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Pengertian PSM

Peranserta masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat,
yaitu proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan
pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan (canter,
1977).

Peranserta masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalamPeranserta masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam
perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian
keuntungan dari kelompok yang berpengaruh (arnstein, 1969).

 Secara sederhana didefinisikan feed forwaard information (komunikasi dari
pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan feedback
information (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).



Lanjutan pengertian PSM

PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM) adalah Proses dimana
individu,keluarga dan lembaga masyarakat termasuk
swasta :

a). Mengambil tanggung jawab atas kesehatan diri, keluarga dan
masyarakat.masyarakat.

b). Mengembangkan kemampuan untuk menyehatkan diri,
keluarga dan masyarakat.

c). Menjadi pelaku perintis kesehatan dan pemimpin yang
menggerakkan kegiatan masyarakat di bidang kesehatan
berdasarkan atas kemandirian dan kebersamaan.



Pemberdayaan masyarakat = PSM

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan
di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses
kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri
sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila
warganya ikut berpartisipasi.warganya ikut berpartisipasi.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan
masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat
tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai
subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan
bukan penerima manfaat (bahasa Inggris: beneficiaries) atau
obyek saja.



TUJUAN PSM

Tujuan umum

Untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang
kesehatan.

Tujuan Khusus

a). Meningkatkan kemampuan pemimpin / pemuka masyarakat dalama). Meningkatkan kemampuan pemimpin / pemuka masyarakat dalam
menggerakkan upaya kesehatan.

b). Meningkatkan kemampuan organisasi masyarakat dalam
menyelenggarakan upaya kesehatan

c). Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggali,
menghimpun dan mengelola dana / sarana masyarakat untuk
kesehatan.



Lanjutan Tujuan PSM

d). Untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang
berguna dari warga negara dan masyarakat yang
berkepentingan (public interest) dalam rangka
meningkatkan kualitas pengambilan keputusanmeningkatkan kualitas pengambilan keputusan
masalah kesehatan.

e). Meningkatkan persatuan dan kebersamaan ke
gotong royongan dalam menyelesaikan masalah
secara mandiri.



Sasaran PSM

1.Tokoh Masyarakat (To-Ga )

2. Organisasi Masyarakat dan Organisasi Profesi

3. Keluarga dan DasaWisma3. Keluarga dan DasaWisma

4. Kelompok Masyarakat dengan Kebutuhan
Khusus

5. Masyarakat Umum di Desa, Kota dan
Pemukiman/kelompok khusus.



Tahapan/langkah-langkah pembinaan
PSM

1. Pertemuan / PendekatanTingkat Desa

2. Survey Mawas Diri (Community Self Survey / CS)

3. Musyawarah Masyarakat Desa

4. Pelatihan Kader

5. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Oleh Masyarakat

6. Pembinaan Pelestarian Kegiatan

7. Pengenalan Sosio – Budaya Masyarakat Setempat



Teknik penggerakan PSM

1. Menggunakan Ancaman/sanksi

2. Pemberian Imbalan /reward2. Pemberian Imbalan /reward

3. Menimbulkan Kesadaran

4.Teknik Kombinasi



Tingkat PSM

1. PSM karena Imbalan

2. PSM karena Paksaan / Perintah

3. PSM karena Identifikasi3. PSM karena Identifikasi

4. PSM karenaTuntutan Hak Asasi &
Tanggung Jawab

5. PSM yang Disertai Kreasi dan daya Cipta.



Bentuk PSM

1. Ikut dalam menelaah situasi masalah

2. Ikut terlibat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan,
termasuk penentuan prioritas.

3. Menjalankan kebiasaan hidup sehat dan atau berperan serta3. Menjalankan kebiasaan hidup sehat dan atau berperan serta
secara aktif dalam mengembangkan ketenagaan, dana dan
sarana.

Contoh : POD (Pos Obat Desa),Polindes/poskesdes,
PKMD,LKMD, Posyandu,Pokjakes,SMD,MMD,Gotong
royong bersih desa,dll



Faktor-Faktor yg mempengaruhi PSM

1. Faktor Masyarakat pada Umumnya :

a. Manfaat kegiatan yang dilakukan

b.Adanya kesempatan berperan serta

c. Keterampilan tertentu yang dapat disumbangkan

d. Rasa memilikid. Rasa memiliki

2. FaktorTokoh Masyarakat dan Pimpinan Kader

3. Faktor Petugas

4. Faktor Cara Kerja yang Digunakan

5. Faktor lain :

a. Perilaku Individu : sikap, mental & kebutuhan individu.

b. Perilaku Masyarakat : Keadaan ekonomi, politik, sosbud,
pendidikan, agama.



Unsur-unsur PSM

a) Peranserta masayrakat dilandasi kepentingan dirinya / kelompok dan
lingkungannya, tanpa adanya suatu paksaan.

b) Bangkitnya kesadaran dan motivasi dipengaruhi banyak faktor,
diantaranya : kondisi sosial ekonomi, kemampuan menganalisa
(pendidikan), informasi (penyuluhan), media (cetak/elektronik),
status/latar belakang, dsb.

c) Mobilisasi masyarakat merupakan upaya menggerakkan masyarakat dalam
suatu kegiatan.

d) Pengertian mobilisasi menyangkut beberapa unsur, yakni adanya yang
menggerakkan, program dan target, serta ada pihak yang digerakkan.

e) Tercermin dalam suatu mobilisasi ada unsur pemaksan daripada
timbulnya kesadaran dan motivasi dari masyarakat itu sendiri, adanya
suatu pandangan bahwa masyarakat hanya sebagai pelaksana dari suatu
program dan kurang dilibatkan dalam tahap perencanaan.



Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat
ditingkatkan antara lain :

1.Hak masyarakat terhadap pelayanan/fasilitas harus diperhatikan;

2.Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sehingga
masyarakat lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pihak-pihak
lain;

3.Pengembangan peluang untuk mengambil keputusan yang partisipatif.
Proses perencanaan pembangunan yang terpadu dan partisipatif
sebagai salah satu tahap yang penting, perlu dikembangkan sehinggasebagai salah satu tahap yang penting, perlu dikembangkan sehingga
semua pihak ikut menentukan arah pembangunan didaerahnya;

4. Ego sektoral harus dihilangkan;

5.Perlu ada komitmen yang tinggi dari pengambil keputusan formal di
daerah, karena tanpa dukungan mustahil kebijakan bisa diterapkan;

6.Perlu memperkuat aspek “Public relation” stakeholder, khususnya
masyarakat melalui LSM, sehingga semua informasi mengenai
pelayanan kesehatan bisa tersampaikan kepada pihak lain (sasaran)
dengan baik.



Tolak ukur keberhasilan PSM

1. Meningkatnya kemampuan kepemimpinan
masyarakat

2. Meningkatnya pengorganisasian kesehatan oleh2. Meningkatnya pengorganisasian kesehatan oleh
masyarakat

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
mengelola dana dan sumber daya untuk kesehatan

4. Meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap
program kesehatan.




