tengah dan Sulawesi 
Selatan. Bukan hanya masalah 
intelegensia yang kita lihat. Masalah 
intelegensia hanya sebagian kecil dari 
kemampuan kecerdasan. Kita juga 
lihat fungsi otak, kemampuan dalam 
memutuskan masalah.

Mungkin tidak ada 
teorinya. Tapi kalau 

seorang pemimpin 
cerdas, artinya dia 

mempunyai 
kemampuan 

psikiatri dan 
psikologi yang 
baik, 
kemampuan 
eksekusi yang 
baik, 

kemampuan 
neurologi 
yang baik, 
tentu dia 

akan mengharapkan masyarakatnya 
seperti itu. Bisa kita bayangkan, di 
suatu daerah yang menjadi 
bupatinya adalah tukang roti. 
Mungkin itu bukan kapasitas dia 
menduduki posisi itu. Sebab untuk 
menghadapi masalah yang begitu 
besar, tidak mungkin dia dapat 
memacu seseorang untuk lebih 
cerdas, lebih kompetitif. 

Dalam kunjungan ke daerah, saya 
temui beberapa calon DPRD adalah 
sopir truk. Karena dia terkenal 
diantara teman-teman seprofesinya, 
dia 
daftar sebagai calon anggota dewan. 

Kalau seseorang terpapar dengan 
pornografi, maka ia akan adiksi 
dengan pornografi itu, sama halnya 
dengan adiksi terhadap narkoba dan 
alkohol. Tapi bedanya, adiksi pada 
pornografi lebih hebat, karena 
mengalami kerusakan sel-sel otak, 
otaknya akan mengerut. Sehingga 
operan pengantar berita di otak akan 
rusak, maka informasi yang masuk ke 
otak juga akan rusak. Dulu, 
pornografi hanya merusak fungsi 
otak saja sehingga mempengaruhi 
tingkah laku, tetapi sesungguhnya 
organ otak juga rusak. Akibatnya, 
kecerdasan akan menurun karena 
orang tidak ingin lagi mau lebih 
berkembang. Apalagi kalau sudah 
ketagihan. Keracunan pornografi 
tertinggi di dunia ada di Mesir, 
Indonesia masuk dalam peringkat 7. 
Pornografi pada anak-anak yang 
ditakutkan adalah mengubah pola 
pikir sehingga rusak sebagian 
otaknya dan tidak bisa 
mempresentasikan otaknya sesuai 
dengan kemampuannya. 
Maka ketahanan keluarga dan 
ketahanan masyarakat bisa 
mempengaruhi globalisasi.  (pra/gi)

Beralih pada hal yang lebih teknis, 
bagaimana hubungan antara 
pornografi dengan dengan 
kerusakan otak.

WAWANCARA
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Bagaimana ibu menanggapi 
penelitian ini? 
Vitamin adalah kebutuhan pokok 
badan kita. Tubuh kita ini butuh 4 
macam kebutuhan. Pertama, tubuh 
kita butuh kelompok karbohidrat. 
Kedua, butuh kelompok protein. 
Kalau hanya ada karbohidrat dan 
vitamin saja, itu tidak cukup. Kita juga 
butuh precursor yaitu vitamin dan 
mineral. 

Mungkin yang dimaksud dalam 
penelitian itu adalah suplemen. Beda 
lho vitamin dengan suplemen. 
Suplemen itu sudah termasuk 
makanan. Nah, food supplement  itu 
biasanya ditambahkan vitamin. Saat 
ini ada teknologi vortifikasi. Misalnya 
air, ditambakan vitamin dan mineral.    

Semua makhluk hidup perlu vitamin 
dan mineral. Tumbuhan dan hewan 
saja memerlukan, apalgi manusia. 
Vitamin dan mineral perlu untuk 
membantu proses terselenggaranya  
kelangsungan hidup seseorang. 
Tetapi kebutuhan setiap orang 
berbeda. Kebutuhan bayi dan Balita 
berbeda, kebutuhan ibu hamil dan 
menyusui berbeda, kebutuhan sakit 
dan tidak sakit juga berbeda, 
kebutuhan laki-laki dan perempuan 
berbeda. Aktifitas fisik juga berbeda.

Tubuh tidak bisa memproduksi 
vitamin. Jadi vitamin harus masuk 
dari luar. Beda dengan energi yang 
bisa diproduksi sendiri oleh tubuh 
dengan cara memecah cadangan 
lemak.
 
Vitamin diperoleh dari makanan. 
Sayangnya tidak ada makanan yang 
punya vitamin lengkap. Beras 
misalnya, dia ada vitamin B tapi dia 
tidak ada vitamin lainnya. Sayur kaya 
vitamin A dan vitamin C. Maka 
dianjurkan untuk makan beraneka 
macam makanan atau diversifikasi 
makanan.
Tidak ada satupun makanan yang 
memiliki vitamin lengkap, kecuali ASI. 
Makanya untuk bayi 0-6 bulan tidak 
dianjurkan konsumsi vitamin, cukup 
dari ASI nya saja. ASI itu memang dari 
rahmat Allah S.W.T karena itu komplit 
semua AA, DHA itu ada di ASI, jadi 
ngga perlu dari luar. 

Bila tubuh kita masih memerlukan 
vitamin, maka selain melalui 
makanan, vitamin didapat dari 
suplementasi dari vitamin atau dari 
makanan yang difortivikasi. 
Suplementasi diberikan pada kondisi 
tertentu. Misalnya pada ibu hamil 
perlu suplementasi karena tidak 
cukup dari makanannya saja, karena 
kebutuhannya meningkat bukan 

hanya untuk tubuhnya sendiri tetapi 
juga untuk janinnya. Pemerintah ada 
program memberi ibu hamil 
tambahan vitamin, mineral dan 
sebagainya. Program itu memberikan 
tambahan vitamin yang 
mengandung tablet besi dan asam 
folat. Asam folat penting selain untuk 
mengikat zat besi, juga untuk 
pembentukan sel-sel saraf janin. 
Vitamin ini diberikan pada trimester I, 
pada dosis tertentu. Jadi vitamin itu 
ada aturannya lagi, supaya 
pembentukan sel-sel saraf dan organ-
organ tubuh itu berlangsung dengan 
baik. 

Tubuh kita perlu vitamin dalam 
jumlah relatif sedikit. Namun 
demikian, meski sedikit, tubuh kita 
perlu asupan vitamin setiap hari. 
Maka kita anjurkan mengkonsusmsi 
suplementasi zat gizi mikro sesuai 
anjuran. Pemerintah sudah sesuai 
anjuran. Jadi tidak boleh tanpa 
anjuran.

Saya akan sampaikan di situ ya, 
vitamin bila dikomsumsi berlebihan 
akan terbuang.

Jadi ibu tidak setuju dengan hasil 
penelitian itu?

Otomatis oleh tubuh akan diolah 
kemudian di buang?

WAWANCARA

Sebuah penelitian di Barat menyebutkan, kita tidak perlu lagi mengkonsumsi vitamin. Benarkah? Bagaimana 
dengan di Indonesia?
Untuk membahas panjang lebar seputar perlu tidaknya vitamin bagi tubuh kita,berikut wawancara Mediakom 
dengan Direktur Bina Gizi Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat depkes, dr. Ina Hernawati, MPH

PEMAKAIAN VITAMIN HARUS
BERDASARKAN ATURAN

PEMAKAIAN VITAMIN HARUS
BERDASARKAN ATURAN



Tidak diolah, di buang saja. Kalau kita 
konsumsi berlebihan, bahkan pada 
kondisi tertentu, pada saat kita 
minum dalam dosis tinggi dengan 
jumlah banyak itu malah menyebab-
kan hipervitaminosis. 
Kita memang menganjurkan vitamin 
A dikonsumsi dosis tinggi pada Balita 
dan ibu nifas 2 dosis. Tapi kalau 
vitamin A itu untuk awet muda, 
menghaluskan kulit itu kan pakai 
betakarotin. Ada efek sampingnya. 
Hypervitamin A kulit kita jadi 
kering-kering. 
Jadi memang ada dosisnya. 
Kalau kita menkonsumsi juga 
akan percuma, jadi kalau 
dikaitkan sama ekonomi 
mubazir, karena di buang. 
Vitamin itu diperlukan 
oleh tubuh dan fungsinya 
spesifik sekali. Kita 
memerlukan vitamin C, 
misalnya, mana kala kita 
kekurangan vitamin C. Itu 
ada tanda-tanda nya. 
Seorang anak kekurangan 
vitamin A manakala pada 
anak ada tanda-tanda 
kekurangan vitamin A. Itu 
ada pemeriksaannya.  

Departemen Kesehatan dalam 
hal ini Menteri Kesehatan 
mencanangkan suplementasi zat 
gizi selalu berbasis evident base. 
Jadi ada studinya dulu kita perlu apa 
baru kita lakukan program. 
Contohnya, berdasarkan survei 
nasional, tahun 1978 kita kekurangan 
vitamin A. Pada waktu itu 50% Balita 
kita dicek darahnya kurang vitamin A 
yang ditunjukkan dari kadar serum 
retinol darahnya rendah. Karena 
kurang vitamin A, artinya apa pada 
tahun 1978 Balita kita itu beresiko 
untuk buta senja. Kemudian 
pemerintah mencanangkan program 
suplementasi vitamin A, karena 

waktu itu masalah public health. Jadi 
semua anak Indonesia harus 
meminum vitamin A setahun 2 kali, 
ada kampanyenya sampai sekarang. 

Tahun 2007, prevalensi kita menjadi 
14,7% dari 50%, standarnya 15%. Kita 
sudah 14,7% jadi sebetulnya tidak 
masalah public 

hea lth 
lagi. Tapi karena 
kita punya disparitas provinsi, ada 
yang di daerah timur dan barat, 
daerah kota, daerah desa, kaya dan 
miskin. Disitulah masih menjadi 
masalah.

Oleh karena itu program yang 
sekarang ini di daerah kantong masih 

kita genjot. Kita tetap melakukan 
program pemerian vitamin A 
berdasarkan evident base itu.

Selanjutnya ibu hamil. Dulu kita data, 
separuh ibu hamil anemia. Kita bisa 
bayangkan dari 2 ibu hamil, satunya 
anemia. Dilakukan juga pemberian 
tablet besi dan asam folat. Karena jika 
dia hanya minum tablet besi saja 
tidak bisa, harus minum asam folat 
juga. Asam folat itu gunanya bukan 

hanya untuk menanggulangi 
supaya tidak anemia tetapi juga 

berguna untuk perkembangan 
janinnya. 

Sekarang hasil Riskesdas 
menunjukkan penurunan 
mencapai 26% dari sekitar 
48%.

Suplementasi zat gizi juga 
ada aturan mainnya. 
Setuju, jika penggunaan 
berlebihan, akan sangat 
tidak baik. Harus berbasis 
evident lah jika mau 
mengkonsumsi vitamin. 

Orang Amerika sekarang itu 
back to nature. Sejak 20 tahun 

yang lalu mereka back to 
nature, mereka mulai makan 

organik, jadi makan yang alami, 
kaya serat. Karena mereka sudah 
tahu. Barang-barang yang tidak 
terpakai dibuang ke negara lain. Ini 
ada unsur bisnisnya. 
Departemen Kesehatan kan punya 
kebijakan khusus. Kebijakan Menteri 
Kesehatan, memproteksi masyarakat 
yang rawan supaya terlindung dari 
kekurangan vitamin. Karena sekarang 
kondisinya masyarakat kita masih 
banyak yang kekurangan vitamin 
esential. (gi)

Berarti penelitian ini lebih 
cocok kesana ya bu?
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aya iri deh sama dia sudah cantik, berpendidikan, 
cerdas, baik dan tidak sombong lagi, begitu komentar 
iren tentang sosok pribadi cinta teman kantornya 

pada anti sahabatnya. Ah masa sih kamu iri sama cinta, tanya 
anti pada iren, iri itu tidak baik lho. Iri itu sifat yang tidak 
disukai Allah SWT jika iri itu sampai merusak (dengki) sama 
dengan bersekutu dengan setan dong. Iri, iri dan iri cape deh, 
begitu komentar anti sambil lalu meninggalkan iren.

Rumput tetangga tampak lebih hijau, demikian pepatah yang 
sudah sering kita dengar. Sayang, walau kita semua telah 
mengerti betul arti pepatah itu, tetap saja godaan untuk iri 
senantiasa mengintai dari segala sisi.

Hidup ini memang penuh pembandingan. Apa saja bisa kita 
bandingkan, wajah,kecerdasan, materi juga berkilau tidaknya 
k e n d a r a a n  k i t a .  Wa j a r  d a l a m  h i d u p  i n i  u n t u k  
membandingkan, karena tanpa itu kita tidak tahu di mana 
posisi pencapaian kita selama ini. 

Di bawah ini ada  3 (tiga) bentuk iri : 
Iri positif.
Iri negative.
Iri merusak (dengki).
Iri positif adalah perasaan iri karena orang lain telah mencapai 
sesuatu, menyebabkan kita merasa cemburu kenapa kita kok 
tidak berprestasi seperti itu?. Iri positif yang bisa 
menggerakkan orang untuk maju, ingin mencapai seperti 
apa yang diirikannya. Kita iri dengan kolega kita yang 
mencapai jenjang pendidikan lebih tinggi, kita iri dengan 
rekan kita yang bisnisnya terus berkembang, kita juga iri 
dengan mereka yang mengaji di mesjid sebelum adzan 
shubuh menggema (artinya mereka telah shalat malam). Kita 
iri kepada semua itu, kenapa kita belum bisa seperti mereka?. 

Kenapa kita masih seperti ini-ini saja?. Jika mengalami iri, lalu 
kita ingin mencapai prestasi seperti orang lain, berarti iri 
positif akan menumbuhkan dorongan untuk maju.

Kedua iri negative adalah kecemburuan karena orang lain 
memiliki sesuatu yang berakibat kita kehilangan rasa gembira 
dalam hati. 
Jadi, jika kita mengalami iri negatif (berupa munculnya protes 
kepada Allah SWT kenapa kita tidak diberi nikmat seperti 
orang lain atau bahkan dengki yaitu harapan agar orang lain 
kehilangan nikmat yang dimiliki) tentu ini disebabkan karena 
kita merasa berhak atas nikmat itu. Perasaan ini bisa muncul 
dari kesombongan (merasa lebih baik dari pada orang lain) 

serta menganggap dunia ini serba berkekurangan (sehingga 
kalau nikmat itu sudah jatuh ke orang lain, maka akan 
berkurang jatah nikmat untuk kita).

Teman kita berbisnis dan sukses kita tidak diajak sedih dan iri. 
Sering juga kita iri melihat pasangan orang lain lebih 
cantik/lebih tampan, rumahnya lebih besar, senangnya lebih 
banyak dan karirnya lebih cemerlang. Iri negatif bukan 
menumbuhkan dorongan untuk mencapai hal yang sama, 
namun justru menghilangkan kegembiraan sehingga hati 
mengalami kekosongan, yang muncul adalah perasaan 
bertanya-tanya, “Tuhan kenapa aku tidak kau beri yang 
seperti itu?”. Jika mengalami iri, lalu kita menjadi kesal dan 
marah-marah kepada Tuhan, berarti iri negatif justru 
menghilangkan kegembiraan dan hanya menumbuhkan 
kekesalan. 

ketiga iri merusak (dengki) adalah iri negatif yang disertai 
dengan harapan dalam hati agar sesuatu yang membuat iri 
tersebut hancur. Iri melihat orang lain karirnya begitu 
cemerlang, lalu muncul dalam hati sebuah harapan agar 
orang tersebut terkena batunya dan berakibat karirnya anjlok 
kembali. Jenis dengki ini akan disertai kegembiraan yang luar 
biasa manakala orang lain yang diirikannya mengalami 
musibah dengan kehilangan nikmat yang membuat iri 
tersebut. Iri melihat teman kerja punya istri/ suami cantik/ 
tampan, lalu ketika istri/suami itu mengalami sakit, eh si 
dengki ini menjadi terhibur, syukurin luh begitu kata hatinya. 
Jelas orang pendengki jahat, karena harapan tersebut bisa 
menjadi energi negatif yang terpancarkan kepada orang lain. 
Jelas pula seperti tertuang dalam kitab suci Al Qur’an surat Al 
Falaq terkandung doa berlindung dari kebencian orang yang 
dengki (hasad). 

Jadi bagaimana kalau kita dihinggapi rasa iri?. Sebuah 
jawaban yang membuat terkesan ada di buku karya ulama Al-
Ghazali berjudul Rahasia Shalat. Diceritakan tentang seorang 
raja yang berkeliling di wilayahnya dan kemudian bertemu 
dengan seorang rakyatnya yang miskin papa. 

Alkisah, si raja yang baik hati itu kemudian memberikan 
rumah kepada orang tersebut. Tak lama kemudian datanglah 
orang lain yang juga miskin papa, kali ini sang raja 
memberinya seekor kuda putih yang sangat bagus.

Lalu orang pertama tersebut protes kepada raja, “Raja, kenapa 
kau beri orang itu kuda putih yang bagus?”. “Memangnya 
kenapa?” tanya raja keheranan.

PELITA HATI
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“Raja,” kata orang pertama tadi,” bukankah aku yang punya 
rumah lebih pantas bila juga memiliki kuda putih itu?. 
Bukankah lebih pantas bila kuda dipasangkan dengan rumah 
sehingga menjadi lengkap?”. demikian jelas orang pertama 
tersebut. Apa yang kita rasakan ketika mendengar argumen 
orang pertama dalam kisah si raja baik hati itu?. Cukup 
memalukan, sepertinya kurang pantas, seseorang yang 
hanya diberi rumah (telah beruntung diberi rumah oleh raja 
dan itu juga karena kemurahan hati sang raja bukan karena 
prestasi orang pertama itu), eh masih pula meminta kuda. 
Memang orang pertama punya prestasi apa sehingga sang 
raja ‘wajib’ memberi pula kuda?. Memang apakah salah jika 
raja memberikan kuda putih untuk orang lain?. Jika orang 
pertama berprestasi, memang raja harus memberi kuda?. 
Memang raja telah janji demikian?.

Kisah raja tersebut analogi tepat dengan kehidupan kita. 
Selama ini semua yang kita dapat dan dimiliki sering 
dianggap murni prestasi kita. Memang Allah SWT tidak punya 
peran?. Selama ini juga kita selalu merasa berhak atas suatu 
hasil sesuai dengan keinginan kita. Memang Allah SWT 
menjanjikan secara jelas hal itu? Jika kita cerdas, memang 
Allah SWT menjanjikan kita akan kaya?. Jika kita 
cantik/tampan, memang Allah SWT berjanji memberi 
istri/suami cantik/tampan?. Bahkan jika kita berdoa. memang 
Allah SWT menjanjikan akan dikabulkan selalu dalam bentuk 
yang kita minta?. Tidak ada janji seperti itu, yang ada adalah 
jika kita berilmu, maka Allah SWT akan mengangkat derajat 
kita, dan itu bukan berarti berwujud kekayaan. Derajat yang 
tinggi (di mata Allah SWT) bukan berwujud kekayaan, 
pangkat yang tinggi atau ketenaran. 
Derajat yang tinggi salah satunya adalah nama baik 
seseorang karena keberadaan itu orang lain di sekitarnya 
menjadi senang dan diam-diam bersyukur karena orang 
tersebut ada dan mendoakannya. Itu janji yang Allah SWT 
berikan, bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan 
derajatnya. 

Janji Allah SWT lainnya adalah jika kita bertakwa, maka akan 
diberi jalan keluar dari kesulitan dan rizki dari arah yang tak 
disangka-sangka. Janji Allah SWT juga jika kita meminta pasti 
dikabulkan, asalkan kita menjalankan perintah-Nya, namun 
tidak dijanjikan diberi dalam bentuk seperti kemauan kita. 

Tidak pernah Allah SWT menjanjikan wujud-wujud fisik, 
namun yang dijanjikan adalah non-fisik seperti derajat di 
mata Allah SWT dan pertolongan atas kesulitan-kesulitan 
dalam kehidupan dan janji Allah SWT itu pasti ditepati.

Ada 3 (tiga) kiat sederhana untuk mengelola iri hati :
Pertama, cukup dengan bertanya kepada diri sendiri, 
“Memang siapa aku ini, merasa lebih tahu dari Allah SWT?”. 
Memang siapa aku ini yang bisa menganggap bahwa wajah 
cantik/tampan harus ketemu wajah tampan/cantik, otak 

cerdas ketemu dengan pangkat tinggi, kerja keras harus 
ketemu dengan kekayaan?. Memang siapa aku ini merasa 
punya hak menuntut hadiah dari ‘Sang Raja’ sesuka hati?.

Kedua, kita harus yakin bahwa nikmat Allah SWT itu ber-
kelimpahan. Dunia ini serba berkelimpahan. Jika banyak 
orang lain telah diberi nikmat, Allah SWT masih punya banyak 
jatah stok untuk kita. Allah SWT Maha Kaya, tak pernah 
kekurangan. 

Jadi tak perlu bersikap negatif dengan milik orang lain, biar 
saja, toh masih banyak stok untuk kita. Pertanyaannya adalah 
harus menjadi seperti apa kita agar Allah SWT memberi 
hadiah nikmat yang sama untuk kita?. Biarkan saja orang lain 
dengan apa yang dimilikinya. Jika ingin lebih baik kita fokus 
pada mengusahakan nikmat untuk kita sendiri. Dunia ini 
berkelimpahan. Jika rumput tetangga tampak lebih hijau, 
dicoba untuk mengevaluasi. Jika rumput kita memang sulit 
dipupuk, berhijrahlah, siapa tahu. Jangan-jangan rumput kita 
pun sama hijaunya, tapi kita tidak menyadari.

Ketiga, pilih-pilih apa yang membuat kita iri. Pilih saja sesuatu 
yang bisa kita pengaruhi kondisinya. Iri terhadap prestasi 
orang lain. Prestasi bergantung pada usaha kita. Jika kita iri 
terhadap prestasi orang lain kita bisa mengusahakan hal yang 
sama seperti orang lain itu. 

Jadi 3 kiat sederhana itu adalah  rendah hati terhadap 
pemberian Allah SWT (jangan suka menilai, bertindak netral), 
yakin nikmat itu berlimpah (masih banyak nikmat untuk kita, 
hindari dengki) dan benar memilih pembandingan yang 
layak (yaitu yang bisa kita pengaruhi).

Iri boleh. Iri hati positif boleh saja, namun iri hati negatif 
dilarang. Jika kita mengalami rasa iri, yang perlu kita lakukan 
adalah menyadari bahwa boleh jadi kita ini memang belum 
pantas atas nikmat itu. 

Mungkin saja karena berbagai hal yang kita tidak tahu dan 
Allah SWT yang lebih tahu tentang itu. Selanjutnya, kita coba 
ubah semua bentuk iri negatif itu menjadi iri positif, yaitu 
dorongan untuk berprestasi maksimal, mudah-mudahan 
membuat Allah SWT berkenan lalu memberi kita hadiah yang 
sama. Jika iri terhadap prestasi amal orang lain, jelas iri yang 
sangat positif. Iri positif dianjurkan, bukankah ada hadits 
mengatakan, “Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.” 

Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) 
karena karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada 
manusia itu?. Sesungguhnya kami telah memberi kitab dan 
hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah 
memberikan kepadanya kerajaan yang besar”.  (An.Nisa : 54). 
(yanti).



ata, organ berharga untuk 
semua. Hidup terasa 
hampa bila tak melihat. 

Titik, wanita 50 tahun asal Garut 
merasa sedih dengan urusan  
matanya. Awalnya, mataku sebelah 
kanan merah, berair, perih,  lama-
lama buram dan akhirnya buta. 
Setelah berkali-kali berobat ke 
Puskemas, mataku tak kunjung 
sembuh. Kini, mataku sebelah kiri 
menyusul buram, gelap dan 
akhirnya buta. Praktis tak melihat, 
walau sekedar banyangan. Wanita 
itu berbisik lirih, tak berdaya, 
pasrah meratapi nasib kedua 
matanya  yang telah buta. Terucap 
dari bibirnya 'Ya...Tuhan, jangan 
Kau butakan mataku'. 
Masih banyak Titik-Titik lain yang 
bernasib sama. Saat ini, Indonesia 
mempunyai angka kebutaan 1,5% 
dari jumlah penduduk. Sedang 
pertambahan angka kebutaan per 
tahun 400.000 orang. Uniknya, 
masyarakat apatis terhadap 
kebutaan ini. Buta itu takdir, 
katanya. Jadi kebutaan itu seolah-
olah harus terjadi, tak dapat 
dihindari. Padahal sejak dini kita 
dapat mencegah kebutaan itu 
dengan melakukan antisipasi, kata 

dr. M. Kautsar direktur RS Mata 
Cicendo Bandung. 
Bagaimana mencegahnya? Saran 
dr.M.Kautsar, segera lakukan 
deteksi dini terhadap anak kita. 
Tandai gejalanya, antara lain: jika 
menonton TV terlalu dekat, 
demikian juga ketika menulis dan 
membaca. Sering mata kedap-
kedip, juling, berair, kotor dan 
merah. Jika menemukan itu, 
bawalah segera ke dokter mata.  
Jangan biarkan mereka buta, hanya 
ketidaktahuan orang tua 
menangkap gejalanya. Segera 
berikan kaca mata sesuai anjuran 
dokter. Sebab membiarkan mereka 
tanpa kaca mata dapat 
menyebabkan kebutaan nyata. 
Banyak Saudara kita yang buta, 
akibat tak tahu harus berbuat apa. 
Mereka umumnya tinggal 
dipedesaan yang jauh dari Pusat 
Pelayanan Kesehatan. Mereka 
banyak yang pasrah meratapi 
keadaan. Sekiranya tahu harus 
berobat, mereka tak punya cukup 
biaya. Transportasi yang mahal dan  
biaya pengobatannya. Sebagai 
contoh; sebut saja Poniah, wanita 
tua bersama anak bungsunya 
tinggal di desa, tepatnya 

Harjowinagun wetan, Belitang, Oku 
Timur, Sumatera -Selatan. Ia pernah 
bertahun-tahun hidup membuta. 
Aktifitasnya, hanya di tempat tidur 
berkelambu tua. Buang hajat ke WC 
cemplung dan mandi di sumur 
timba  belakang rumahnya. Ia 
menanti panggilan, menghadap 
Sang Kholiq bersama kebutaannya 
yang permanen.  Dua tahun lalu, 
panggilan itu telah datang 
menjemputnya,  Innalillahi 
wainnailahi rajiuun. 
Buta itu renta, sangat bergantung 
pada orang lain. Apalagi nenek dan 
kakek yang buta, maka 
ketergantunganya lebih tinggi lagi. 
Oleh sebab itu, sering kita temukan 
kolaborasi orang buta dengan 
orang pincang. Orang buta dengan 
anak kecil. Mereka bersimbiosis 
mutualisme. Saling 
menguntungkan. Jika terpaksa, 
mereka mampu melakukan sendiri, 
walau sangat berbahaya. Misal; 
menyeberang jalan, menggunakan 
listrik atau api. Sungguh, mereka 
memerlukan pembimbing, orang 
yang mau membantu kebutuhan 
hariannya.
Faktanya, buta mata tak membuat 
salah mengenali mata uang 

Oleh: Prawito

Jangan Butakan Mataku

M
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miliknya. Mulai dari nilai yang 
rendah sampai yang paling tinggi. 
Termasuk uang logam maupun 
kertas. Tak pernah salah 
transaksinya. Ia pun sangat paham 
siapa pasangannya. Mereka 
mampu mengenali pasanganya 
melalui suara, bau badan dan 
ayunan langkah kaki pujaannya. 
Sehingga tak pernah salah 
menggandeng pasangannya, walau 
ditengah keramaian manusia. 
Bahkan orang seperti mereka, ada 
yang sangat piawai dalam bidang 
tertentu. Seperti, Stevie Wonder, 
piawai dibidang musik. Syeikh 
Ahmad Yasin ( buta dan lumpuh), 
tapi menjadi pemimpin spiritual 
yang mengaggumkan. Jadi buta 
mata tak membuatnya kiamat, tapi 
dengan keterbatasan, tetap 
mampu berkarya dengan prestasi 
luar biasa. 
Buta hati, sisi lain dalam kehidupan 
manusia. Banyak manusia bermata 
normal, bahkan tak berkacamata 
plus atau minus. Tapi tak mampu 
melihat dengan benar. Sehingga 
banyak tindakan keliru dari hasil 
penglihatannya. Misalnya; 
perselingkuhan, pembalakan hutan 
secara liar, pemalsuan obat, 
pembohongan publik, mengambil 
hak orang dan masih banyak 
bentuk kerusakan lainnya. 
Perbuatan ini telah menimbulkan 
dampak negatif, kerugian dan 
kerusakan luas dan mendalam bagi 
banyak orang. Semua pelaku itu 
umumnya bermata normal. Mereka 
mampu melihat dengan terang 
benderang, tak ada rabun dekat 
maupun jauh.  Jadi bermata normal 
tak selalu positif, jika berhati buta.

Kini, keduanya ada ditengah kita. Khusus bermata buta, betapa 
beratnya mendampingi  bertahun-tahun. Ia menjadi tersandra 
dengannya. Bisa jadi produktifitas, kebebasan dan karirnya tergadai, 
karena bersabar menjadi pendamping saudaranya yang buta. Itulah 
sebabnya, buta bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah 
sosial. 
Kalau toh harus bermata buta, itu sudah takdir, tapi jangan butakan 
hatiku, pinta Syekh Yasin dalam salah satu do'anya. Sebab, Syekh 
yakin buta hati lebih  berbahaya, terhadap diri maupun orang lain.  

Sebab orang berhati buta, sering kali merasa benar dan mampu, 
sehingga tak memerlukan masukan atau nasehat orang lain. Walau 
dalam keadaan tersesat, tapi merasa benar. Berbuat dosa, terasa 
berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya, orang berbuat baik dianggap 
kuno, kampungan dan terbelakang. 
Manusia berhati buta membutuh kan penasehat berbakat, berbalut 
k e i k h l a s a n  d a n  
kesabaran. Tanpa 
itu, tak mungkin 
menjadi penasehat 
s u k s e s  u n t u k  
membuka hati yang 
buta tersebut. Selain 
p e n a s e h a t ,  f a k t o r  
h i d a y a h  m e n j a d i  
penentu. Sehebat apapun 
kualitas penasehat, tanpa 
hidayah tak akan merubah 
keadaan. Jadi, untuk mengatasi 
kebutaan ini, solusinya adalah 
penasehat yang senantiasa 
berdo'a memohon hidayahNya. 
'Ya Allah berilah kami penasehat 
yang mampu mendeteksi  
k e s a l a h a n k u ,  k e m u d i a n  
m e m b i m b i n g  k e  a r a h  
jalanMu'. 

Faktanya, buta mata tak membuat salah mengenali mata uang 
miliknya. Mulai dari nilai yang rendah sampai yang paling tinggi. 

Termasuk uang logam maupun kertas. Tak pernah salah transaksinya. Ia 
pun sangat paham siapa pasangannya. Mereka mampu mengenali 

pasanganya melalui suara, bau badan dan ayunan langkah kaki 
pujaannya. 

45|Med akom! | Edisi XVI | Februari 2009

PELITA HATI



46| Med akom! | Edisi XVI | Februari 2009

sianya yang relatif muda, 
kurang lebih baru 3 tahun, 
tapi sudah berprestasi, 

bahkan memperoleh penghargaan 
menyamai wilayah lain yang lebih 
tua. Ia memperoleh hadiah Rp. 1 
milyar atas prestasinya 
mengembangkan desa siaga 100% di 
wilayahnya. Bertepatan dengan Hari 
Kesehatan Nasional (HKN) ke 44, 
Menteri Kesehatan memberikan 
hadiah tersebut kepada Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur, Sumatera 
Selatan, H. Herman Deru.  Kerja keras, 
kerja cerdas dan kerja tim yang solid 
telah menghasilkan karya nyata bagi 
peningkatan kesehatan masyarakat 
OKU Timur. Keberhasilan ini tidak 
lepas dari sentuhan tangan dingin Dr. 
H.M. Farid Fairuzi, M.Kes, Kepala 
Dinas Kesehatan OKU Timur. 
Bagimana kiat–kiat mencapai 
keberhasilannya tersebut, berikut ini 
petikan wawancara mediakom 
dengan Kadinkes OKU Timur.

Sesuai dengan tujuan pemekaran 
kabupaten adalah untuk 
memperpendek rentang kendali 
terhadap pelayanan kepada 
masyarakat. Secara khusus tentunya 
kita bertanggung jawab kepada 
pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat. Dalam pelayanan pada 
masyarakat ada dua prinsip yang 
diutamakan: pertama, 
mengupayakan masyarakat dekat 
terhadap sarana dan prasarana 
pelayanan kesehatan, artinya akses 
pelayanan kesehatan ada di desa 
atau kecamatan. 

Kedua, kita mengarah pada mutu 
pelayanan kesehatan. Khusus upaya 
pendekatan akses pelayanan, kita 
sudah tiga kali melakukan 

Apa yang melatar belakangi 
pemekaran OKU Timur dari OKU 
induk dalam bidang pembangunan 
kesehatan ?

perencanaan melalui RAPBD 
dibidang kesehatan. Fokusnya 
mengutamakan pembangunan 
puskesmas sesuai dengan kebijakan  
pemerintah, sebab itu ketika 
pemekaran OKU Timur mempunyai 
10 kecamaatan sampai saat ini 
berkembang menjadi 20 kecamatan. 
Ketika dilepas dari kabupaten induk, 
itu kita hanya mempunyai 15 
puskesmas, sekarang sudah 
mempunyai 22 puskesmas.

Insya Allah. Jadi visi-misi 
kesehatan kabupaten 
mengacu pada visi-misi 
Departemen Kesehatan 
secara menyeluruh. 
Ternyata dalam visi 
Departemen Kesehatan, 
sudah lazim 
didengar,"Indonesia Sehat 
2010". Visi bukanlah suatu 
harga mati, tapi harapan 
yang harus 
dilaksanakan. 
Terkait dengan 
hal tersebut,  
pernah 
mencanangka
n kabupaten 
OKU Timur 
sehat 2008. 
Barangkal
i yang 
penting 
bagi 
kita, 
bagaimana 

Terkait dengan dua pendekatan 
program tersebut, apakah itu bisa 
untuk mencapai visi misi yang 
dicanangkan?

suatu kabupaten itu sehat, tentu 
indikator yang jelas; ketersediaan 
sarana dan prasarana kesehatan, 
ketenagaan, fasilitas-fasilitas umum 
dan   ketersediaan air bersih. 
Indikator ini  terus kita upayakan, 
dengan bekerjasama dengan 
berbagai pihak. Misalnya, penyediaan 
air bersih, kita bekerjasama dengan 
dinas pertambangan dan  dinas cipta 
karya. Mereka menyiapkan dan 
menyediakan sarana air bersih di 
beberapa desa. Pada tahun 2008 kita 
melaksanakan program 
"PAMSISMAS" (Penyediaan Air Minum 
yang Berbasis Pada Masyarakat). 

Secara global, kita 
mengacu pada Sistem 
Kesehatan Nasional 
(SKN). SKN sendiri pada 

saat ini mengalami satu 
revisi atau perbaikan. 

Terkait dengan indikator di 
atas, bagaimana cara 

mencapainya ? 

RAGAM

U Kabupaten OKU Timur 
100% Desa Siaga
Kabupaten OKU Timur 
100% Desa Siaga

Dr. H.M. Farid Fairuzi, M.Kes Kepala Dinas Kesehatan OKU Timur.Dr. H.M. Farid Fairuzi, M.Kes Kepala Dinas Kesehatan OKU Timur.



Saya melihat ada beberapa hal yang 
perlu dipahami benar didalam SKN 
ini. Di dalam SKN, bahwa 
penyelenggaraan kesehatan 
menganut Riveral Sistem atau Sistem 
Rujuk. Ketika berbicara Sistem 
Rujukan artinya kita harus merujuk 
dari satu tingkat yang lebih rendah 
ke tingkat yang lebih tinggi. 
Sebenarnya rujukan yang bukan 
hanya satu arah artinya, ketika 
puskesmas merujuk  pada Rumah 
Sakit, seharusnya Dokter Rumah Sakit 
memberi jawaban atau keterangan 
terhadap pasien yang dirujuk dan 
lebih luas sistem rujukan ini tidak 
pada orang atau person tetapi juga 
pada alat Kesehatan. Jadi alat 
kesehatan juga merupakan penentu 
terhadap suatu kualitas Pelayanan 
Kesehatan. Dan ini terus kita 
upayakan.

Dalam melakukan upaya 
pembangunan Kesehatan, tidak 
terlepas dengan ketersediaan dana. 
Kabupaten Oku Timur sendiri, 
pendapatan asli daerahnya masih 
sangat minimal. Namun, kebijakan 
pemerintah pusat melalui dana DAK 
(dana alokasi khusus), kemudian 
dana kementerian & kelembagaan 

dalam bentuk dana Tugas 
Perbantuan. Ini sangat membatu, 
walau belum sesuai harapan.

Kami berusaha penuh agar sistem 
rujukan dikabupaten Oku Timur ini 
berjalan dengan baik. Syukur 
Alhamdulillah, tahun 2008 Desa 
Siaga  kita sudah 100%.  Secara jujur 
kita akui,  dari sisi kuantitas, bangun 
fisik dari PUSKESDES ada yang  masih 
mengunakan beberapa bangunan-
bangunan desa yang tersedia. 
Berikutnya, harus mengisi 
ketenagaannya, khususnya untuk 
tenaga bidan. Untuk jenis tenaga ini  
kita full 100% bahkan lebih. Dan kita 
tahu bahwa inti dari PUSKESDES ini 
adalah pelayanan "PONED" 
Pelayanan Obtetri Neonatal Dasar, 
harapanya akan menurunkan angka 
kematian ibu maupun kematian 
anak. Hal ini yang menjadi indikator 
untuk mencapai derajat kesehatan.  
Kemudian kami mengembangkan 
Puskesmas biasa menjadi Puskesmas 
Rawat Inap. Kini, jumlah Puskesmas 
Rawat Inap sudah hampir  sebanding 
dengan Puskesmas Biasa. 
Terkait dengan Program-program 
yang dicanangkan sangat 
membutuhkan dukungan. 

Bagimana dukungan Bupati 
selama ini ?

Concern nya dalam bentuk apa, 
kalau dalam pertemuan apakah 
bicara tentang kesehatan, atau 
mengucurkan dana lebih besar ?

Bupati, H. Herman Deru sangat 
memperhatikan. Bupati mengkaitkan 
dengan Indikator Umum yaitu HDI 
(Human Development Index) atau 
Index Pembangunan Manusia atau 
IPM. Komponenya Pendidikan, 
Kesehatan dan Infrastruktur. Di Oku 
Timur, Pemerintah Daerah dengan 
kebijakan Bupati melalui 
musyawarahbersama, sudah 
mempunyai PERDA wajib belajar 12 
Tahun. Kalu 12 Tahun itu artinya 
sampai dengan SMA, secara Nasional 
itu baru 9 tahun. Kemudian bidang 
kesehatan, nah dibidang kesehatan 
ini kita sudah melakukan suatu 
Equity atau pemerataan pelayanan 
kesehatan dengan terus 
memperhatikan biografis desa, 
demografi desa kita. Pak Bupati 
sangat Concern sekali.

Jadi tadi kembali beliau tetap 
mengingatkan bahwa Sehat itu 
bersih, Sehat itu Indah, Sehat itu 
penting sekali, itu selalu 
diungkapkan oleh beliau dalam  
beberapa pertemuan formal, baik 
pada pelantikan Kepala Desa dan 
pada pertemuan masyarakat.

Berbicara dana, bahwa kabupaten 
Oku Timur dan pendapatan asli 
daerahnya memang sangat  minim. 
Dana DAU sudah terserab untuk gaji 
dan kebutuhan rutin, sehingga dia 
tidak bisa mem-back up secara total 
terhadap biaya yang diharapkan oleh 
kesehatan. Namun kita tetap 
mendapat porsi. Sehingga tahun 
2006 dalam rangka mewujudkan 
Rumah Sakit, kita membebaskan 
tanah seluas 4 hektar lebih. Ini 
merupakan standar mendirikan 
Rumah Sakit tipe C. Selanjutnya, 
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tahun 2007 melakukan pemagaran. 

Khusus, tahun 2008 kita 
mendapatkan dana untuk membuat 
perencanaan DED (Detile Enginering 
Design) sampai pada RAP nya. Dan di 
tahun yang sama kita pun 
memperoleh bantuan dari Provinsi 
sebesar 2,5 m untuk membangun 
salah satu bagian dari "D" yang kita 
buat, yang kita rencanakan. Nah di 
tahun ini kami mengajukan kepada 
Ibu Menteri secara resmi melalui 
surat, kami lengkapi dengan 
lampiran DED-nya ya Insya Allah 
belum tahu angka apa yang kita 
peroleh dari Pusat, jadi itu salah satu 
kilas atau ringkasan daripada upaya 
kita selama 3 tahun lebih ini. 

Kemudian bidang SDM, tahun 2007 
mengangkat dokter PTT sebanyak 5 
orang, kemudian di tahun 2008 
sudah menjadi 10 orang. Kita juga 
memberikan tunjangan pada Dokter 
Specialis maupun Dokter Umum. 
Untuk Dokter Specialis Rp 4 juta/ 
orang/ bulan dan dokter Umum  
sebesar Rp 2 juta. Sedang dokter 
yang berada di Rumah Sakit dan 
Puskesmas Rp 1 juta.

Untuk mendukung kebijakan Ibu 
menteri kesehatan dalam 
mempercepat  keberadaan dokter 
specialis di daerah kami memberikan 
bea siswa,  yaitu dokter bedah dan 
dokter penyakit dalam. Setahun 
kedepan pun kita akan membuat 
anggaran sesuai dengan kebutuhan 
yang kita harapkan.

Republik ini adalah tanggung jawab 
bersama, secara kelembagaan 
tentunya ada pemerintah daerah, 
kabupaten kota,  Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Pusat. Sesuai kondisi 

Terkait dengan semua yang Bapak 
rencanakan, harapan apa  kepada 
pihak swasta untuk mendukung 
mewujudkannya?

kemampuan daerah, kami masih 
membutuhkan bantuan provinsi, 
pusat dan kamipun mengajak para 
dermawan yang mungkin 
memberikan dananya untuk 
pembangunan Kesehatan. Khusus 
untuk swasta, di OKU Timur 
kebetulan terdapat pabrik gula, 
tepatnya di kecamatan Sumendawai 
timur. Mereka mendirikan puskesmas  
Rawat Inap. Keberadaan puskemas 
ini sangat bermanfaat untuk 
masyarakat OKU Timur.

Kami tetap mengacu bahwa, 
pelayanan kesehatan ini ada empat 
kategori, yaitu promotif, preventif, 
kuratif dan rehabiltatif. Promotif, kita 
selalu berupaya melibatkan 
kaderisasi yang betul-betul berasal 
dari masyarakat. Harapanya 
masyarakat tahu tentang kesehatan, 
kemudian  mampu untuk berbuat 
dibidang kesehatan. Kondisi saat ini, 
muncul ikon-ikon dalam pemilihan 
kepala daerah. Ikon itu sangat 

Pelayanan kesehatan apa saja yang 
sudah dinikmati oleh masyarakat ?

mendukung bagi upaya pelayanan 
kesehatan. Jadi kita berterima kasih 
kepada kepala daerah, dengan 
program kesehatan gratis, dll.

Pada tahun 2005 Oku Timur secara 
dejure itu sudah mempunyai Bupati. 
OKU Timur adalah pengembangan 
dari kabupaten OKU Lama. Jadi 
sarana dan prasarana kesehatannya 
adalah hasil pembagian dari 
kabupaten lama. Pada tahun itu pula 
sudah terbentuk organisasi-
organisasi kesehatan dengan kondisi 
hasil pembagian. Baik fasilitas fisik, 
maupun tenaga. Saat itu OKU Timur 
baru mempunyai 17 Puskesmas dan 
58 puskesmas pembantu. Wilayah 
kerja sebanyak 178 desa dalam 10 
kecamatan. Kemudian terus terjadi 
pengemangan, sehingga akhir tahun 
2007  menjadi 20 kecamatan. Seiring 
dengan pengembangan kecamatan, 
dalam rentang waktu yang sama kita 
membangun 3 kecamatan dan 3 
puskesmas. Disamping puskesmas, 

Sejak kapan pelaksanaan prgram 
kesehatan di OKU Timur ?

RAGAM
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kita mempunyai POSKESDES 
sejumlah 105 buah. Kini, sudah 
berkembang menjadi 270 
POSKESDES, walau sebagian masih 
mondok di macam-macam tempat 
yang disediakan desa. Ada yang di 
balai desa dan rumah penduduk. 

Ada 739 posyandu, dengan jumlah 
kader 2558. Berbicara tentang 
posyandu, saat ini posyandu Mandiri 
baru 6 buah. Selebihnya masuk 
pratama, madya, purnama, dan 
sebagainya. Kita bergerak ke arah 
sana.

Langkah pertama kita pemberdayaan 
kadernya dulu, pemberdayaan kader 
dimulai dari peningkatan kapasitas 
melalui pelatihan, penyuluhan dan 
kemudian melaksanakan kegiatan 
penyuluhan bersama kepada 
masyarakat. Sarana penyuluhan 
dapat menggunakan radio lokal, 
penyebaran informasi melalui 
Spanduk, Leaflet, dan lain 
sebagainya. Langkah berikutnya 
pemberdayaan masyarakat, dan 

Terkait dengan jumlah posyandu 
dan kader ?

Langkah apa yang akan  ditempuh 
untuk sampai posnyandu mandiri?

melengkapi sarana posyandu yang 
ada. Selanjutnya,  setelah kita 
berdayakan, melengkapi apa sih 
keinginan masyarakatnya.

Kalau menyangkut masalah kader, 
karena kader bukan hanya milik 
orang kesehatan, kader ini milik 
masyarakat, jadi pembinanya banyak, 
jadi insentif yang diberikan ini 
bermacam-macam, jadi bukan 
berupa materi saja,ada beberapa 
materi antara lain pakaian. Kader 
sendiri mendapat fasilitas, misalnya 
pelayanan kesehatan pada keluarga 
kader tidak bayar. Kemudian kalau 
ada program-program tertentu kader 
yang merupakan bagian prioritas. 
Yang diutamakan keluarga kader.  
Jadi insentif yang kita berikan bukan 
semata-mata pembagian honor, 
memang ada macam-macam fasilitas 
diberikan, mungkin dari masing-
masing desa berbeda. Memberi 
insentif itu sesuai kebutuhan, ada 
yang cocok insentifnya non-materi ya 
diberikan non-materi. Kalau materi ya 
diberi materi. Jadi kita membedakan 

Terkait dengan kader ada insentif 
atau apalah namanya dari pemda 
untuk meningkatkan semangat 
kader posnyandu bekerja?

insentif pada masing-masing desa. 
Bergantung prioritas dan keinginan 
desa.

Bermacam-macam kader. Ada yang 
namanya kader siaga, kader 
posyandu, dan lain sebagainya. 
Upaya kader sangat membantu. 
Sebab kader ini dapat melakukan 
diteksi dini terhadap  masalah  KLB 
dan lain sebagainya. Dia ini yang 
melakukan membantu kita. Dalam 
lingkup desa ada PUSKESDES dan 
Desa Siaga, di situ kader lebih 
berperan aktif, menghimpun 
warganya sendiri dibantu oleh 
tenaga kesehatan. Jadi hal-hal yang 
berkenaan dengan masyarakat kader 
lebih mendahului. Jadi kita ini yang 
menhimpun apa-apa keinginan 
masyarakat. Jadi peran kader itu yang 
pertama. Kader berperan dalam 
kesehatan lingkungan. Antara lain 
rajin melakukan jumat bersih. Saat ini 
penggeraknya kader. Jadi kader 
menggerakkan, mengajak 
masyarakat sekitarnya untuk 
membersihkan lingkungan dan lain 
sebagainya. Dan kalau ada materi 
yang diberikan, kita menyampaikan 
materi kepada kadernya itu. Kader 
yang akan menyampaikan ke 
masyarakat dengan  logat atau cara 
yang mudah diterima oleh 
masyarakat.  Kader lebih mengenal 
daerahnya dan lebih tahu bahasa 
daerahnya, sehingga pesan lebih 
mudah diterima oleh masyarakat. 
OKU Timur, masyarakatnya 80% 
orang Jawa.

Terkait dengan Pemberdayaan 
Masyarakat, ada kader yang di 
latih, sehingga kader ini akan 
memberdayakan masyarakat. 
Sehingga nanti masyarakat secara 
mandiri hidup sehat. Sudahkah 
kader melakukan pemberdayaan  
ini?

RAGAM
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unci pemberdayaan itu kader 
dan masyarakat. Oleh sebab itu, 
kader merupakan aset 
termahal. Kaderlah yang terjun 

langsung mengunjungi, menyapa, 
mengajak dan  merasakan langsung apa 
yang terjadi ditengah masyarakat. Kader 
sosok panutan dan sekaligus tempat 
bertanya, terkadang juga curhat.  Kader 
juga ujung tombak. Orang yang 
pertama harus tahu jika terjadi wabah 
penyakit.  Ia mengetahui budaya lokal, 
karakter dan cara apa yang paling cocok 
menyampaikan pesan kesehatan. Itulah 
mengapa, kader menjadi komunitas 
yang menjadi fokus perhatian. Wajar, jika 
mereka mendapat pelatihan, insentif 
dan kemudahan lain untuk menunjang 
kehidupannya. Kader adalah 
penyambung lidah dinas kesehatan 
dengan masyarakat. Banyak program 
kesehatan, kader yang melaksanakan, 
kami tinggal mengarahkan dan 
mengevaluasinya, ujar Mirwansyah, 
SKM,MM Kepala Bidang Sistem 
Kesehatan Dinas Kesehatan OKU Timur, 
Sumatera Selatan.
Mirwansyah menambahkan, faktanya, 
masyarakat lebih menerima kader, 
ketimbang petugas lain. Kader lebih 
dekat, lebih nyambung dan lebih 

RAGAM

berperan. Itulah sebabnya, mengapa 
kader harus lebih pintar dari 
masyarakatnya. Sehingga kader dapat 
menyampaikan pesan yang mudah 
diterima oleh masyarakat. Pada fase 
berikutnya terjadi perubahan perilaku 
dengan pola hidup sehat. Upaya ini 
bersinergi dengan adanya program desa 
siaga yang sedang digulirkan oleh 
Departemen Kesehatan.            

Awalnya, informasi desa siaga berasal 
dari Bupati  OKU Timur H. Herman Deru. 
Kisahnya, ketika bupati mengikuti 
LEMHANAS kebetulan Menteri 
Kesehatan menjadi salah satu pemateri. 
Topiknya desa siaga. Karena menerima 
langsung dari menkes, Bupati langsung 
merespon dengan cepat. Bupati sangat 
tertarik dengan program yang pro 
rakyat. Akhirnya,  tahun 2007 
dicanangkan Desa Siaga. Semua 
komponen bertekat bulat100% Desa 
Siaga. Kemudian kita bulatkan tekat lagi 
pada saat Ulang Tahun Oku Timur ke -3 
pada bulan Januari 2008. Kemudian 
pada saat mencanangkan Desa Siaga 
menjadi 100%, seluruh Desa menjadi 
Desa Siaga. Tapi secara kualitas, masih 
banyak kurang termasuk  sarana. 

Fasilitasnya belum lengkap, terkadang 
bangunan fisiknya masih menggunakan 
rumah penduduk, balai desa atau 
bangunan lain milik masyarakat.

Masalahnya, keterbatasan tenaga Bidan. 
Karena desa siaga  memerlukan tenaga 
Bidan Desa. Untuk memenuhi 
kekurangan tenaga tersebut, melalui 
pemerintah pusat kita mengharap 
adanya PPT tenaga bidan. Disamping itu, 
melalui pemerintah daerah 
mengalokasikan PPT daerah untuk 
tenaga bidan dan dokter. Jadi 
kekurangan tenaga kesehatan bisa 
terpenuhi, demikian ujar Mirwan.

Lebih lanjut Mirwan mengatakan bahwa 
ada bebarapa kendala program. 
Pertama, akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan masyarakat. Sebab 
jarak satu desa ke desa lainnya sangat 
jauh. Berbeda dengan desa di pulau 
jawa. Kini, satu per satu desa atau 
kalang, bahasa daerahnya sudah 
mempunyai pelayanan kesehatan 
berupa Polindes, hanya jarak tempuhnya 
yang masih jauh. Kedua, kendala 
ekonomi. Masyarakat memang masih 
harus berfikir ulang untuk berobat ke 
palayanan kesehatan sekalipun gratis. 
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H. Herman Deru  Bupati OKU Timur menerima Penghargaan dari Presiden atas prestasi
membentuk 100% desa siaga di wilayahnya

H. Herman Deru  Bupati OKU Timur menerima Penghargaan dari Presiden atas prestasi
membentuk 100% desa siaga di wilayahnya
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Sebab jarak tempuh yang jauh, harus 
menggunakan ojek. Untuk membayar 
ongkos ojek ini mereka tidak mampu. 
Ketiga, setiap polindes telah memiliki 
peralatan kesehatan penunjang 
pelayanan. Semua peralatan itu 
sebagain besar adalah warisan dari OKU 
Induk yang belum pernah dikalibrasi, 
sehingga akurasi alat tersebut mungkin 
sudah turun. Bahkan ada yang sudah 
tidak dapat digunakan, karena sudah 
rusak. Kendala terakhir yang klasik 
adalah pembiayaan yang terbatas.

Khusus pembiayaan, Mirwan 
mengatakan bahwa dalam APBD, dari 
total 630 milyar, pembiyaan untuk 
kesehatan mencapai 35 milyar. Memang 
masih kecil, tetapi banyak anggaran 
penunjang di APBD yang menunjang 
kesehatan. Kalau bedah APBD kira-kira 
10-15 %. Misal; pembuatan sumur bor 
untuk memenuhi kebutuhan air bersih, 
yang dilaksanakan oleh Departemen 
Pekerjaan Umum. Kemudian masih ada 
pembiayaan posnyandu dan 
pemberdayaannya. Pemberian makanan 
sehat dan pemberdayaan masyarakat 
desa.  Sehingga pembiayaan kesehatan 
secara keseluruhan kurang lebih 20%, 
hanya pelaksananya berbeda-beda. 

Uniknya, program kesehatan dapat 
dikerjakan secara lintas sektor. Contoh; 
penyediaan air bersih. Sarananya 
dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum 
dan Dinas Pertambangan dan Energi. 
Kemudian penggelolaanya oleh 
masyarakat, tetapi masyarakatnya telah 
mendapat pembinaan dari Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu 
pernah PKK peduli terhadap penderita 

paru. Mereka minta data penderita paru 
ke Dinas Kesehatan, kemudian mereka 
yang memberikan bantuan berupa 
makanan bergizi, susu dan obat-obatan. 
Jadi mitra kerja seperti ini sangat 
meringankan tugas Dinas kesehatan, 
tegas Mirwan.

Khusus untuk mitra kerja program 
gerakan sayang ibu (GSI). Penangung 
jawab utama Kabag pemberdayaan 
Perempuan yang ada di Pemda. Karena 
masalah GSI terkait dengan Ibu hamil 
dan melahirkan, maka pelaksanaanya 
dilakukan secara bersama. Saat ini 
mereka telah melakukan penjadwalan 
pelaksanaan, monitoring dan pelaporan 
GSI. Mereka melakukan secara lintas 
sektor. Sehingga implementasi 
pelaksanaanya melibatkan Dinas 
kesehatan, Puskesmas, Posyandu, Bidan 
desa dan pihak terkait lainnya. Polanya, 
mereka meminta data dari Puskesmas, 
kemudian tim dapat melakukan 
intervensi sesuai dengan kondisi 
lapangan.  Teknisnya, mereka yang 
menggerakkan masyarakat, tapi hal 
yang terkait dengan masalah medis, 
dilakukan oleh tenaga kesehatan. 
Dengan pola seperti ini ternyata lebih 
efektif. Mengapa ? Karena Pemda yang 
menggerakan masyarakat sebagai 
pemilik wilayah, kemudian setelah 
masyarakat berkumpul, tenaga 
kesehatan melakukan pemeriksaan ibu 
hamil. 
Terkait dengan pendaan program, 
mereka melakukan secara sharing. 
Sebagian kecil berasal dari pos 
kesehatan dan selebihnya dari pos 
Pemberdayaan Perempuan Pemda. 
Memang kalau dirinci, pembiayaan 

kesehatan banyak didukung oleh 
instansi lain. Semua pembiaayaan itu 
bertujuan untuk meningkatkan 
kesehatan masyarakat. Misalnya, 
pembuatan sumur untuk menyediakan 
air bersih oleh Dinas pekerjaan Umum, 
penyiapan Pemuda Siaga Bencana oleh 
Dinas Kesejahteraan Sosial.   

Saat ini program besar kesehatan OKU 
Timur adalah akses pelayanan 
kesehatan dan akses pelayanan 
rujukan Rumah Sakit. Untuk 
meningkatkan akses rujukan 
pelayanan rumah sakit, saat ini telah 
dilakukan pemekaran puskesmas 
perawatan Gumawang menjadi 
Rumah Sakit. Hal ini dilakukan seiring 
dengan adanya kebutuhan pelayanan 
rujukan. Daya tampung RS Gumawan 
sangat terbatas, luasnya hanya 2500 
meter. Mengingat posisinya tidak 
memungkinkan perluasan, maka 
untuk meningkatkan pelayanan, maka 
memerlukan relokasi ditempat lain 
yang lebih luas. Untuk mendukung 
perluasa, tahun 2006, sudah ada 
pembebasan lahan seluas 4 hektar, 
tahun 2007 sudah membangun pagar, 
tahun 2008 ini membangun 
gedungnya.

Ketika terbentuk Kabupaten OKU 
Timur, hanya ada 17 puskemas pada 
10 kecamatan yang  tersebar di 178 
desa. Pada 2006 ada tambah 1 
puskesmas dan tahun 2007 ada 
pembentukan 2 Puskesmas lagi. Pada 
tahun 2008 membangun 2 
Puskesmas, sehingga sekarang 
berjumlah 22 puskesmas. Dengan 
adanya bangunan puskesmas ini, 
diharapkan dapat meningkatkan 
akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan. Disamping itu, 
bidan desa mendapat fasilitas 
kendaraan roda dua. Harapannya, 
bidan desa dapat mendekati 
masyarakat dalam meningkatkan 
pelayanan kesehatan. Saat ini sudah 
ada penambahan  81 buah kedaraan 
dinas roda dan 8 buah puskemas 
keliling. (Pra)

RSUD Gumawang, Belitang Oku TimurRSUD Gumawang, Belitang Oku Timur
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paya daerah untuk 
membangun kesehatan terus 
menggeliat. Walau banyak 

keterbatasan, segala daya dan upaya 
terus digalakkan. Dalam waktu yang 
relatif singkat, langkah keberhasilan 
itu semakin nyata. Berawal dari 
puskesmas kecil dengan lahan sempit 
di tengah penduduk. Kini menapak 
pasti dengan rencana 
pengembangan menjadi rumah sakit 
kian jelas dan terukur. Tanah seluas 4 
hektar telah tersedia. Bangunan besar 
cikal bakal rumah sakit telah berdiri. 
Semua itu merupakan jerih payah 
semua pihak. Mulai dari Bupati, Dinas 
kesehatan, Anggota Dewan dan 
Masyarakat. Dari sinilah bermula 
pengembangan Rumah Sakit Umum 
Daerah Gumawang Kabupaten OKU 
Timur Sumatera Selatan.

Rumah Sakit dengan Visi memberi 
pelayanan yang profesional melalui 
sapa, senyum, ramah, cepat dan tepat 
diagnosa ini telah mengawali dirinya 
dari puskesmas perawatan 
Kecamatan Belitang. Kini, rumah sakit 
tersebut telah memberi pelayanan 
kesehatan berupa rawat jalan dan 
rawat inap. Selain itu juga telah 
memberikan pelayanan dengan 
menyediakan poli askes, askeskin, 
anak, gigi, KB, umum, kebidanan dan 
unit gawat darurat. Untuk 
memberikan pelayanan yang lebih 
baik, rumah sakit juga telah 
menyediakan instalasi penujang 
medik berupa instalasi laboratorium, 
USG, Gizi, Farmasi, Radiologi dan 
Fisioterapi.

Posisi rumah sakit yang strategis, 
telah menjadikannya sebagai pusat 
mobilisasi penduduk. Sehingga 
mudah dijangkau oleh masyarakat 
yang membutuhkan pelayanan 
kesehatan. Hal ini sesuai dengan 
visinya; menjadi pusat pelayanan 

trauma centre, meningkatkan 
pelayanan kesehatan ibu dan anak 
yang berkualitas, meningkatkan 
hubungan baik dan saling 
membutuhkan dan menjadikan 
pusat rujukan gawat darurat.

Menjadi pusat rumah sakit rujukan 
memang sangat beralasan. 
Mengingat wilayah OKU Timur 
yang membentang terbagi dalam 16 
kecamatan, dengan luas 3.370 km2, 
yang dihuni oleh 585.730 jiwa. 
Sehingga keberadaan rumah sakit 
rujukan menjadi sangat penting 
keberadaannya. RSUD tersebut telah 
memberikan pelayanan 2257 pasien 
umum, 239 pasien askes dan 1101 
pasien askeskin. Jenis pasien yang 
terakhir ini telah berubah menjadi 
pasien jamkesmas ( jaminan 
kesehatan masyarakat). 

Untuk memberi pelayanan 
kesehatan, rumah sakit memperkerja-
kan 183 orang yang teridiri dari 

medis, paramedis dan umum. 
Adapun statusnya PNS 73 orang, PTT 
3 orang, Honda( honor daerah) 100 
orang dan TKS ( tenaga kerja 
sukarela) 6 orang. Saat ini jumlah 
tenaga tersebut belum mencukupi. 
Apalagi ketika sebagian tenaga 
honda menjadi PNS dan ditugaskan 
di unit lain, maka jumlah tersebut 
akan berkurang lagi. 

Rumah sakit umum yang dipimpin 
oleh dr. H. Sindang Iwari ini terus 
melakukan perbaikan dan 
pengembangan. Saat ini sedang 
melakukan relokasi rumah sakit ke 
tempat yang lebih luas di daerah 
Tulusayu. Wilayah yang cukup 
strategis, berada dipinggir jalan raya 
jurusan kota Palembang Gumawang. 
Posisi ini memberi kemudahan 
kepada masyarakat yang akan 
berobat ke rumah sakit.  Sebab posisi 
rumah sakit berada ditengah wilayah 
OKU Timur. (Pra)

RAGAM

PENGEMBANGAN RSUD GUMAWANGPENGEMBANGAN RSUD GUMAWANG

U

Pengembangan RSUD Gumawang



eluruh jajaran Rumah Sakit 
Budi Kemuliaan Batam  
bekerja bersama melawan 

virus HIV/AIDS. Salah satu aksinya 
adalah melatih pengetahuan umum 
dan pencegahan HIV/AIDS kepada 
seluruh Karyawan tanpa kecuali. 

Sesuai Kepmenkes RI No. 760/ 
Menkes/SK/VI/2007, RS Budi 
Kemuliaan Batam,  kembali ditunjuk 
menjadi Rumah Sakit Rujukan bagi 
ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).  
Sejak 2004, RS ini dipercaya sebagai 
RS rujukan bagi ODHA berdasarkan  
Kepmenkes RI No. 781/ MENKES 
/SK/VII/2004, tanggal 7 Juli 2004. 
Dengan penunjukan tersebut, RS 

dan kebidanan.

Saat ini, Rumah Sakit  (RS) Budi 
Kemuliaan Batam, mempunyai 
lokasi strategis di pusat kota, dan 
memiliki berbagai pelayanan seperti 
: gawat darurat, spesialistik bedah, 
Kandungan dan Kebidanan,  
Penyakit Dalam, Anak, Anastesi, THT 
(Telingan Hidung dan Tenggorokan), 
Mata, Jantung, Paru & Pernapasan, 
Patologi Klinik, Umum, Gigi, dan  
Penunjang Medis. 

Melayani seluruh lapisan masyarakat 
merupakan tekad yang dianut RS ini, 
kata Ny. Sri Soedarsono. RS Budi 
Kemuliaan mengabdi dan 
memberikan kontribusi yang nyata 
dalam pelayanan kesehatan di 
komunitasnya. Melayani seluruh 
lapisan masyarakat Batam 
diantaranya, suku laut, remote area 
penduduk dari daerah sulit 
terjangkau, kelompok sosial risiko 
tinggi seperti pekerja kasar, buruh 
industri dan pekerja seks komersial 
(PSK). 

Sejak tahun 1994, RS Budi 
Kemuliaan bekerja sama dengan 
Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda 
(YPAB) Cabang Batam dalam 
penanggulangan IMS/HIV/AIDS dan 
Narkoba. Selanjutnya pada 2004 
sejak RS Budi Kemuliaan ditunjuk 
sebagai salah satu dari 25 RS rujukan 
untuk HIV/AIDS, kedua lembaga 
tersebut  bergabung dengan nama 
Casper HIV Centre. Kegiatan Casper 
HIV Centre 
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Budi Kemuliaan Batam berkewajiban 
untuk mrnyiapkan sarana, prasarana 
dan fasilitas kesehatan yang 
diperlukan.

Ny. Sri Soedarsono (adik kandung 
Prof. BJ Habibie) pendiri RS Budi 
Kemuliaan Batam kepada 
Mediakom menyatakan, RS Budi 
Kemuliaan  berdiri pada 8 Oktober 
1984, dengan otonomi sendiri 
mempunyai keterkaitan dengan RS 
Budi Kemuliaan Jakarta. RS Budi 
Kemuliaan Batam bermula hanya 
bergerak pada pelayanan  kesehatan 
ibu & anak  termasuk persalinan dan  
keluarga berencana yang dilengkapi 
dengan dokter spesialis kandungan 

KASPER HIV CENTRE
RS BUDI KEMULIAAN BATAM

Ibu Sri Soedarsono, pendiri RS Budi Kemuliaan Batam

S
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meliputi empat bidang yaitu  
pencegahan; Perawatan/Dukungan 
/Pengobatan ODHA; Pelatihan/ 
Seminar bagi medis dan Paramedis; 
Prevention Mother to Child 
Transmission/PMTCT (Pencegahan 
penularan dari Ibu ke anak).  

Bidang Pencegahan Kasper HIV 
Center Batam dibawah pimpinan dr 
Francisca, mempunyai tugas 
melakukan berbagai kegiatan 
diantaranya, penyuluhan/pelatihan, 
konseling dan testing HIV, layanan 
klinik IMS dan kondomisasi terhadap 
para pekerja seks, pelanggan dan 
pasangan ODHA. Penyuluhan/ 
pelatihan yang diselenggarakan 
mengenai pencegahan kesehatan 
reproduksi, IMS/HIV/AIDS dan 
Narkoba. Penyuluhan/pelatihan ini 
ditujukan kepada berbagai lapisan 
masyarakat diantaranya adalah para 
pelajar/remaja, pekerja seks, buruh, 
waria, supir ojek/taxi, narapidana, 
ibu rumah tangga, tokoh agama dll.  
Bidang pencegahan juga melakukan 
pendampingan untuk kelompok 

berisiko tinggi seperti pekerja seks, 
waria, IDUs (pengguna narkoba 
jarum suntik),  pelanggan  pekerja  
seks,  dan warga binaan lembaga 
pemasyarakatan. Kegiatan lain yang 
dilakukan adalah membuat leaflet, 
mengisi rubrik surat kabar, talked 
show di radio/TV. Bidang 
Pencegahan ini juga mempunyai 
Program PMTCT dan UP (Universal 
Precaution) serta PEP (Post Exposure 
Prevention).

Selanjutnya Bidang Perawatan di 
Kasper HIV Center Batam yang 
dipimpin dr M Yamin mempunyai 
kewenangan menangani pelayanan 
klinik/perawatan, pemberian obat 
ARV, dukungan kepada ODHA.  
Dukungan terhadap ODHA yang 
dilaksanakan adalah, melakukan 
kunjungan untuk menjenguk atau 
menemani ODHA yang sedang sakit 
di rumah maupun di rumah sakit. 
Disamping itu dukungan lain 
berupa, 
pelatihan untuk pemberdayaan, 
bantuan kondom, sarung tangan, 

paket gizi, pengurusan jamkesmas 
bagi ODHA yang kurang mampu, 
serta advokasi. Bidang Perawatan ini 
mempunyai  fasilitas yang 
diperlukan ODHA antara lain 
laboratorium, penanganan jenazah 
ODHA serta Transit House bagi 
ODHA. 

Bidang ke tiga adalah unit 
penyelenggaraan berbagai 
pelatihan/Seminar bagi Medis dan 
Paramedis. Pelatihan/Seminar yang 
diselenggaraakan antara lain 
mengenai kewaspadaan dini 
(Universal Precaution), Cara 
Pemberian ASI pada bayi dengan ibu 
HIV positif. Topik lain yang dianggap 
perlu untuk diketahui dan dilatihkan 
oleh para medis dan paramedis 
yaitu,  penanganan HIV/AIDS masa 
kini dan  pengobatan ARV.  Bidang 
tiga ini juga 
menyelenggarakan pelatihan CST 
jarak jauh disamping juga 
melakukan sosialisasi PMTCT  pada 
para bidan.   

RAGAM

RS Budi Kemuliaan BatamRS Budi Kemuliaan Batam



Lembaga Donor yang pernah 
bekerjasama dengan RS Budi 
Kemuliaan pada periode 1994 
hingga 1995 antara lain, Mercury 
Foundation, PATH-Indonesia, dan 
Yayasan Pelita Ilmu Jakarta.  
Sedangkan pada periode 1996 
sampai dengan 2002 yaitu, Yayasan 
AIDS Indonesia Jakarta , UNFPA-PKBI-
BKKBN, World Bank serta FHI-ASA.  
Kerjasama yang dilakukan pada awal 
2004 hingga 

2007 masing-masing adalah, Yayasan 
Nederland Batam dan IHPCP-Yayasan 
Spiritia Jakarta.    UNICEF pada 2006 
dan ILO (2006 sampai 2007) serta 
Global Fund for AIDS (2004 sampai 
sekarang)  adalah lembaga donor 
yang juga bekerjasama RS Budi 
Kemuliaan. 

Hambatan yang ditemui RS Budi 
Kemuliaan diantaranya adalah, tidak 
adanya bantuan biaya perawatan 

dan pemulasaraan jenazah bagi 
ODHA tidak mampu atau tanpa 
keluarga. Selain itu tidak adanya 
bantuan biaya paket gizi dan biaya 
transport petugas medis untuk 
home care. Disamping itu tidak 
adanya peningkatan SDM dengan 
adanya pelatihan refreshing/study 
banding ke rumah sakit di luar 
Batam. (isti)
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694 222 127

PMTCT
KASPER HIV CENTER - RS BUDI KEMULIAAN BATAM
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epartemen     Kesehatan      
bekerja   
sama Forum Pemuda 

Katolik Pusat Jakarta dan Merauke 
menyelenggarakan “Seminar dan 
Sosialisasi Jamkesmas”. Tujuan 
kegiatan tersebut, sosialisasi 
pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2008 
kepada Forum Pemuda katolik 
Merauke. Diharapkan sosialisasi ini 
dapat menjadi ajang dialog dalam  
mencari jalan keluar atas kecurigaan 
masyarakat selama ini  adanya salah 
sasaran pelaksanaan Jamkesmas di 
Kabupaten Merauke. “Kan salah 
sasaran, karena mereka dengan 
mobil, rantainya ini gelang kayak ibu 
pakai, dan mereka dapat jaminan 
kesehatan” jelas Asisten III  
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Merauke, Agustina Basik Basik, S sos, 
MM, yang mewakili Bupati Merauke 
membuka sosialisasi kepada 
‘Mediakom’ disela-sela acara.   

Menurut Agustina Basik Basik, Ssos, 
MM,  agar data kepesertaan 
Jamkesmas di Merauke tidak bias 
maka badan yang melaksanakan 
pendataan tidak boleh hanya dari 
instansi tertentu saja, harus 
melibatkan seluruh komponen 
masyarakat yang ada. Komponen  itu 
salah satunya adalah dari aparat 
pemerintahan ditingkat yang paling 
rendah,  yaitu mulai dari RT dan RW. “ 
Sebab RT itu tahu siapa warganya, 
siapa masyarakatnya, dia tahu betul. 
Jadi tidak bisa instansi ini jalan 
sendiri. Jadi pendataan itu kita harus 
benar-benar kebenarannya, 
keakuratannya“ jelas Agustina, Ssos, 
MM.  

Selanjutnya Asisten III Pemda 
Kabupaten Merauke menyatakan 

bahwa, Pemerintah Daerah Merauke 
memberikan apresiasi dan ucapan 
terima kasih atas  inisiatif dari 
Pemuda Katolik yang tanggap 
terhadap permasalahan Jamkesmas 
di Merauke.   Diharapkan, Pemuda 
Katolik  dapat menjadi mata, 
menjadi telinga serta perpanjangan 
tangan dari pemerintah terutama 
dari dinas-dinas yang terkait.  “Jadi 
begitu mereka  sudah dapatkan 
informasi,  mereka akan tularkan. 
Orang muda kan lebih lincah, lebih 
cepat, pergaulannya ada dimana-
mana. Kemudian dia juga akan 
menjadi teman sekerja, teman 
seperjuangan, terutama dia 
melakukan pengamat-an 
pemantauan terhadap tepat 
tidaknya sasaran penerima 
Jamkesmas,” jelasnya.

Sosialisasi yang diselenggarakan di 
Aula Gereja St. Yoseph Merauke 
(5/12/08) itu mengemukakan 
permasalahan-permasalahan yang 
terjadi pada penyelenggaraan 
Jamkesmas 2008. Permasalahan 
tersebut diantaranya program 
Jamkesmas disinyalir oleh 
masyarakat setempat, tidak akan 
berkelanjutan. Selama ini Tidak ada 
sosialisasi  mengenai Program 
Jamkesmas baik berasal dari  
pemerintah pusat maupun daerah.

Permasalahan yang mengemuka 
lainnya adalah  Masyarakat Merauke 
sering dikecewakan oleh puskesmas, 
baik karena pelayanannya kurang 
memadai maupun  karena sering 
absen tidak beraktifitas. Hal itu 

MERAUKE
SOSIALISASI JAMKESMAS

MERAUKE
SOSIALISASI JAMKESMAS

RAGAM

Asisten III  Pemda Kabupaten Merauke, Agustina Basik Basik, Ssos, MM

D



menyebabkan terhambatnya 
rujukan ke rumah sakit. Sehingga 
muncul pertanyaan dalam diskusi, 
apakah masyarakat miskin 
diperbolehkan untuk langsung ke 
rumah sakit, tanpa melalui 
puskesmas ?. Pertanyaan lain para 
peserta sosialisasi yaitu, sanksi 
hukum bagi yang menyalahgunakan 
penyelenggaraan program 
Jamkesmas.

Persoalannya selanjutnya mengenai 
kartu kepesertaan Jamkesmas yang 
pendistribusiannya dinilai oleh 
masyarakat Merauke tidak merata. 
Masalah tersebut mengemuka 
karena  ada  masyarakat miskin di 
Merauke yang sampai memiliki lebih 
dari 4 (empat) kartu Jamkesmas. 
Berkaitan dengan hal tersebut PT 
Askes yang ikut hadir dalam acara 
tersebut membenarkan akan 
kejadian tersebut.    

Disimpulkan bahwa sosialisasi 
Jamkesmas sangat penting 
disampaikan kepada masyarakat 
khususnya Masyarakat Merauke. 
Karena Masyarakat Merauke selama 
ini belum pernah terpapar oleh 
sosialisasi program Jamkesmas, 
sehingga banyak terjadi 
penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi. Oleh karena itu Departemen 
Kesehatan dituntut untuk 
menyelenggarakan sosialisasi secara 
berkala kepada seluruh masyarakat.  

Kesimpulan lainnya, perlu klarifikasi 
dan verifikasi terhadap kepemilikan 
kartu peserta Jamkesmas ganda. 
Untuk itu diperlukan perbaikan 
kinerja terhadap badan yang 
menyelenggarakankartu 
kepesertaan Jamkesmas tersebut.  
Memberian pelayan kesehatan bagi 
kaum miskin dan tidak mampu 
sudah sesuai dengan UU Dasar 45 
(isti).

RAGAM
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Suasana Sosialisasi Jamkesmas di Aula Gereja St Yoseph Merauke yang dihadiri oleh
 para pembina rohani, pemuda dan masyarakat umum

Ibu Yohana salah satu Pengurus Pemuda Katolik Merauke
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