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SAMBUTAN

Pertama, marilah kita dengan tidak putus-putusnya 
memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat 

dan hidayah-NYA, kesejahteraan dan kesehatan ke-
pada kita semua. Kita mengetahui bahwa kesehatan 
merupakan salah satu hak dasar manusia, yang perlu 
kita perjuangkan agar tujuan pembangunan kesehatan 
se perti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 
1945  dapat tercapai.

Pada era reformasi dan desentralisasi ini, pende-
katan paradigma sehat dapat kita jadikan se bagai pe-
luang emas untuk melakukan pembangunan ke sehatan 
di daerah. Pembangunan kesehatan yang kita lakukan 
adalah pembangunan berdasarkan kesisteman dan 
men jadikan kesehatan sebagai salah satu arus utama 
pembangunan dalam upaya untuk meningkatkan de-
rajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin.

Salah satu tujuan pembangunan tersebut adalah 
terciptanya Sistem Pelayanan Kesehatan Terpadu 
(SPKT) dengan kendali mutu dan kendali biaya  
didukung sistem jaminan pemeliharaan kesehatan. 
Dalam sistem ini, pada tataran pelayanan primer 
dilakukan dengan pendekatan pelayanan dokter 
keluarga secara komprehensif dan rujukan yang 
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terstruktur. Sistem pelayanan kesehatan terpadu 
ini juga merupakan salah satu bentuk kesiapan kita 
menghadapi globalisasi.

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman bertugas 
di jajaran kesehatan di daerah maupun di pusat serta 
pengamatan yang dilakukan oleh penulis.

Setelah saya baca dengan teliti, saya memberikan  
apresiasi dan menyambut baik adanya buku ini yang 
ditulis dengan judul “Pengantar Menuju Reformasi 
Pembangunan Kesehatan di Kabupaten dan Kota”. Buku 
ini memfokuskan bahasannya pada tingkat Kabupaten/
Kota, karena kedudukan dan perannya yang strategis 
bagi keberhasilan pembangunan kesehatan yang kita 
lakukan bersama.                   

Semoga bermanfaat.

Jakarta, Juni 2008

Prof. DR.Dr. F.A. Moeloek, Sp.OG (K)
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KATA PENGANTAR
Oleh Prof. DR. Ir. Sajogyo
(Guru Besar Emeritus Institut Pertanian Bogor)

Buku dengan judul menantang “PENGANTAR ME-
NUJU REFORMASI PEMBANGUNAN KESEHATAN 
DI KABUPATEN DAN KOTA” ini terbit 4 tahun 

setelah UU No.32 tahun 2004 perihal Pemerintah Daerah 
diberlakukan. Buku ini tergolong perintis di bidangnya, 
sesuai keperluan arahan terinci di bidang Otonomi 
Daerah yang mencapai “Pemekaran” melebihi jumlah 
400 satuan Kabupaten dan Kota. Sepantasnyalah 
salut kita pada Penulis yang telah mengumpulkan 
pengalaman berharga (sejak lulus menjadi Dokter) 
di berbagai bidang, antara lain di aras Pemerintah 
Propinsi dan De partemen Kesehatan di Pusat.

Kata Pengantar ini berisi catatan “mawas diri”, 
berdasar pemikiran seorang sosiolog yang mencermati 
lika-liku pola “pembangunan daerah”, sejak suatu 
Ditdjen Pembangunan Masyarakat Desa dibentuk di 
bawah Menteri Dalam Negeri, tahun 1959.

Soalnya (pertanyaan): Mengapakah setelah UU 
No.32 tahun 2004 (Pemerintahan Daerah) itu, belum 
juga ada UU Perihal Pemerintah Desa?

Baik kita bandingkan dengan sejarah mengatur 
Undang-undang Tata Pemerintah “di Daerah” tahun 
1974 di masa Orde Baru, disusul oleh “UU Desa”, 

lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec1:vlay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec1:v 12/21/2008   2:23:02 PM12/21/2008   2:23:02 PM



PENGANTAR MENUJU REFORMAS I  PEMBANGUNAN KESEHATAN D I  KABUPATEN DAN KOTA

vi

tahun 1979. Di awal 1980-an sudah ada seorang tokoh 
sosiologi (Prof. Selo Sumardjan) yang mengingatkan 
Menteri Dalam Negeri di masa itu bahwa “UU Desa itu 
‘hanya diikuti’ di Jawa dan Bali” dan di luar wilayah 
itu tidak “berjalan”! Lalu, waktu itu menyusul studi 
banding di berbagai “daerah lain” itu.

Baik kita angkat hubungan satuan Kabupaten dan 
Kota di satu pihak dan “Desa” di lain pihak dari sisi 
analisis “Pengembangan Kelembagaan Lokal” (PKL) 
atau Local Institutional Development (LID) menurut 
istilah Uphoff, pakar politik “Pembangunan Pedesaan” 
di kampus Univ. Cornell, AS, tahun 1986. Dia dibantu 
Tim yang besar menganalisa segudang Laporan 
Kajian Penilaian Pembangunan Pedesaan (bantuan 
dana USAID) di sejumlah besar Negara berkembang 
di 3 benua: Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Buku 
ini terbit 10 tahun sebelum ide Sasaran Pembangunan 
di Milenium Baru dicanangkan di Washington, di 
jalur PBB, untuk pedoman dalam upaya mengurangi 
Kemiskinan secara berarti di tiap Negara anggotanya.

Apa yang dimaksud Uphoff dengan “Pembangunan 
Kelembagaan Lokal”? Dalam rangka Otonomi, Pemda 
dan Kabupaten khususnya, arti “lokal”, menunjuk ke 
persambungan antara satuan Kecamatan dan sejumlah 
satuan Desa yang dilayani. Di Indonesia sudah dirintis 
sejak 1969 oleh Menteri  Dalam Negeri, di awal masa 
Orde Baru. Proyek Inpres Desa berupa sumbangan 
dana Pemerintah Pusat kepada tiap satuan Desa 
adalah satu sarana pelancarnya!

Lembaga baru LKMD dibentuk pula di aras desa 
untuk “mendampingi pemerintah Desa”: jalur “antar-
sektoral” dari sekian banyak Dinas Pemerintah. Patut 
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dicatat upaya positif memperbanyak sekolah SD di 
desa (Inpres SD), dengan catatan “sayang” bahwa 
kelanjutan SMP di pedesaan tidak dikembangkan 
lebih awal di masa itu. Di lain fi hak “Pendidikan Luar 
Sekolah” di masa itu telah sempat digerakkan cukup 
meluas (oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).

Mengikuti Uphoff (1986) di dalam proses “Pem-
bangunan Masyarakat Desa” kita dapat mengenali 
beragam jenis “lembaga lokal” yang terbagi atas 3 
“sektor” yaitu:

a). Sektor Publik: ada yang berupa lembaga 
“administrasi” lokal, yaitu lembaga birokrasi 
pemerintah daerah di mana petugas bawahan 
sampai di aras “satuan Kecamatan” tunduk 
pada pejabat atasan. Di awal masa Orde Baru, 
1969, Kecamatan disebut: “Unit Daerah Kerja 
Pembangunan” (UDKP) yang mengarahkan dan 
memantau proses pembangunan di sejumlah 
Desa yang tercakup. Nama baru (UDKP) tapi 
fungsi lama, ditanam dan dibesarkan sejak masa 
Hindia Belanda.

 Di sektor Publik itu ada pula lembaga “Pemerintah 
Lokal” (berciri “lembaga politik”) dengan anggota-
anggota hasil pengangkatan atau (lebih umum) 
hasil pemilihan, yaitu di aras satuan Desa, bahkan 
ada pula di aras “bagian desa”: kampung, dukuh 
dsb. Ada tugas “pembangunan” dan (sejumlah) 
“pengaturan” yang dipertanggungjawabkan pada 
penduduk Desa;

b) Di sisi lain ada Sektor Privat yang mencakup: 
lembaga bisnis privat (bertujuan laba keuntungan 
bisnis) dan di lembaga privat pelayanan sosial;
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c)  Di antara sektor publik dan sektor privat tersebut 
di bagan Uphoff itu ditempatkan Sektor Swadaya-
Sukarela, ada yang disebut Organisasi Berbasis 
Anggota (sukarela) dengan pengurus yang dipilih 
dan bertanggung jwab pada anggota. Ada pula 
lem baga Koperasi yang punya sejarah panjang 
di negeri Eropa, sejak awal Industri maupun 
Pertanian Modern. 

 (Uphoff mencatat bahwa sejarah lembaga Ko-
perasi di “Negara berkembang” sampai 1986 saat 
bukunya terbit merupakan riwayat yang “kurang 
sehat”.  Sama halnya  di Indonesia. Sampai kini, 
khususnya kasus “KUD” (Koperasi Unit Desa) 
yang dibangun “dari atas”).

Di dalam klasifi kasi itu dua jenis lembaga lokal 
berasas swadaya/sukarela ditambah Organisasi jasa-
jasa Privat nir-laba diberi nama “Organisasi beranggota 
(lokal) berdasar swadaya” (“self-help”). Ada yang 
memikul beragam-tugas pembangunan lokal (misal: 
mencakup Komunitas se-Desa), ada yang dibentuk 
untuk Karya Khusus. Misal: Asosiasi Petani di bidang 
irigasi bersama/keperluan khusus jenis lain mendasari 
Kelompok  Kumpulan Ibu-ibu yang ber-KB, Persatuan 
Petani (se-hamparan) Pengamat Bahaya Serangan 
Hama, dsb.

Mengapa penting kita merujuk ke masalah 
pengembangan kelembagaan lokal? Baik kita merujuk 
buku SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan 
Kemiskinan) hasil Komite Penanggulangan Kemiskinan 
yang kini menjadi Pedoman kita bersama.  

Di buku ”Rencana Aksi” itu, ada rincian daftar Hak 
Dasar (warga negara), mencakup 12 bidang, dimulai 
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dari Hak atas Pangan, atas Layanan Kesehatan, atas 
Layanan Pendidikan dst, mencakup Kesetaraan Gender 
(ke-11) dan yang ke-12: Pengembangan Wilayah 
(Pedesaan, Perkotaan, Kawasan Pesisir dan Daerah 
Tertinggal).

Mencermati secara khusus Rencana Aksi Peme-
nuhan Hak atas Layanan Kesehatan tercatat daftar 
sejumlah ”target” (ada 7) dengan ”indikator” (ada 9) 
disajikan di 3 ”kotak besar”. Pada kolom ”Kebijakan” di 
3 ”kotak itu” tercantum jelas patokan penting (kunci) 
yaitu ”meningkatkan peranserta masyarakat dalam 
pelayanan kesehatan”.

Hal itu jelas berarti pentingnya kita memperhatikan 
potensi pengembangan kelembagaan lokal. Dalam 
kasus  sistem Otonomi Daerah pada satuan Kabupaten 
dan Kota, berarti terpusat di aras satuan Desa, 
intra-Desa dan antar-Desa sekecamatan plus antar-
Kecamatan bertetangga! (tak jauh beda pada Otonomi 
Daerah Kota, terpusat pada satuan Kelurahan, dst).

Pertanyaan: Kini dalam menimbang pentingnya 
lembaga swadaya lokal, kapankah otonomi kelem-
bagaan ”Satuan Desa” kita akui? 

Yang ada kini suatu konsep RUU ”Pembangunan 
Desa” yang sedang digarap DPR. Apakah ini tanda ke-
ragu-raguan kita, setelah masa 10 tahun berlangsung 
proses upaya Reformasi (Otonomi Daerah)?

Mengutip Rencana Aksi SNPK itu, rincian atas 
”Rumusan Kebijakan” (di tiap kasus jenis Hak Dasar) 
disertai kolom panjang berupa sejumlah ”langkah 
kebijakan”. Dalam hal ”layanan kesehatan” ada se-
jumlah (8+11+9)= 28 langkah kebijakan!  Dan di  kolom 
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paling kanan disebut siapa pelaksana setiap langkah 
kebijakan itu: dalam kasus ”Pelayanan Kesehatan” 
Departemen Kesehatanlah yang diserahi peran Pelak-
sana ke semua 28 langkah Kebijakan di bidang itu. 
Dan ”Pemerintah Daerah” (Kabupaten dan Kota) juga 
mendapat ”porsi” yang sama di wilayah masing-
masing. Apakah hal itu berarti, sudah ada sejumlah 
28 Buku Pedoman dari Departemen Kesehatan? jika 
berupa 3 atau 4 buku, tentulah berisi sejumlah 28 Bab 
sebagai rincian jenis ”langkah kebijakan”, yang mesti 
dijadikan Pegangan oleh Pemda Kabupaten dan Kota, 
plus DPRD masing-masing.

Buku berjudul ”Reformasi Pembangunan Kese-
hatan” ini dapat berfungsi sebagai arahan dan pedoman 
menemukan inti pokok-pokok masalah kesehatan,  
beragam kaitan antar satu masalah dan masalah 
lain. Perlu dicatat bahwa Departemen Kesehatan juga 
diberi tugas ber-aksi di lain “bidang hak dasar” yaitu 
di ”sektor” pangan (hal gizi) dan di sektor Air Bersih/
Sanitasi.

Penjelasan meluas dan mendalam arti dan bobot 
Pelayanan Kesehatan oleh Pemda Kabupaten dan Kota 
(sesuai arti ”otonomi” arahan tahun 2004) sebaiknya 
didorong dari Departemen Kesehatan di pusatnya, di 
sambung ke jalur Dinas Kesehatan di Propinsi. Paling 
tidak di tiap ibukota Propinsi (lama) sudah ada fasilitas 
lembaga pelatihan.

Untuk menghemat biaya perjalanan terbang ke 
Ibu Kota Jakarta, ”start” awal bisa dimainkan lewat 
Web Departemen Kesehatan, memperlancar peluang 
tanya-jawab dengan calon pelatih di sekitar Propinsi, 
merujuk Buku Reformasi ini, dan lain buku yang 
senilai. 
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Dalam proses ini contoh-contoh kasus suatu 
masalah di daerah dapat mengacu bab demi bab di 
buku ”Reformasi Pelayanan Kesehatan” dan meng-
hasilkan buku kumpulan ”Bacaan Kasus-kasus”. Tiap 
Propinsi disilahkan memberi sumbangan ”kasus” dari 
pengalaman di wilayah masing-masing.

Dapat dipastikan ”jalur” pelatihan di aras tiap 
Propinsi akan menghasilkan Buku Kumpulan Kasus-
kasus, menurut jenis masalah yang diuraikan di 
Buku ”Reformasi” ini sesuai pengalaman khas di 
daerah Kabupaten dan Kota. Kecuali dijadikan Buku 
Pendukung (tercetak) yang dipakai dalam proses 
pelatihan, di tahap berikut yaitu di aras Kabupaten/
Kota seleksi atas, bahan ”studi kasus” juga penting 
masuk Web Bersama (Departemen Kesehatan).

Dalam proses ini baik juga memanfaatkan potensi 
Kampus di daerah (Tri Darma Perguruan Tinggi:  
Pendidikan, Riset dan Pemberdayaan Masyarakat), tak 
terbatas kampus yang ada pendidikan ”Kedokteran” 
atau ”Kesehatan Masyarakat”. Juga kampus yang 
mengembangkan ilmu ”Gizi Masyarakat”, Ekologi 
Manusia dan ilmu Komunikasi (misalnya), siap 
membantu, terutama dalam mengelola aspek 
pengembangan kelembagaan lokal, di pedesaan 
dan di perkotaan. Partisipasi masyarakat yang 
memberdayakan merupakan salah satu kunci di jalur 
”Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Bogor, 30 Agustus 2008.
Prof DR. Ir. Sajogyo
Jl. Malabar 22, Bogor 16151.
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PENGANTAR PENULIS

Diawali dengan memanjatkan puji syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan terdorong keinginan 
untuk ikut menyukseskan pembangunan kese-

hatan pada era desentralisasi dan globalisasi, khusus-
nya di Kabupaten dan Kota, penulis terpanggil untuk 
menulis buku ini de ngan judul “Pengantar Menuju Re-
formasi Pembangunan Kesehatan di Kabupaten dan 
Kota”.

Mengapa Kabupaten dan Kota menjadi perhatian 
utama dalam buku ini, karena kedudukan dan perannya 
yang demikian strategis dalam pembangunan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa segala kebijakan dan ren-
cana pembangunan Nasional dan Provinsi, keberhasil-
an implementasinya berada di Kabupaten dan Kota. 
Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten dan Kota 
dengan segenap jajarannya mengenal betul situasi, 
kondisi, potensi serta budaya setempat dan juga lang-
sung menghadapi masyarakat di daerahnya dalam 
menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan ke-
sehatan.

Buku ini ditulis dengan pendekatan praktis-imple-
mentatif, berbekal pengalaman bertugas di jajaran 
ke se hatan di Daerah dan di Pusat serta penugasan-
penugasan sebelumnya. Juga dengan memperhatikan  
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perkembangan pembangunan dan pelayanan kese-
hatan di daerah serta diskusi dengan teman-teman.

Sebagai suatu pengantar, buku ini ditulis dengan 
memuat hal-hal pokok yang penting, sebagai sumbang 
saran bagi para pengambil keputusan dan staf serta 
para pemerhati yang memiliki komitmen dalam pem-
bangunan dan pelayanan kesehatan di daerah, baik 
yang mengabdi di pemerintahan, masyarakat dan 
swasta.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada 
Prof. DR Dr. F.A. Moeloek, Sp.OG (K), DR. Dr. Fachmi 
Idris, M.Kes, Prof. DR. Dr. Sudarto Ronoatmodjo, MPH, 
Dr. Zaenal Abidin dan Dr. Gatot Soetono, MPH atas 
penyampaian pemikiran dan pendapat dalam diskusi 
Tim Asistensi untuk menyusun draft rancangan 
peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan 
kepada Prof. DR. Dr. F.A Moeloek, Sp Og (K) dan Prof. 
DR. Ir. Sajogyo yang telah berkenan memberikan kata 
sambutan dan pengantar, adinda Prof. DR. Endriatmo 
Soetarto, MA, Penerbit Sajogyo Institute serta Sdr Atik 
Kristinawati, SE dan Sdr Rudi Syahrifudin, S.Kom yang 
telah banyak memberikan masukan dan membantu 
dalam peng editan awal naskah ini.

Kepada para pembaca, dimohon saran perbaikan 
untuk penyempurnaan buku ini. 

Semoga berguna.

Penulis,

Endrarto Sutarto
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PENDAHULUAN

UMUM  

Dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka semakin ditekankan lagi bahwa 

dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempu-
nyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan meng-
u rus sendiri urusan pemerintahannya dengan kewa-
jiban antara lain menyediakan fasilitas pelayanan ke-
sehatan.

Dalam undang-undang dan peraturan pemerintah 
yang dibuat sebelumnya, memang kepada daerah 
telah diserahkan berbagai urusan termasuk kesehatan 
sebagai urusan rumah tangga daerah. Namun dalam 
prakteknya, karena berbagai kendala yang ada, seperti 
belum adanya undang-undang tentang perimbangan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ke-
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terbatasan yang ada di daerah, kecenderungan sen-
tralistik dalam pembangunan kesehatan, seperti 
program–program yang bersifat dari atas ke bawah 
(top down programs), maka dalam pelaksanaannya 
masih banyak menemui kendala. Meski tidak dapat 
dipungkiri banyak program telah dilakukan dengan 
hasil baik. 

Situasi, kondisi dan potensi serta masalah kese-
hatan yang dihadapi daerah yang berbeda-beda, telah 
diakomodasikan dan menjadi prioritas dalam pertim-
bangan penyusunan rencana secara terpusat. Namun, 
dalam kenyataannya sebagian masih terbatas dalam 
wacana belaka. Hal ini mengakibatkan bahwa berlan-
daskan rencana yang disusun tersebut, implementa-
sinya masih dilakukan  secara seragam di daerah-dae-
rah. Padahal situasi, kondisi dan potensi setiap daerah 
berbeda-beda.

Bila sejak awal dalam proses perencanaan sudah 
di akomodasikan beragam hal tentang faktor situasi, 
kondisi dan potensi daerah secara nyata berdasarkan 
usulan riil daerah, diharapkan  program dapat berjalan 
dengan baik di daerah. Hal ini dapat terwujud bila 
dalam perencanaan yang lebih rinci penyusunannya 
diserahkan kepada daerah. Dengan mekanisme seperti 
itu, kemungkinan hasil pelaksanaan program dapat 
lebih cepat tercapai dengan efektif dan efi sien.

Dalam era desentralisasi ini dengan kewenangan 
yang dimilikinya untuk  menjalankan otonomi seluas-
luasnya, sebenarnya merupakan kesempatan emas 
bagi daerah untuk merencanakan, menyiapkan dan 
melaksanakan pem bangunan kesehatan dengan se-
baik-baik nya guna meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat di daerah nya.  
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Di samping merupakan kesempatan emas, faktor 
waktu merupakan hal yang sangat penting. Faktor 
wak tu yang mewajibkan para pengambil keputusan 
di Kabupaten dan Kota dengan komitmen yang kuat 
untuk memulai pembangunan kesehatan secara kom-
prehensif, teratur dan berkesinambungan dalam ke-
sisteman serta dapat diukur keberhasilannya, saat ini 
juga. Penundaan akan berdampak negatif terhadap 
derajat kesehatan masyarakat. Penurunan derajat ke-
sehatan itu antara lain akibat bertambahnya beban 
pembangunan kesehatan. Beban-beban tersebut di-
sebabkan masih adanya penyakit menular yang sejak 
dahulu sudah ada dan sekarang masih eksis. Lalu 
munculnya kembali penyakit menular yang pada waktu 
lalu sudah berhasil diberantas (re-emerging diseases) 
dan munculnya penyakit menular baru.  

Selain itu, karena meningkatnya angka sakit 
ka rena penyakit khronis/degeneratif yang disebab-
kan bertam bahnya po pu lasi yang menua karena me-
ningkat nya usia harapan hidup dan penyakit yang di 
akibatkan beru bahnya perilaku masyarakat, kemiskin-
an dan ku rang nya pengetahuan serta dampak peru-
bahan iklim karena pemanasan global. Bisa jadi beban 
pem bangunan kese hatan menjadi tiga kali lebih berat 
(triple burden). Salah satu akibatnya adalah mero-
sotnya derajat kesehatan masyarakat. Apalagi bila 
dibandingkan dengan derajat kesehatan masyarakat 
di negara-negara maju. Pada era globalisasi ini, penu-
runan derajat kesehatan masyarakat juga akan menu-
runkan citra bangsa di mata dunia akibat dari dampak–
dampak yang ditimbulkannya. Bahkan di antara ne- 
gara-negara ASEAN derajat kesehatan masyarakat 
Indonesia yang diukur dengan Indeks Pem bangunan 
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Manusia, di mana kesehatan termasuk di dalamnya, 
belum menduduki peringkat yang baik.

Upaya meningkatkan derajat kesehatan masya-
rakat, banyak bergantung kepada kinerja Kabupaten/
Kota se bagai ujung tombak yang langsung berhadapan 
dengan masyarakat yang dilayaninya. Sebaik apapun 
kebijakan dan perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah  
dan Pemerintah Provinsi, namun bila perencanaan 
dan im plementasinya di Kabupaten dan Kota lemah, 
maka dapat dipastikan pembangunan kesehatan tidak 
akan berhasil atau paling tidak berjalan lambat, tidak 
efektif dan tidak efi sien. 

Dengan demikian Kabupaten dan Kota mem-
punyai kedudukan dan peran yang strategis untuk 
keberhasil an pembangunan kesehatan.  Sudah barang 
tentu peran pusat dan provinsi tetap signifi kan untuk 
mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan 
di Kabupaten dan Kota, dengan berbagai peran dan 
kewenangan yang dipunyai. Termasuk dalam menen-
tukan kebijakan, peren canaan dan rujukan maupun 
intervensi langsung sesuai kewenangan yang dimiliki, 
khususnya menghadapi kejadian luar biasa, wabah 
dan bencana alam. 

TUJUAN 

Penulisan buku ini bertujuan untuk dijadikan ma-
sukan bagi para pengambil keputusan di Kabupaten dan 
Kota, baik dari lingkungan eksekutif maupun legislatif 
di daerah. Begitu pula untuk para pejabat serta setiap 
individu dan masyarakat luas yang menaruh minat 
dan memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan 
kesehatan di daerah. 
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Upaya mereformasi pembangunan kesehatan ini, 
tidak dapat kita artikan sebagai upaya merombak to-
tal tatanan dan kegiatan yang ada. Upaya reformasi 
pembangunan kesehatan seyogyanya diartikan seba-
gai: Pertama, mempertahankan tatanan dan upaya 
yang sudah ada, dikenal masyarakat dan berjalan ba-
ik serta memiliki daya ungkit yang besar dalam upaya 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tatanan 
yang sudah memiliki pengaruh yang besar untuk me-
ningkatkan derajat kesehatan masyarakat seyogyanya 
harus  dipertahankan dan terus disempurnakan. 

Kedua, menghilangkan tatanan dan kegiatan yang 
tidak menghasilkan sesuatu yang lebih positif. Juga 
tidak banyak membawa perubahan atau di daerah ter-
tentu masalah tersebut bukan merupakan  masalah ke-
se hatan masyarakat. Ketiga, membangun tatanan dan 
kegiatan baru yang diperlukan untuk meningkatkan 
pe la yanan kesehatan kepada masyarakat. Keempat, 
meng akomodasikan situasi, kondisi dan potensi ser-
ta masalah kesehatan yang bersifat lokal spesifi k 
untuk memperbesar hasil pelaksanaan program pem-
bangunan kesehatan. 

Semua kegiatan tersebut di atas dilaksanakan 
dengan  peren canaan yang disusun dengan data 
yang aku rat (evidence based), secara bertahap dan 
berkesinambung an. Dapat dikatakan bahwa jalan-
nya pembangunan kesehatan, kegagalan maupun 
keber hasilannya, sangat dipengaruhi oleh bagaimana 
Kabupaten dan Kota menyikapi masalah dan upaya 
kesehatan di daerahnya. Dan juga bagaimana peme-
rintah daerah berinteraksi, menggerakkan dan beker-
jasama dengan masyarakat dalam merencanakan dan 
mengimplementasikan pembangunan kesehatan yang 

lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:7lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:7 12/21/2008   2:23:08 PM12/21/2008   2:23:08 PM



PENGANTAR MENUJU REFORMAS I  PEMBANGUNAN KESEHATAN D I  KABUPATEN DAN KOTA

8

sesuai dengan sistem kesehatan daerah yang telah 
disusun oleh daerah itu sendiri.

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA 

Buku ini akan membahas beberapa hal yang esen-
sial dan penting dalam pembangunan kesehatan di 
Kabupaten dan Kota. Sedangkan sistematika tulisan-
nya, buku ini akan diawali dengan hakekat, dasar-
dasar, sistem dan upaya kesehatan. Setelah itu akan 
kita bahas sumber daya kesehatan termasuk juga 
faktor pembiayaannya, faktor–faktor apa saja yang 
mempengaruhi, sampai dengan manajemen pem-
bangunan kesehatan. Juga akan dibicarakan masalah 
dan kendala yang masih dihadapi secara spesifi k dalam 
mengimplementasikan setiap upaya kesehatan. 

LANDASAN 

Mengenai landasan pembangunan kesehatan di 
Kabupaten dan Kota ini akan dibahas dalam Bab III.

PENGERTIAN–PENGERTIAN 

Beberapa pengertian yang penting patut kita 
ketahui dan pahami dalam tulisan ini, agar terdapat 
persamaan per sepsi di antara pihak-pihak yang berke-
pentingan (stake holders).

Berikut adalah beberapa pengertian yang dipakai 
dalam tulisan ini.
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- Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan ke-
wajiban daerah otonomi untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan ke-
pentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan per undang-undangan.

- Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah ada-
lah kesatuan masyarakat hukum yang mem-   
punyai batas-batas wilayah yang berwenang               
me ngatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat, menu-
rut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pe me rintahan oleh Pemerintah kepada daerah 
otonomi untuk mengatur dan mengurus peme-
rintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang 
peme  rintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada 
instansi vertikal di wilayah tertentu.

- Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Peme-
rintah kepada daerah dan/atau desa, dari peme-
rintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau 
desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota ke-
pada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

- Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah 
peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan 
daerah Kabupaten/Kota.

- Paradigma Sehat adalah cara pandang, pola pikir, 
atau model pembangunan kesehatan yang bersi-
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fat holistik. Melihat masalah kesehatan yang di-
pengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lin-
tas sektor, dan upayanya lebih diarahkan pada 
peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan 
kesehatan. Bukan hanya sekadar penyembuhan 
orang sakit atau pemulihan kesehatan.

- Upaya Kesehatan Perorangan adalah upaya kese-
hatan yang ditujukan kepada perorangan dengan 
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknolo-
gi ke sehatan dasar, spesialistik maupun subspe-
sialistik.

- Upaya Kesehatan Keluarga adalah upaya Kese-
hatan Perorangan tingkat pertama yang menda-
yagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ke-
se hatan keluarga yang ditujukan kepada per-
orangan sebagai bagian dari keluarga yang di-
lakukan secara komprehensif.

- Upaya Kesehatan Masyarakat adalah upaya kese-
hatan yang ditujukan kepada masyarakat dengan 
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknolo-
gi kesehatan dasar, spesialistik maupun subspe-
sialistik.

- Upaya Kesehatan Kewilayahan adalah upaya yang 
dilakukan oleh lintas sektor secara terpadu dalam 
rangka mendukung pembangunan kesehatan dan 
pembangunan berwawasan kesehatan.

- Pembiayaan Kesehatan adalah upaya menghimpun 
berbagai kegiatan penggalian, pengalokasian dan 
pembelanjaan sumber daya keuangan secara ter-
padu dan saling mendukung dalam rangka men-
dukung pembangunan kesehatan guna mencapai 
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derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

- Jaminan Kesehatan merupakan salah satu jenis 
dari program jaminan sosial yang diselenggarakan 
secara nasional berdasarkan prinsip asuransi so-
sial dan ekuitas dengan tujuan menjamin agar 
pe serta memperoleh manfaat pemeliharaan kese-
hatan dan perlindungan dalam memenuhi ke-
butuhan dasar kesehatan.

- Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang 
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar 
pemerintah.

- Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang 
menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarga-
nya.

- Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara 
teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau 
peme rintah.

- Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk 
lain.

- Pemberi kerja adalah orang perseorangan, peng-
usaha, badan hukum atau badan-badan lainnya 
yang mempekerjakan tenaga kerja atau penye-
lenggara negara yang mempekerjakan pegawai 
negeri dengan membayar gaji, upah atau imbal-
an dalam bentuk lainnya.

- Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima 
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang 
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ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian 
kerja, kesepa kat an atau peraturan perundang-
undangan. Termasuk tunjangan bagi pekerja dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 
yang telah atau akan di lakukan. 
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HAKEKAT 
PEMBANGUNAN 
KESEHATAN

PEMBANGUNAN KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA

Dalam menyikapi pembangunan kesehatan, di 
mana kesehatan merupakan salah satu hak 
dasar manusia, seyogyanya kita memandang-

nya sebagai bagian dari pembangunan manusia se-
utuhnya. Sementara di lain pihak, sampai saat ini 
masih banyak orang memandang pembangunan ke-
sehatan sebagai pembangunan salah satu sektor 
bahkan subsektor. 

Pandangan ini dapat dibenarkan sebagai suatu  pen-
dekatan untuk membagi kotak–kotak pembangunan 
dalam sektor atau subsektor, untuk memudahkan sis-
tematika perencanaan pembangunan khususnya masa-
lah anggaran. Namun, bila tidak kita waspadai maka 
kita ha nya akan terpaku pada keterbatasan sumber 

lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:15lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:15 12/21/2008   2:23:10 PM12/21/2008   2:23:10 PM



PENGANTAR MENUJU REFORMAS I  PEMBANGUNAN KESEHATAN D I  KABUPATEN DAN KOTA

16

daya belaka. Khususnya pendanaan dan plafon-
plafon yang biasanya muncul dalam penyusunan 
rencana tahunan pem bangunan kesehatan dan dalam 
pembahasan lintas sektor dengan koordinasi badan 
perencanaan pem bangunan di daerah tersebut. Se-
dangkan masalah sub stantif pembahasan rencana 
anggaran pendapatan dan belanja daerah antara 
sesama pihak eksekutif dan antara pihak eksekutif 
dengan pihak legislatif tidak diper bincangkan.

Untuk menghindari hal tersebut kita perlu me-
lakukan dua hal penting. Pertama, adalah bahwa 
dalam pemba ngunan sektor apapun, pada dasarnya  
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manu-
sia. Termasuk pula di dalamnya meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat. Kedua, menjadikan kesehatan 
sebagai salah satu arus utama (mainstream) pem-
bangunan di Kabupaten dan Kota yang berperan dari  
hulu sampai  ke hilir.

Sebagai ilustrasi, bahwa menjadikan kesehatan 
sebagai arus utama pembangunan sangat penting, 
dapat kita lihat dari perilaku pembalakan liar, dan me-
ningkatnya emisi CO2. Bila dilihat sepintas, aktivitas 
ini seolah-olah tidak berkaitan dengan kesehatan. Pa-
dahal dampak dari berkurangnya luas hutan dan efek 
rumah kaca yang ditimbulkannya, akan mengakibat-
kan kenaikan suhu global. Kenaikan suhu global ini 
berdampak pada segala bidang termasuk kesehatan, 
misalnya terhadap pola penyakit dan penularannya. 
Sebagai contoh adalah penyakit malaria akan dapat 
menulari orang yang hidup di daerah yang lebih tinggi, 
karena nyamuk Anopheles penular malaria dapat 
 hidup di daerah yang lebih tinggi yang suhunya sudah 
menjadi lebih panas.
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MENJADIKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SEBAGAI SALAH 
SATU ARUS UTAMA PEMBANGUNAN

Menjadikan pembangunan kesehatan sebagai 
salah satu arus utama pembangunan (mainstream) 
tidaklah berarti kita mengabaikan pembangunan 
bidang-bidang lainnya. Konotasi pernyataan di atas 
hendaklah dipandang seba gai upaya mendudukkan dan 
memberi peran kepada kesehatan dalam kedudukan 
dan peran yang sewajarnya. Kedudukan yang wajar 
berarti bidang kesehatan diberi kedudukan yang sama 
dengan bidang lain, tidak lebih rendah maupun lebih 
tinggi.

Peran yang wajar berarti melibatkan atau memberi-
kan peran kepada unsur kesehatan sejak awal dari 
hulu ke hilir. Yaitu mulai dari saat awal perencanaan 
sampai dengan tahap pelaksanaan, pengendalian dan 
pengawasan dampak pembangunan. Pengarusutamaan 
pembangunan kesehatan, dengan demikian juga berarti 
memberi sumber daya yang cukup untuk melakukan 
pembangunan kesehatan itu sendiri yang dilakukan se-
cara komprehensif dan menjalankan perannya dalam 
pembangunan berwawasan kesehatan.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Istilah ini disebut juga sebagai Human Develop-
ment Index (HDI) yang digunakan oleh Program Pem-
bangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United 
Nations Deve lop ment Programmes (UNDP). Program 
ini telah dilaksanakan sejak tahun 1993 untuk me ng-
ukur hasil yang dicapai oleh suatu negara dalam tiga 
dimensi pokok dari pembangunan manusia. 
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Ketiga dimensi itu adalah: Pertama, kehidupan 
yang sehat dan usia panjang. Adapun yang menjadi 
ukuran dalam hal ini adalah harapan hidup pada 
saat kelahiran. Kedua, dimensi pendidikan. Faktor 
yang menjadi ukuran adalah angka melek huruf pada 
orang dewasa (dengan nilai bobot dua pertiga) dan 
angka gabungan orang yang mengikuti pendidikan 
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi 
(dengan nilai bobot sepertiga). Ketiga, adalah standar 
kehidupan yang layak. Untuk mengukur tingkat 
standar kehidupan yang layak ini diukur dengan 
produk domestik bruto atau gross domestic product 
(GDP) per kapita pada paritas daya beli dalam dolar 
AS.1 Secara ringkas dapatlah dikatakan bahwa HDI 
ditentukan oleh tiga komponen yaitu: kesehatan, 
pendidikan dan pendapatan. Posisi HDI Indonesia pada 
Tahun 2006 berada pada peringkat 108, setingkat di 
atas Vietnam.

Dari hal-hal tersebut di atas, tampak betapa 
pem bangunan untuk meningkatkan derajat kesehatan 
ma sya rakat menjadi salah satu hal yang paling pokok. 
Pembangunan kesehatan itu pun harus dilakukan 
dengan komitmen yang tinggi dan secara berkesinam-
bungan. De ngan demikian, suatu kesalahan besar 
apabila ada dalam suatu kegiatan pembangunan, 
apa pun itu, ter nyata berdampak merugikan terhadap 
derajat kese hatan masyarakat. Secara singkat dapat 
dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan itu 
tidak berwawasan kesehatan.

Keterkaitan antara ketiga komponen Indeks Pem-
bangunan  Manusia itu dapat dimisalkan sebagai beri-
kut: derajat kesehatan masyarakat yang tinggi (dan 

1 Wikipedia, the free encyclopedia, 2006
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bukan sekadar tidak sakit, tetapi sehat pun belum), 
akan berdampak meningkatkan daya tahan dan kecer-
dasan seseorang. Seseorang dengan daya tahan dan 
kecerdasan tinggi bila dididik dan dilatih dengan baik 
akan memberikan dampak meningkatkan potensi pro-
duktivitas dan kreativitas/inovasi seseorang. 

Bila seseorang dengan potensi produktivitas 
dan kreativitas/inovasi yang tinggi itu masuk dalam 
angkat an kerja, maka potensi tersebut akan menjadi 
aktual sebagai tenaga kerja yang produktif dan inovatif 
serta siap untuk berkompetisi secara sehat dalam 
era globali sasi. Sangat besar kemungkinan ia akan 
menjadi se orang ino vator handal yang tidak hanya 
sekadar bekerja tetapi ia akan menciptakan lapangan 
kerja. Dengan demi kian ia merupakan mata rantai 
yang kuat untuk me ningkatkan produk domestik bruto 
perkapita karena pen dapatannya yang meningkat. 
Pendapatan yang me ning kat akan meningkatkan 
kesejahteraan termasuk di dalamnya perilaku hidup 
sehat atau healthy life style dan seterusnya.

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia itu 
merupa kan penilaian terhadap suatu negara, namun 
dalam me ngu kurnya sudah pasti akan dilakukan 
penelitian dan penilaian yang dilakukan dengan 
pengumpulan data di daerah Kabupaten dan Kota. 
Dengan demikian maka ke dudukan dan peran 
Kabupaten dan Kota menjadi sangat sentral untuk 
menentukan naik atau turunnya Indeks Pembangunan 
Manusia di Indonesia setiap tahunnya.
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PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG KOMPREHENSIF

Sampai  dengan saat ini masih banyak di antara 
kita, bahkan dari kalangan kesehatan sendiri, yang 
ber pendapat bahwa pembangunan kesehatan adalah 
identik dengan meningkatkan upaya kuratif. Lebih 
khusus lagi memiliki rumah sakit dengan jumlah pasien 
rawat jalan dan angka rawat inap atau yang dikenal juga 
sebagai bed occupancy rate (BOR) yang tinggi, sebagai 
representasi pembangunan kesehatan yang berhasil. 
Seorang direktur rumah sakit akan sangat gundah bila 
BOR rumah sakitnya rendah atau menurun. Hal ini 
nantinya dikaitkan dengan menurunnya pendapatan 
rumah sakit yang berdampak pada menurunnya 
retribusi pada pendapatan asli daerah. Hal ini akan 
mempengaruhi konduitenya. Dilihat sepintas keadaan 
seperti disebutkan di atas tidak se penuhnya dapat 
disalahkan. 

Namun bila kita mengkaji lebih lanjut, maka pen-
dapat di atas terlalu mensimplikasikan pemba ngunan 
kesehatan. Kebijakan pembangunan kesehatan yang 
komprehensif se harusnya mendudukkan upaya kese-
hatan promotif, upa  ya kesehatan preventif, upaya 
kesehatan kuratif dan upaya kesehatan rehabilitatif 
dalam kedudukan dan peran yang sama pentingnya.  

Tanpa upaya kesehatan promotif dan upaya kese-
hatan preventif, maka mustahil kita dapat meningkatkan 
de ra jat kesehatan masyarakat. Lagipula hal tersebut 
tidak memungkinkan kita bergerak ke hulu yang lebih 
ber sifat dinamis dan proaktif. Kita akan terpaku pada 
upaya–upaya kesehatan di hilir yang bersifat stagnan 
dan pasif, sebagai penerima dampak negatif situasi 
dan pembangunan di daerah tersebut.
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Tidak ada salahnya suatu Kabupaten dan Kota 
memiliki rumah sakit yang mumpuni dan mampu 
memberikan pengobatan dan perawatan yang prima. 
Namun, dengan upaya kesehatan yang lebih menitik-
beratkan ke hulu yang bersifat promotif dan preven-
tif, kita dapat mengupayakan orang sehat menjadi le-
bih sehat. Kalaupun keadaannya memaksa seseorang 
jatuh sakit, sakitnya dapat terdeteksi lebih awal se-
hingga dapat dicegah menjadi lebih berat. Dan jika 
kondisinya perlu dirawat di rumah sakit, dapat sese-
gera mungkin disembuhkan. Pemerintah Kabupaten 
dan Kota serta direktur rumah sakit tidak perlu  gundah, 
kalau pasien yang dirawat di rumah sakit berjumlah 
sedikit dengan hari perawatan atau yang lazim juga 
disebut length of stay yang lebih pendek. Meskipun 
hal ini akan berdampak pada rendah nya atau menu-
runnya pendapatan rumah sakit. Rumah sakit dapat 
lebih banyak mengalihkan kegiatannya pada upaya 
kesehatan yang lebih bersifat promotif dan preven-
tif, di samping upaya kuratif. Upaya-upaya tersebut 
antara lain menyelenggarakan penyuluhan tentang 
pencegahan penyakit menular maupun tidak menu-
lar, pola hidup sehat, menyelenggarakan pemeriksaan 
kesehatan (medical check up).

Pada hakekatnya, kesehatan bukanlah suatu 
unit yang peran utamanya menghasilkan pendapatan 
atau sebagai revenue center. Peran utama kesehatan 
adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
Dengan demikian, kita telah merubah cara berpikir 
atau mindset, ber alih dari “paradigma sakit” menjadi 
paradigma sehat. 

Menurut Bloom, derajat kesehatan dipengaruhi 
utamanya oleh perilaku, kedua, oleh lingkungan, ke-
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tiga, oleh upaya kesehatan dan keempat, oleh faktor 
genetik atau keturunan. Faktor upaya kesehatan ber-
peran sekitar 20%. Maka, menjadi jelaslah bagi kita 
bahwa bila tetap berkutat pada upaya kuratif belaka, 
maka kita akan berada pada posisi tidak tercapainya 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan 
hanya bersikap kuratif saja, akan banyak terjadi ke-
bobolan, antara lain terjadi nya kejadian luar biasa 
demam berdarah dengue, malaria, chikungunya, ke-
cacingan, kurang gizi, atau diare. Demikian pula akan 
terus terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS maupun fl u 
burung.

KOMITMEN UNTUK MEWUJUDKAN KOMITMEN GLOBAL, 
NASIONAL DAN LOKAL 

Indonesia merupakan salah satu negara yang 
ter ikat dengan komitmen global untuk mewujudkan 
pemba ngunan kesehatan. Terutama kedudukan In-
donesia sebagai anggota Organisasi Kesehatan Sedu-
nia atau World Health Organization (WHO). Beberapa 
komitmen global adalah penanggulangan HIV/AIDS, 
pemberantasan tuberkulosis paru, penanggulangan 
bahaya narkotika dan bahan berbahaya (Narkoba) 
atau yang lazim disebut juga penanggulangan bahaya 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Nap-
za). 

Untuk mewujudkan komitmen tersebut sudah 
barang tentu merupakan kewajiban Pemerintah Pusat, 
Provinsi serta Kabupaten dan Kota, melakukan upaya 
terpadu yang terkoordinasi dengan baik. Dengan 
demikian jelas peran-peran yang dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten dan Kota 
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sesuai dengan kewenangan masing-masing, guna 
mencegah tumpang tindih. 

Demikian pula dalam dalam pelaksanaan penca-
paian komitmen global yang disebut Millennium Deve-
lopment Goals (MDGs)2, di mana Indonesia termasuk 
salah satu dari 189 negara yang menandatangani 
deklarasinya. Adapun komitmen dalam pertemuan itu 
mengandung 8 tujuan yang harus dicapai pada tahun 
2015 yang me liputi: 

- Penghapusan kemiskinan dan kekurangan pangan 
yang parah.

- Pendidikan dasar untuk semua. 

- Persamaan gender dan pemberdayaan perem-
puan.

- Penanggulangan HIV/AIDS, malaria dan penyakit 
lain.

- Penurunan angka kematian anak.

- Peningkatan kesehatan ibu

- Pelestarian lingkungan hidup.

- Kerjasama global untuk pembangunan.

Selanjutnya untuk mewujudkan komitmen na-
sional, perlu diupayakan pula upaya terpadu dan ter-
koordinasi baik. Pembagian kewenangan dan tugas 
pemerintah baik Pusat, Provinsi, serta Kabupaten dan 
Kota mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 

 2  Wikipedia, the free encyclopedia.2006
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Lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Bidang Kesehatan. 

Dalam mewujudkan komitmen nasional tersebut, 
merupakan kewajiban Kabupaten dan Kota  melaksa-
nakan upaya–upaya yang tersebut dalam standar pe-
layanan minimal untuk Kabupaten dan Kota. Demikian 
pula dalam penanggulangan kejadian luar biasa atau 
wabah, serta penanggulangan masalah kurang pangan 
dan kurang gizi.

Komitmen regional provinsi serta Kabupaten dan 
Kota, ditujukan untuk melaksanakan program-program 
penanggulangan masalah kesehatan yang spesifi k dan 
menonjol di provinsi serta Kabupaten dan Kota terse-
but. Misalnya saja kejadian luar biasa demam berd-
arah, kurang gizi, fl u burung, kusta, sampar, elefan-
tiasis, schistosomiasis, malaria, dan sebagainya. 

Dengan demikian diperoleh keseimbangan un-
tuk mengimplementasikan program yang bersifat dari 
atas ke bawah atau top down programs dan  program 
yang bersifat lokal spesifi k atau bottom up programs. 
Untuk program dari atas ke bawah pun meskipun 
menggunakan pendekatan teknis medis yang sama, 
namun dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan de-
ngan situasi dan kondisi daerah. Penyesuaian diperlu-
kan agar kemungkinan keberhasilan program tersebut 
lebih besar.

Komitmen Kabupaten dan Kota dalam pemba-
ngunan tersebut diperkuat dengan adanya kesepa-
katan  Bupati dan Walikota se-Indonesia pada per-
temuan nasional dalam rangka desentralisasi di bi-
dang kesehatan yang dilaksanakan di Jakarta pada 28 
Juli 2000.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam berbagai upaya untuk meningkatkan de-
rajat kesehatan masyarakat, tidak dapat disangkal 
bahwa peran masyarakat sangat menentukan ke-
berhasilan dan kelancaran berbagai program yang di-
implementasikan. Dalam rangka meningkatkan peran 
masyarakat tersebut, perlu lebih dahulu dilakukan  
kegiatan memberdayakan masyarakat antara lain 
dengan menginformasikan dan mempromosikan serta 
mengajak masyarakat untuk berperan aktif. Masyarakat 
dengan kearifan lokal atau local wisdom yang di-
milikinya, justru akan memperlancar keberhasilan 
program-program yang akan dilakukan. Dengan demi-
kian dapat dihindari menjadikan masyarakat hanya 
sebagai sasaran atau obyek belaka. Masyarakat harus 
menjadi subyek pembangunan yang berperan aktif.

LEBIH BERORIENTASI KEPADA PENGGUNA (CONSUMER 
ORIENTED) DARIPADA KEPADA PENYEDIA (PROVIDER 
ORIENTED)  

Kita semua mengetahui bahwa anggaran yang 
disedia kan oleh Pemerintah maupun Pemerintah 
Daerah untuk pembangunan kesehatan masih jauh 
dari men cukupi. Meskipun Pemerintah dan Pemerin-
tah Daerah telah berusaha untuk setiap tahun me-
ningkatkan ang garan untuk pembangunan kesehatan. 
Sesuai dengan estimasi Badan Kesehatan Dunia atau 
World Health Organization (WHO), kecukupan ang-
garan belanja untuk pembangunan kesehatan ada-
lah sebesar 5 % dari Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) atau Gross Regional Domestic Product (GRDP). 
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Atau sebesar 15 % dari anggaran Pemerintah Daerah 
(APBD). Saat ini anggaran untuk pembangunan kese-
hatan baik di Pusat maupun di Daerah masih di bawah 
angka tersebut. Saat ini secara nasional pembiayaan 
ke sehatan adalah sebesar 3,2% dari PDB. Dengan ke-
terbatasan anggaran tersebut diperlukan penyusunan 
program berdasarkan prioritas. Dalam penyusunan 
program tersebut biasanya akan terjadi tarik menarik 
antara program yang berorientasi kepada penyedia 
(provider oriented) dan program yang berorientasi 
kepada pengguna (consumer oriented).

Beban pembangunan kesehatan saat ini sangat 
berat. Disatu pihak  masih terdapat penyakit menular 
yang masih belum dapat diberantas, kemudian mun-
culnya kembali penyakit menular yang pernah dapat 
diberantas, lalu timbulnya penyakit menular yang 
relatif baru dan semakin banyaknya prevalensi dan 
insiden penyakit degeneratif akibat perilaku dan pola 
konsumsi yang tidak sehat (triple burdens). Mengha-
dapi itu semua, seyogyanya proporsi anggaran diprio-
ritaskan untuk mendukung program yang berorientasi 
kepada pengguna atau masyarakat. Dengan demikian, 
bukannya berarti kita mengabaikan program-program 
yang berorientasi kepada penyedia. Program ini ha-
rus tetap berjalan dan dilakukan secara bertahap dan 
terus menerus dan diutamakan khususnya terhadap 
hal-hal yang langsung dapat dinikmati masyarakat.

Sebagai contoh dari prioritas tersebut adalah ke-
cukupan alat dan obat di Puskesmas. Lalu kecukup an 
alat dan obat di rumah sakit, berfungsinya Pos Pe-
layanan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa 
(Polindes), berfungsinya kegiatan rujukan, terealisasi 
dan berfungsinya program Desa Siaga, dst.
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Demikian pula upaya peningkatan mutu sumber 
daya manusia kesehatan diprioritaskan kepada sumber 
daya manusia yang langsung memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat 
akan langsung dapat merasakan perbaikan pelayanan 
kesehatan di setiap strata pelayanan, yang diakibatkan 
naiknya anggaran kesehatan.

KESEHATAN SEBAGAI SALAH SATU HAK DASAR MANUSIA

Pengertian ini berarti bahwa setiap orang berhak 
memiliki derajat kesehatan yang tinggi dan memper-
oleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjang-
kau. Selain hak tersebut di atas, ia juga berkewajiban 
meng implementasikan pola hidup sehat dan bersih 
serta berperan aktif menjaga dan meningkatkan de-
rajat kese hatannya. 

Upaya menyebarluaskan pola hidup sehat dan 
bersih serta memotivasi masyarakat berperan aktif 
menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya 
bukanlah upa ya yang mudah. Diperlukan upaya yang 
sistematis dan terus menerus oleh pihak–pihak yang 
terpanggil berperan sebagai agen pembaharu (agent 
of change). Hal ini dapat dilakukan dengan melibat-
kan segenap potensi yang ada, misalnya saja tokoh 
masyarakat, tokoh agama, atau lembaga–lembaga 
dan organisasi masyarakat yang ada. 
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LANDASAN 
PEMBANGUNAN 
KESEHATAN 
DI KABUPATEN
DAN KOTA

Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan 
pem  bangunan kesehatan di Kabupaten dan 
Kota, ter dapat sejumlah landasan penting yang 

perlu diperhatikan. Landasan penting ini terkait de-
ngan Undang- Undang Dasar dan berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian-
nya  adalah se bagai berikut:

1. UNDANG – UNDANG DASAR 1945

Kita dapat menjumpai beberapa pasal dan ayat 
yang secara langsung atau tidak langsung menyebutkan 
tentang pentingnya kesehatan. Adapun yang dapat di-
gunakan sebagai landasan dalam pembangunan kese-
hatan yaitu:
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a. Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 
pada alinea 4 (empat). Isinya menyebutkan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk 
suatu Pemerintah Negara Indonesia yang me-
lindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan ke-
sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban du-
nia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamai-
an abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 
kemerdekaan kebangsa an Indonesia itu dalam 
suatu Undang–Undang Dasar Negara Indone-
sia, yang berkedaulatan rakyat dengan ber-
dasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan Yang Adil dan Ber adab, Persatuan 
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawarat-
an/Perwakilan, serta dengan me wujudkan 
suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat In-
donesia.”

b. Dalam pasal–pasal Undang–Undang Dasar 
1945. Beberapa pasal tersebut adalah:

- Pasal 28 A menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta 
berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya”.

- Pasal 28 B, Ayat (2) menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi”. 
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- Pasal 28 C, Ayat ( 1) menyebutkan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri 
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 
ber hak mendapatkan pendidikan dan mem-
peroleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seni dan budaya, demi mening-
katkan kualitas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat ma nusia”.

- Pasal 28 H, Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal dan mendapat-
kan lingkungan hidup baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

- Pasal 28 H, Ayat (3) menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial 
yang memungkinkan pengembangan diri-
nya secara utuh sebagai manusia yang ber-
martabat”.

- Pasal 34, Ayat (1) menyebutkan:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipe-
lihara oleh negara”.

- Pasal 34, Ayat (2) menyebutkan:

“Negara mengembangkan sistem jaminan 
sosial bagi seluruh rakyat dan member-
dayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu se suai dengan martabat manusia”.
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- Pasal 34, Ayat (3) menyebutkan:

“Negara bertanggung jawab atas penyedia-
an fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum yang layak”.

c. Dari Pembukaan dan Pasal–Pasal dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, 
dapatlah kita mengatakan:

- Dari kalimat “memajukan kesejahteraan 
umum dan keadilan sosial”, dapat ditafsir-
kan bahwa pembangunan kesehatan se-
bagai bagian dari upaya memajukan ke-
sejahteraan umum dan sebagai bagian dari 
keadilan sosial telah di amanatkan secara 
implisit pada Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa 
pembangunan kesehatan merupakan unsur 
penting/esensial yang bersifat mendasar da-
lam kehidup an berbangsa dan  bernegara.

- Dari Pasal–Pasal UUD 1945 tersebut di atas, 
dapatlah kita mengatakan bahwa:

• Setiap orang berhak untuk hidup dan 
mem pertahankan hidup dan kehidupan-
nya, ter masuk hidup sehat dan mem-
pertahankan hidup dan kehidupan yang 
sehat.

 Sehat dapat diartikan sebagai keadaan 
yang sempurna secara jasmani, ruhani 
dan sosial dan tidak sekadar bebas dari 
penyakit dan kelemahan (WHO, 1947).
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• Kehidupan anak memperoleh perhati-
an yang besar. Dengan demikian perlu 
diciptakan situasi dan kondisi yang kon-
dusif agar anak dapat mempertahankan 
kelangsungan hi dup  nya, tumbuh dan 
berkembang dengan sebaik–baiknya 
ser ta dilindungi dari keke rasan dan dis-
kriminasi.

• Setiap orang berhak  mengembangkan 
diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, termasuk dibidang kesehat-
an.

• Dalam mengimplementasikan hak-nya 
un tuk memperoleh pendidikan, mem-
peroleh manfaat dari ilmu pengetahuan 
dan tek nologi, seni dan budaya dalam 
rangka me ningkatkan kualitas hidupnya 
dan kese jahteraan umat manusia, di-
perlukan derajat kesehatan yang tinggi 
termasuk gizi. Gizi yang baik yang di-
terima seseorang sejak dalam kan-
dungan akan meningkatkan ke     cerdasan 
seseorang, sehingga memudahkan se-
seorang untuk menerima pen didikan 
dan pengajaran. Dari proses itu, maka 
setiap individu diprakondisikan dapat 
menjadi se  seorang yang produktif, ulet, 
kreatif, cer das, serta kompetitif sebagai 
salah satu faktor penting dalam rangka 
me ningkatkan kualitas hidupnya.

• Kehidupan yang diamanatkan di sini 
adalah hidup yang sejahtera lahir dan 
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batin da lam lingkungan tempat tinggal. 
Memiliki lingkungan hidup yang baik 
dan sehat dan memperoleh pelayanan 
kesehatan yang ber mutu, aman dan 
terjangkau dan kom prehensif yang meli-
puti upaya promotif, preventif, kuratif 
dan rehabilitatif.

• Setiap orang berhak atas jaminan sosial 
termasuk salah satunya adalah jamin-
 an pemeliharaan kesehatan.  Dengan 
jaminan pemeliharaan kesehatan yang 
bersifat so sial dan wajib yang men-
jangkau setiap anggota masyarakat, 
di harapkan diperoleh kesinambungan 
(sustainability) pembiayaan upaya ke-
sehatan perorangan.

• Penyediaan fasilitas pelayanan kese-
hatan yang layak merupakan tanggung 
jawab negara. Fasilitas, pelayanan ke-
sehatan yang layak dapat diartikan se-
bagai pelayanan kesehatan yang profe-
sional, bermutu, aman dan terjangkau 
secara geografi k dan sosial.

• Perhatian khusus diberikan kepada fakir 
miskin dan anak-anak terlantar dengan 
dipelihara oleh negara, termasuk hak 
 untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 
Upaya Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah dalam merealisasikan hal ini 
tampak sejak penggalakan upaya 
dana sehat, Jaminan Pemeliharaan Ke-
sehatan Masyarakat (JPKM), upaya 
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Jaring Pengaman Sosial Bidang Ke-
sehatan (JPSBK) sampai dengan Asu-
ransi Kesehatan Masyarakat Miskin 
(Askeskin). Hal ini patut disambut 
de ngan baik sebagai bentuk perhatian 
nyata dan pengalaman berharga 
(lesson learned) yang dapat dikaji 
dalam menuju implementasi sistem 
jaminan sosial nasional sepenuhnya 
yang mantap, mempunyai cakupan luas 
dan memuaskan.

2. UNDANG–UNDANG NOMOR: 23 TAHUN 1992 
TENTANG KESEHATAN

Undang–undang ini secara keseluruhan merupakan 
landasan bagi pembangunan kesehatan di Indonesia, 
kecuali untuk hal-hal tertentu yang dinyatakan tidak 
berlaku lagi yang disebutkan dalam UU Nomor: 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Menurut undang-undang ini, pengertian kesehatan 
adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial 
yang memungkinkan setiap orang hidup produktif 
secara sosial dan ekonomis. Sesuai dengan undang-
undang ini pembangunan kesehatan diselenggarakan 
berdasarkan Perikemanusiaan yang berdasarkan Ke-
tuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan 
kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam 
keseimbangan serta kepercayaan akan kemampuan 
dan kekuatan sendiri. Sedangkan tujuan pembangunan 
kesehatan ada lah untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
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orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 
yang optimal.

3. UNDANG–UNDANG NOMOR: 29 TAHUN 2004 
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Undang–undang ini menjadi landasan bagi pelak-
sanaan praktik kedokteran dan kedokteran gigi yang 
profesional, sesuai kompetensi yang dimiliki dokter 
dan dokter gigi,  bermutu, aman dan tertib.

Tenaga dokter dan dokter gigi yang akan melak-
sanakan praktik adalah tenaga dokter dan dokter 
gigi yang sudah memperoleh surat  tanda registrasi 
dari Konsil Kedokteran Indonesia. Selain itu ia harus 
memperoleh surat izin praktik dari Kepala Dinas Ke-
sehatan Kabupaten/Kota. Di samping itu tenaga dok-
ter dan dokter gigi di wajibkan secara terus menerus 
memelihara dan me ningkatkan kompetensinya de-
ngan mengikuti program pengembangan profesi ber-
kelanjutan (continuing professional development). 
Hal ini sebagai upaya dalam rangka menjaga mutu 
pelayanan kedokteran.

Dalam Pasal 35 undang-undang ini disebutkan 
bahwa hanya dokter dan dokter gigi yang telah memiliki 
surat tanda registrasi (STR), mempunyai wewenang 
me lakukan praktik kedokteran sesuai pendidikan dan 
kompetensinya. Kompetensi tersebut  terdiri dari: 

a. Mewawancarai pasien

b. Memelihara fi sik dan mental pasien

c. Menentukan pemeriksaan penunjang
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d. Menegakkan diagnosis

e. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan 
pa sien

f. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran 
gigi

g. Menulis resep obat dan alat  kesehatan

h. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter 
gigi

i. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang di-
izinkan, dan

j. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien 
bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak 
ada apotik.

Selain itu pada Pasal 37 Ayat (2) disebutkan surat 
izin praktik hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) 
tempat. Persyaratan ini antara lain untuk menjaga 
mutu pelayanan dan keseimbangan pelayanan dokter 
dan dokter gigi.

4. UNDANG–UNDANG NOMOR: 32 TAHUN 2004 
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah 
Daerah men jalankan otonomi seluas-luasnya untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 
seperti tersebut dalam Pasal 10 Ayat (2). Dalam Pasal 
13  Ayat (1), Butir e, disebutkan bahwa penanganan 
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bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi 
(dalam skala provinsi). Dalam Pasal  14, Ayat (1), Butir 
e disebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan 
daerah untuk Kabupaten/Kota adalah penanganan 
bidang kesehatan skala Kabupaten/Kota. 

Dengan  demikian dalam  menangani  bidang  ke se-
hatan, situasi, kondisi dan potensi daerah perlu diako-
modasikan dalam rangka melaksanakan pembangun-
an kesehatan agar lebih efektif dan efi sien. Pasal 22, 
Ayat f menyebut kan bahwa dalam menyelenggarakan 
otonomi, daerah mem punyai kewajiban menyediakan 
fasilitas pelayanan ke sehatan. 

Pelayanan kesehatan dimaksud adalah Pelayanan 
Kesehatan Terpadu,3 dalam rangkaian upaya kesehat-
an perorangan yang terstruktur, bermutu, aman, adil, 
merata dan terjangkau dan didukung dengan adanya 
jaminan pemeliharaan kesehatan. Dalam penyeleng-
garaannya harus didasari perencanaan yang meng-
akomodasikan situasi, kondisi dan potensi daerah dan 
pembiayaan yang mencukupi dan berkesinambungan. 
Pasal 22, Ayat h menyebutkan bahwa dalam menye-
lenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban 
mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal ini meng-
amanatkan bahwa daerah mempunyai kewajiban un-
tuk mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan 
kesehatan sebagai salah satu bagian dari sistem ja-
minan sosial.

3 Moeloek ,F.A. Makalah  Indonesia  Sehat 2010, (Pengeja-
wantahannya). 2003 
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5. UNDANG–UNDANG NOMOR: 33 TAHUN 2004 
TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA 
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan 
Peme rin tah Daerah seperti termaksud Undang–Undang 
ini ada lah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, 
proporsional, demokratis, transparan dan efi sien dalam 
rangka pendanaan penyelenggaraan desentrali sasi. 
Pem bagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan 
pula faktor potensi, kondisi dan kebutuhan daerah 
beserta besaran pendanaan penyelenggaraan dekon-
sentrasi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan estimasi WHO, untuk pembangunan 
kesehatan perlu dialokasikan anggaran 15 % dari APBD 
atau 5 % dari PDRB. Dengan anggaran sebesar ini di-
harapkan secara bertahap akan terjadi peningkatan 
signifi kan terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang dimaksudkan 
ada lah pembangunan yang lebih berorientasi kepada 
pengguna/masyarakat (user oriented) dan disusun   
dengan priritas yang bersifat lokal spesifi k. Pemba-
ngunan kesehatan yang tidak mengindahkan priori-
tas dan orientasinya lebih banyak kepada pemberi/
pelaksana pembangunan kesehatan (provider ori-
ented) tidak akan meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. 

Derajat kesehatan masyarakat yang semakin me-
ningkat akan menjadikan sumber daya manusia lebih 
siap untuk menyerap ilmu dan keterampilan yang 
diterima dari pendidikan/pengajaran dan pelatihan. 
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Dengan demikian akan tercipta sumber daya manusia 
yang produktif, terdidik, cerdas, kompetitif, inovatif 
bahkan kemungkinan besar ia akan menciptakan 
lapangan kerja daripada sekadar mencari pekerjaan.

Dengan demikian dapat terlihat dalam jangka 
pan jang, pembangunan kesehatan merupakan 
investasi. Dengan adanya perimbangan keuangan 
antara Pe merintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka 
dengan berbagai dana yang diperoleh daerah (Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) 
dan Pendapatan Asli Daerah, dimungkinkan untuk 
meningkatkan anggaran pembangunan kesehatan 
secara bertahap dengan sig nifi kan. Sehingga nantinya 
dapat mencapai angka persentase sesuai standar 
WHO. Akan lebih baik lagi bila retribusi yang diterima 
oleh institusi kesehatan daerah tidak dijadikan sumber 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (revenue center), 
tetapi dikembalikan lagi untuk lebih meningkatkan 
dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat. 
Bahkan bila perlu diberi tambahan anggaran/subsidi. 

Bila kita hanya memikirkan bahwa pembangunan 
kesehatan terbatas pada tersedianya rumah sakit, 
pus kesmas dan institusi kesehatan lain, yang meng-
andalkan pendekatan kuratif belaka, maka kita 
membatasi diri untuk hanya bergerak di hilir. Kita 
hanya mengharapkan jumlah pasien dan pengunjung 
meningkat yang akan meningkatkan pendapatan 
rumah sakit, puskesmas dan institusi kesehatan lain. 
Inilah yang dapat kita sebut  sebagai “paradigma 
sakit”. Bila pemasukan dari retribusi  tidak meningkat 
atau bahkan menurun maka timbullah kesan bahwa 
kesehatan  merupakan cost center yang bersifat 
konsumtif  yang harus disubsidi, yang hanya mampu 
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memberi pengobatan orang sakit, tetapi sedikit 
perannya untuk menyehatkan masyarakat.

Sebaliknya kita perlu berpikir bahwa pembangunan 
kesehatan haruslah juga menjangkau masalah yang 
lebih ke hulu sejak saat perencanaan. Wawasan se-
macam ini bertujuan untuk menanggulangi masa lah 
kesehatan secara lebih komprehensif yang meli puti 
upaya promotif dan upaya preventif tanpa meng-
abaikan upaya kuratif dan rehabilitatif yang me libatkan 
pula berbagai sektor. Dengan pendekatan ini besar 
kemungkinan derajat ke se hatan secara bertahap akan 
lebih cepat meningkat dengan dampak positif yang 
mengikutinya.

Kita tidak lagi berpikir tentang banyaknya pasien 
yang datang karena sakit, tetapi yang kita tuju adalah 
menjaga masyarakat sehat tetap sehat. Misalkan suatu 
ketika seseorang menderita sakit, maka sakitnya dapat 
terdeteksi lebih cepat dan lebih awal disembuhkan, 
dengan biaya lebih murah. Dengan demikian terjadilah 
perubahan dari orientasi “paradigma sakit” menjadi 
paradigma sehat.

6. UNDANG–UNDANG NOMOR: 40 TAHUN 2004 
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Dengan adanya  Undang–Undang ini maka ke-
inginan agar seluruh anggota masyarakat mempunyai 
jami nan pemeliharaan kesehatan semakin mendekati 
ke nyataan. Sudah tentu bahwa untuk mencapainya 
diperlukan upaya bertahap dan berkesinambungan.

Kita ketahui bahwa sampai saat ini sebagian be-
sar masyarakat bila ia harus berobat, maka ia harus 
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me ngeluarkan uang sendiri secara langsung (out of 
pocket). Proses pembayaran ini dilakukan sesudah 
menerima pelayanan (fee for service). Cara pemba-
yaran seperti ini tentu akan memberatkan pasien/
masyarakat dari golongan menengah ke bawah, apa-
lagi golongan masyarakat miskin. 

Pemerintah memang telah memberikan subsidi 
ke pada golongan masyarakat miskin agar bila berobat 
mereka tidak perlu membayar. Namun, yang perlu 
juga kita pikirkan adalah pembiayaan bagi yang tidak 
tergolong masyarakat miskin, tetapi akan menjadi 
miskin bila mereka sakit, karena harus mengeluarkan 
biaya yang tidak sedikit.

Dalam pelaksanaan proses pengeluaran biaya ini, 
kita ambil sebagai contoh kasus pengambilan obat di 
mana para peserta jaminan pemeliharaan kesehatan 
harus berpartisipasi membayar harga obat (cost 
sharing). Hal ini bisa dimaklumi karena keterbatasan 
yang ada. Namun yang tidak masuk akal adalah 
bilamana peserta harus memberikan kontribusi cost 
sharing 90 % dan pihak penyelenggara menanggung 
10% biaya dari harga obat. Tentunya perimbangan 
cost sharing ini tidak adil.

Kita mengetahui bahwa sesuai peraturan per-
undang-undangan yang berlaku, badan penyeleng-
gara jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibentuk 
untuk menyeleng garakan jaminan pemeliharaan ke-
sehatan yang bersifat sosial dan wajib, harus meru-
pakan badan hukum. Namun demikian, seharusnya 
lembaga itu tidak berorientasi mencari keuntungan 
(non profi t) atau bersifat nirlaba.
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Bentuk badan usaha perseroan terbatas bukanlah 
bentuk yang tepat. Ini bukan bentuk yang tepat karena 
setiap perseroan terbatas dapat dipastikan atau paling 
sedikit dianggap berorientasi mencari keuntungan. 
Pada badan penyelenggara yang bersifat tidak mencari 
ke untungan, sisa hasil usaha dapat dikembalikan 
kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan mutu 
dan cakupan pelayanan kesehatan. 

Dikaitkan dengan pendirian badan penyelenggara 
jaminan pemeliharaan kesehatan ini, berdasarkan ke-
tentuan pada Pasal 22 Ayat h, daerah mempunyai ke-
wajiban mengembangkan sistem jaminan sosial ter-
masuk di dalamnya jaminan pemeliharaan kesehat-
an.

7. PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 7 TAHUN 2005 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009

Dalam Peraturan Presiden mengenai rencana 
pemba ngunan jangka menengah nasional ini, pem-
bangunan kesehatan mendapatkan perhatian yang 
besar. Khususnya pada Bagian IV, Bab 28 yang menye-
butkan tentang peningkatan akses masyarakat terha-
dap kesehatan yang berkualitas. Dalam pe ningkatan 
akses terkandung arti bahwa belum seluruh masyara-
kat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. 
Oleh karena itu dalam rangka peningkatan akses ha-
rus dipahami bahwa segala lapisan masyarakat harus 
memiliki akses tersebut dari aspek geografi , so sial, 
ke terjangkauan dari aspek pembiayaan dan jenis pela-
yanan kesehatan yang diperlukan.
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Kesehatan yang berkualitas dapat diartikan se-
bagai derajat kesehatan masyarakat dapat semakin 
di tingkatkan. Dari  aspek pelayanan, yang diberikan 
adalah pela yanan kesehatan yang prima, profesional 
sesuai kompetensi, tersistem, terstruktur, bermutu, 
aman, adil dan merata. Di antara hal penting lainnya 
yang dimuat dalam Peraturan Presiden tersebut ada-
lah mengenai pencapai an sasaran Millennium Deve-
lopment Goals. Demikian pula pengembangan sistem 
kesehatan kewilayahan. Pe ngembangan sistem kese-
hatan kewilayahan ini untuk menggerakkan pem-
bangunan lintas sektor berwawasan kesehatan dan 
pengembangan wilayah sehat yang disebutkan dalam 
Bab 28, Bagian D, Pasal 2,  Ayat 4. 

Sedangkan untuk pengembangan pelayanan 
dokter keluarga secara khusus disebutkan dalam bab 
dan bagian yang sama dalam Pasal 4,  Ayat 6.

Berkaitan dengan pengembangan wilayah sehat 
telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Kesehatan masing-masing nomor: 
34 Tahun 2005 dan nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/ 
2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Sehat. 

Sedangkan terkait dengan dokter keluarga dise-
butkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 
131/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 
tentang Sistem Kesehatan Nasional  dalam Bab IV, 
Bagian E,  Pasal 2, Ayat a. Dalam ayat ini disebut-
kan bahwa untuk masa mendatang, apabila sistem 
jaminan kesehatan nasional telah berkembang, peme-
r intah tidak lagi menyelenggarakan upaya kesehatan 
perorangan strata pertama melalui puskesmas. Pe-
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nyelenggaraan upaya kesehatan perorangan strata 
pertama akan diselenggarakan oleh masyarakat dan 
swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga, 
kecuali di daerah yang sangat terpencil masih dipadu-
kan dengan pelayanan puskesmas. 

Hal penting lain yang disebutkan dalam Sistem 
Kesehatan Nasional adalah bahwa Sistem Kesehatan 
Nasional merupakan suprasistem dari Sistem Kese-
hatan Daerah. Untuk memperkuat kedudukan dan 
perannya, Sistem Kesehatan Nasional (Siskesnas) 
ini  sebaiknya paling tidak  diwadahi dalam bentuk Pe-
raturan Pemerintah.

8. SISTEM KESEHATAN DAERAH

Pembangunan kesehatan yang dilakukan tanpa 
dilandasi adanya sistem kesehatan daerah, tidak lebih 
merupakan siklus kegiatan rutin tahunan. Pada pemba-
ngunan ke sehatan yang demikian itu masih akan ba-
nyak dijumpai kekurangan atau kelemahan dengan 
dampak negatifnya tanpa mengingkari keberhasilan–
keberha silan yang telah dicapai. 

Oleh karena itu diperlukan adanya sistem kese-
ha tan daerah sebagai landasan pembangunan kese-
hatan di daerah tersebut. Agar dapat menjadi payung 
hukum yang kuat maka sistem kesehatan yang di-
susun, diwadahi dalam bentuk peraturan daerah. 
Untuk pelaksanaannya perlu diterbitkan peraturan 
bupati/walikota. Pera turan ini nantinya dapat diguna-
kan se bagai petunjuk pelaksanaan dan ditambah per-
aturan–peraturan teknis, sesuai keperluan. 
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Dalam menyusun sistem kesehatan daerah ini 
perlu diakomodasikan situasi, kondisi, potensi dan 
di namika setempat dengan mengacu kepada sistem 
kese hatan nasional. Juga dengan adanya sistem kese-
hatan Kabupaten dan Kota, dapat dikembangkan ber-
bagai instrumen untuk mengevaluasi dan mengukur 
keberhasil an pembangunan kesehatan yang dilaku-
kan. 
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SISTEM KESEHATAN 
DAERAH

MENGAPA SISTEM KESEHATAN DAERAH DIPERLUKAN 

Dalam bab ini secara khusus akan dibahas tentang 
Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda). Hal-hal 
apa saja yang melatar belakangi mengapa kita 

memerlukan sistem kesehatan daerah yang terkait 
dengan pembangunan kesehatan yang sedang kita 
lakukan saat ini. Juga akan dibahas apa kegunaan dan 
peran sistem kesehatan daerah dalam pembangunan 
kesehatan ke depan. 

1. LATAR BELAKANG 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa 
dalam melakukan pembangunan kesehatan masih 
dijumpai kekurangan atau kelemahan. Kekurangan 
atau kelemahan yang ada sudah tentu mengakibatkan 
dampak negatif pada derajat kesehatan masyarakat. 
Namun kita tetap memberikan apresiasi atas kerja 
keras yang dilakukan dan keberhasilan-keberhasilan 
yang telah dicapai. Karena bagaimanapun, pengalaman 
yang diperoleh dan hasil yang telah dicapai tersebut, 
dapat digunakan sebagai tumpuan untuk melanjutkan 
pembangunan kesehatan  dengan lebih baik.
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a. Pada upaya kesehatan perorangan. Dalam 
melakukan upaya kesehatan perorangan, baik 
upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, 
dan tingkat rujukan yang meliputi rujukan tingkat 
kedua dan tingkat ketiga, masih kita temukan 
situasi atau fakta antara lain sebagai berikut:

- Upaya kesehatan perorangan tingkat perta-
ma:

• Upaya kesehatan perorangan tingkat 
pertama, masih banyak dilakukan de ngan 
pendekatan yang terfokus pada upaya 
kuratif sesaat.

• Pendekatan komprehensif berbasis ke-
luarga masih sedikit dilakukan.

• Komunikasi antara pemberi dan peng-
guna pelayanan kesehatan masih di-
lakukan secara minimal, yang seringkali 
dilakukan dengan bahasa teknis medis 
yang kurang atau tidak dipahami oleh 
pasien.

• Catatan medik masih belum lengkap 
dan belum banyak dilengkapi dengan 
data medik dasar pasien beserta kelu-
arganya serta keadaan lingkungan tem-
pat tinggal.

• Kecuali untuk penduduk miskin dan pen-
duduk yang telah memiliki jaminan ke-
sehatan yang jumlahnya masih sedikit, 
pada umumnya pembiayaan kesehat-
an dilakukan dengan cara membayar 
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langsung de ngan uang yang ada pada 
mereka (out of pocket). Menurut Ali 
Ghufron Mukti4, ahli pembiayaan kese-
hatan  dari Fakultas Kedokteran Uni-
versitas Gajah Mada, jumlah penduduk 
yang dilindungi oleh jaminan kesehatan 
pada 2005 meliputi Jaminan So sial oleh 
Jamsostek sebanyak 1,32%, Asu ransi 
komersial/privat 2,27%, askes sosial, 
komersial dan Askeskin 45% serta pela-
yanan kesehatan gratis 1% yang dise-
lenggarakan oleh Asabri. Ada nya As-
keskin yang mencakup 74 juta orang, 
sangat menambah cakupan jaminan 
pemeliharaan kese hatan secara nasio-
nal menjadi 85,9 juta orang (48,59%). 

 Untuk penduduk yang belum terca kup 
dalam jaminan pemeliharaan kese-
hatan, pembayaran dilakukan se telah 
mereka menerima pelayanan (fee for 
service). Bila mereka memiliki uang 
mungkin mereka pergi berobat, namun 
bila mere ka tidak memiliki uang cukup 
mungkin mere ka tidak berobat atau 
mengobati diri sen diri. Pembiayaan se-
perti ini tentunya sa ngat memberat-
kan masyarakat miskin dan setengah 
miskin yang belum memiliki jaminan 
pemeliharaan kesehatan. Pada Tabel-1 
disajikan data jumlah penduduk miskin 
menurut BPS di semua provinsi.

4  Pharma,Vol 2, Edisi ketiga, Maret-April 2008
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Tabel-1.
Jumlah Penduduk Miskin per-Tahun  menurut BPS

Provinsi
2002 2003 2004

jml 
(000) % Jml (000) % jml (000) %

Nanggroe Aceh 
Darussalam 1199.9 29.83 1254.2 29.76 1157.2 28.47

Sumatera Utara 1883.89 15.84 1883.6 15.89 1800.1 14.93

Sumatera Barat 496.36 11.57 501.1 11.24 472.4 10.46

R i a u 722.41 13.61 751.3 13.52 744.4 13.12

J a m b i 326.91 13.18 327.3 12.74 325.1 12.45

Sumatera Selatan 1600.6 22.32 1397.1 21.54 1379.3 20.92

B e n g k u l u 372.42 22.7 344.2 22.69 345.1 22.39

L a m p u n g 1650.69 24.05 1568 22.63 1561.7 22.22

Kep. Bangka Belitung 106.19 11.62 98.2 10.06 91.8 9.07

DKI Jakarta 286.88 3.42 294.1 3.42 277.1 3.18

Jawa Barat 4938.2 13.38 4899 12.9 4654.2 12.1

Jawa Tengah 7308.33 23.06 6980 21.78 6843.8 21.11

DI Yogyakarta 635.66 20.14 636.8 19.86 616.2 19.14

Jawa Timur 7701.15 21.91 7578.4 20.93 7312.5 20.08

Banten 786.69 9.22 855.8 9.56 779.2 8.58

B a l i 221.76 6.89 246.1 7.34 231.9 6.85

Nusa Tenggara Barat 1145.81 27.76 1054.8 26.34 1031.6 25.38

Nusa Tenggara Timur 1206.49 30.74 1166 28.63 1152.1 27.86

Kalimantan Barat 644.2 15.46 583.7 14.79 558.2 13.91

Kalimantan Tengah 231.39 11.88 207.7 11.37 194.1 10.44

Kalimantan Selatan 259.8 8.51 259 8.16 231 7.19

Kalimantan Timur 313.04 12.2 328.6 12.15 318.2 11.57

Sulawesi Utara 229.32 11.22 191.6 9.01 192.2 8.94

Sulawesi Tengah 564.6 24.89 509.1 23.04 486.3 21.69

Sulawesi Selatan 1309.23 15.88 1301.8 15.85 1241.5 14.9

Sulawesi Tenggara 463.84 24.22 428.4 22.84 418.4 21.9

Gorontalo 274.68 32.12 257.7 29.25 259.1 29.01

M a l u k u 418.8 34.78 399.9 32.85 397.6 32.13

Maluku Utara 110.1 14.03 118.8 13.92 107.8 12.42

Papua 984.7 41.8 917 39.03 966.8 38.69

INDONESIA 38.394 18,2 37.339,4 17,42 36.146,9 16,66
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• Faktor penyebab penyakit yang mem-
pengaruhi kesehatan seseorang de-
ngan lebih dominan, yaitu faktor peri-
laku (promosi hidup sehat, gaya hidup, 
gizi) dan faktor lingkungan (air bersih, 
rumah dan lingkungan sehat) sering 
tidak tertanggulangi, sehingga penyakit 
datang silih berganti. Sebagai ilustrasi 
banyak dari anggota masyarakat be-
lum mengadopsi gaya hidup sehat. Hal 
ini dapat kita simak dari penyampaian 
Veni Hadju5 pada pertemuan evaluasi 
Leadership and Management for To-
bacco Control yang dimuat di Majalah 
Gatra No.17 Tahun XIV Tanggal 6-12 
Maret 2008. 

Dikatakan antara lain bahwa 80% dari 
populasi perokok di Indonesia ber usia 
di bawah 19 tahun. Proporsi perokok 
pemula remaja terus meningkat, di-
ikuti kelompok umur 5-9 tahun yang 
persentasenya naik dari 0,4% pada 
2001 menjadi 1,8% pada tahun 2004. 
Sedangkan belanja rokok masyarakat 
termiskin adalah 11% dari pengeluaran 
bulanannya, sedangkan yang terkaya 
hanya 9,7% dari total pengeluaran bu-
lanannya. Pada 2007 WHO juga merilis 
bahwa angka perkiraan konsumsi tem-
bakau di Indonesia mencapai 28,7% 
atau 63,14 juta perokok dari 220 juta 
penduduk. 

5  Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin 
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Pada harian The Jakarta Post terbitan 
tanggal 26 Agustus 2008 pada rubrik 
Your Letters dimuat tulisan dari Su-
bhash Salunke, WHO Representative to 
Indonesia di Jakarta untuk menggam-
barkan betapa berbahayanya merokok.

Tobacco is dangerous

In an article in the business section, titled ”Govt may not 
raise tobacco excise (The Jakarta Post, Aug. 20), there was a 
statement that said, “Cigarettes which are harmful to human 
health are perhaps those that are illegal or those that have high 
(levels of) nicotine. Branded cigarettes have less nicotine”.

This statement is incorrect and needs to be straightened up 
because people might get wrong message from reading it. All 
forms of tobacco are dangerous. There is no safe and healthy 
cigarette. A study in the United States showed that the death rate 
due to lung cancer among mild-cigarette smokers is as high as it 
is among people who smoke the “original” type. One explanation 
is that when people smoke mild or light cigarettes, they will need 
more sticks of cigarette to fulfi ll their nicotine need.

Filtered cigarettes are now also blamed for the increase 
in tobacco-related diseases. Smokers usually think fi ltered 
cigarettes are less dangerous. New fi ndings from the famous 
Framingham Heart Study, which followed smokers for 14 years, 
show no reduction in the risk of developing coronary heart disease 
among those who smoked fi ltered cigarettes in the 1960’s and 
early 1970’s. 

People might also think that the expensive tobacco products 
are not as dangerous as the cheap ones. Contrary to this belief, 
many leaders, entrepreneurs, public fi gures have died because 
of tobacco-related diseases.

Tobacco killed 100 million people in 20th century and unless 
urgent action is taken, it is predicted that one billion people in 
total will be killed by tobacco-related diseases this century.
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• Meningkatnya kasus pengaduan de ngan 
persangkaan malpraktik. Pengaduan 
bisa jadi benar, namun bila dari awal 
komunikasi antara pemberi pelayanan 
kesehatan dan pengguna pelayanan ke-
sehatan berlangsung secara profesional 
dan setaraf, persangkaan malpraktik 
dari awal dapat diperkecil.

• Belum meratanya pelayanan medik oleh 
dokter. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) 2004 penduduk 
yang berobat dan diperiksa oleh dokter 
di daerah perkotaan sebesar 61,54% 
dan di perdesaan adalah 28,58%. 

- Upaya kesehatan perorangan tingkat kedua. 
Kalau upaya kesehatan perorangan tingkat 
pertama banyak melibatkan dokter yang ber-

Cigarettes are dangerous to our health not only because 
of the nicotine but also because of the 0ther 4000 chemicals 
contained in one stick. Nicotine is the culprit for the habit and 
addiction.

When a person smokes one cigarette stick, he or she inhales 
nicotine (pesticide), tar (road mixture), hydrogen cyanide (deadly 
gas), ammonia (fl oor cleaner), carbon monoxide (poisonous 
gas), etc. Harm caused by a cigarette and other tobacco use 
includes: Cancer (tobacco use is responsible for 30 percent of all 
cancer cases and 87 percent of lung cancer cases); disease of 
the respiratory tract; heart diseases and heart attacks (the risk 
of heart attack is two to four times higher for a smoker); and 
other chronic and deadly diseases. We hope people will be more 
responsible for their health and the health of others.

SUBHASH SALUNKE

WHO Representative to Indonesia Jakarta      
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praktik umum, maka upaya kesehatan per-
orangan tingkat kedua melibatkan para dokter 
spesialis. Di sini kita masih menemukan fakta 
antara lain:

• Pola  rujukan belum  jelas. Pasien mem-
peroleh pelayanan kesehatan spesialis-
tik dapat  karena dirujuk oleh dokter 
umum atau datang sendiri. Dari Profi l 
Kesehatan Indonesia 2005 diperoleh 
data bahwa jumlah pasien rujukan dari 
bawah ke rumah sakit Departemen Ke-
sehatan 18,3%, ke rumah sakit Peme-
rintah Provinsi 26,4%, ke rumah sakit 
Pemerintah Kabupaten/Kota 3,0%. Dari 
angka-angka tersebut kita dapat meli-
hat bahwa sebagian besar pasien da-
tang berobat ke rumah sakit bukan kar-
ena dirujuk, melainkan datang sendiri. 

• Pengembalian pasien rujukan dari para 
dokter spesialis kepada dokter pengirim 
belum menjadi kebiasaan yang teratur.

• Kasus pengaduan dugaan malpraktik 
me ningkat.

• Komunikasi antara pemberi dan peneri-
ma pelayanan kesehatan belum berja-
lan se taraf.

• Penggunaan bahasa teknis medis yang 
digunakan masih kurang dimengerti 
oleh pengguna pelayanan kesehatan/
pasien. Sebagai ilustrasi pada Susenas 
2004 di peroleh hasil bahwa penilaian 
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penduduk yang berobat jalan terhadap 
penjelasan dari tenaga medis tentang 
penyakit secara nasional. Baru sekitar 
60% dinilai sangat jelas atau jelas. 
Pola yang sama terjadi pada daerah 
perkotaan dan perdesaan.

• Informasi yang tidak terbuka dari peng-
guna/pasien, yang berpotensi kekurang-
tepatan pada keputusan medik pemberi 
pelayanan.

• Dalam beberapa hal dapat terjadi pe-
layan an berlebih (over service) dari 
pemberi pe layanan kesehatan yang 
sebenarnya tidak diperlukan.

• Pengguna pelayanan kesehatan tidak 
me miliki kepastian akan besarnya imbal 
jasa medik dan tarif rumah sakit yang 
sangat bervariasi.

- Upaya kesehatan perorangan tingkat ketiga. 
Pada tataran ini pemberi pelayanan kesehatan 
adalah para dokter sub-spesialis, dengan per-
masalahan kurang lebih sama dengan yang ter-
jadi pada upaya kesehatan perorangan tingkat 
kedua.

b. Pada upaya kesehatan masyarakat. Dalam me-
lakukan upaya kesehatan masyarakat, baik upaya 
kesehatan masyarakat tingkat pertama maupun 
tingkat rujukan yang terdiri dari upaya kesehatan 
masyarakat tingkat kedua dan tingkat ketiga, 
masih kita temukan fakta, antara lain:
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- Masih banyak terjadi kejadian luar biasa kare-
na masih rendahnya pengetahuan, kesadar-
an dan partisipasi masyarakat. Hal ini antara 
lain tampak pada kejadian luar biasa dengue 
hemorr hagic fever atau demam berdarah 
de ngue karena lingkungan tidak sehat. Faktor 
lain adalah  masih diandalkannya pengasapan 
sebagai satu-satunya cara efektif da lam pem-
berantasan demam berdarah oleh ma syarakat. 
Padahal cara pemberantasan yang pokok ada-
lah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang 
harus dikerjakan sendiri oleh warga. Demikian 
pula kejadian diare yang masih kerap timbul, 
meningkatnya kasus dan kematian akibat fl u 
burung.

- Sebagai gambaran dari Posko Flu Burung, Di-
rek   torat Jenderal Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan Departemen Keseha-
tan di per oleh data sebagai berikut:

Tabel- 2. Kasus Positif Flu Burung di Indonesia                             
Hingga 3 Februari 2008

Provinsi
Jumlah 
pasien

Pasien 
meninggal

Jawa Barat           31 25

Jakarta 30 26

Banten 25 22

Sumatra Utara 8 7
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Jawa Timur 7 5

Jawa Tengah 9 8

Lampung 3 0

Sulawesi Sel 1 1

Sumatra Barat 3 1

Sumatra Sel 1 1

Riau 6 5

Bali 2 2

Total 126 103

Sumber: Majalah Gatra No.17 Tahun XIV 06-12 Maret 2008.

Data yang mendukung mengenai kasus fl u 
burung ini adalah pernyataan  Heru Setijanto 
dari Komisi Nasional Flu Burung dalam sebuah 
seminar untuk menetapkan surveilans nasional 
terhadap burung liar, ternyata bahwa dari 
33 provinsi, hanya 2 provinsi yang bebas fl u 
burung6.

- Keakuratan data pada pencatatan dan pelaporan 
periodik pada tataran yang ada masih rendah 
sehingga masih sulit untuk dianalisis.

- Keakuratan dan pelaporan yang baik (akurat 
dan tepat waktu) didukung kegiatan surveilans 
cepat, akan dapat mencegah terjadinya ke-
jadian luar biasa pada tahap dini.

6  Jakarta Post edisi 15 April 2008
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- Keterpaduan upaya kesehatan masyarakat dari 
segala aspeknya perlu di tingkatkan  mulai dari 
upaya pengobatan, promotif, preventif, reha-
bilitatif, pencatatan dan pelaporannya serta 
pem biayaannya. Sebagai contoh dalam pem-
berantasan tuberkulosis paru, perlu disiap-
kan:

• Obat yang tersedia gratis

• Pemeriksaan laboratorium

• Perumahan sehat (jendela dan genting 
kaca)

• Gizi cukup

• Biaya transport untuk penderita dalam 
rangka melakukan kontrol di Puskesmas 
secara perio dik, bagi masyarakat miskin, 
dan lain seba gainya.

Sebagai gambaran secara nasional, ber-
dasarkan Profi l Kesehatan Indonesia 2005, 
situasi kasus penyakit tuberkulosis paru 
adalah bahwa perkiraan kasus menular ber-
jumlah 296.381 orang. Cakupan penemuan 
semua kasus 259.969 orang, kasus dengan 
BTA positif (yang berarti berpotensi menu-
larkan penyakitnya) berjumlah 158.648 
orang dan angka penemuan kasus atau 
case detection rate 53,53%.

- Kejadian luar biasa kurang gizi atau sering 
disebut busung lapar khususnya pada balita dan  
anak-anak, sering diakibatkan pemantauan 
kecukupan pangan di tingkat rumah tangga 
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sebagai bagian dari sistem kewaspadaan 
pangan dan gizi (SKPG), masih lemah. Atau 
kadang-kadang tidak terlaporkan. Situasi 
kasus gizi buruk pada balita berdasarkan 
Profi l Kesehatan Indonesia 2005  jumlah 
kasus gizi yang dilaporkan berjumlah 76.178 
orang, di mana 0,38% merupakan kasus gizi 
buruk. Jumlah kasus meninggal 293 orang. 
Sedangkan persentase Balita menurut status 
gizinya adalah gizi buruk 8,80%, gizi kurang 
19,24%. Sedangkan gizi normal 68,48% dan 
gizi lebih 3,48%. 

 Berdasarkan prevalensi gizi kurang pada balita 
menurut provinsi pada tahun 2005, dari 440 
Kabupaten/Kota terdapat 74 Kabupaten/Kota 
dengan prevalensi kurang dari 20%, 192 
Kabupaten/Kota dengan prevalensi antara 
20-29,9%, 116 Kabupaten/Kota dengan 
prevalensi 30-39.9% dan 51 Kabupaten/Kota 
dengan prevalensi sama atau lebih dari 40%. 
Dari pengalaman bersama Tim Asistensi PB 
IDI-The Habibie Center untuk Provinsi Nusa 
Tenggara Barat pada Tahun 2005, yang juga 
melibatkan para pejabat dari berbagai instansi, 
yaitu Kementerian UPW, Badan Litbangkes 
Depkes, Tim Penggerak PKK Pusat, Dharma 
Wanita Persatuan Pusat dan lembaga sosial 
masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan, 
diperoleh fakta yang penting. Meskipun provinsi 
ini sebenarnya merupakan penghasil beras 
yang cukup/lumbung padi, namun terjadinya 
kasus kurang gizi pada balita cukup menonjol. 
Sampai dengan 20 Juni 2005, di Rumah Sakit 
Umum Mataram dirawat sebanyak 88 anak 
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balita. Jumlah tersebut tidak menggambarkan 
keadaan sebenarnya dilapangan. Pada survei-
lans yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pro-
vinsi ternyata di lapangan terjadi kasus gizi 
buruk sebanyak 1342 orang dengan mortalitas 
sebanyak 22 orang. Di sini kita dapati fenomena 
gunung es. Terhadap pasien yang dirawat di 
rumah sakit Pemerintah Daerah mengambil 
kebijakan untuk tidak menarik biaya perawatan 
dan pengobatan, karena penderita berasal 
dari keluarga miskin. Bahkan rumah sakit 
juga memberi makan kepada keluarga yang 
menunggu pasien, karena mereka sama sekali 
tidak memiliki uang untuk membeli makanan. 
Perhatian juga diberikan kepada balita dengan 
gizi kurang yang berada di masyarakat/rumah 
tangga. 

 Pada golongan ini bila kesehatan mereka 
terganggu/jatuh sakit, dengan cepat mereka 
akan jatuh dalam kondisi gizi buruk. Faktor lain 
yang memperberat situasi dalam masalah gizi 
pada balita adalah faktor kultural yaitu pola 
distribusi makanan dalam rumah tangga, yang 
belum memberikan perhatian khusus pada 
balita dan ibu hamil. Juga kewaspadaan perlu 
di tingkatkan pada bulan-bulan paceklik. Hal 
yang baik adalah Pemerintah Daerah cukup 
sigap dalam menanggulangi masalah gizi buruk 
ini dengan memobilisasi dan memberikan 
tang gung jawab kepada semua  sektor untuk 
berperan aktif dalam penanggulangan masalah 
ini, yang dikemas dalam Operasi Sadar Gizi. 
Termasuk di dalamnya upaya revitalisasi 
posyandu. Peran individu masyarakat diwujud-
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kan pada pendirian ”pos nutrisi”, yang mem-
berikan makanan tambahan kepada anak balita 
kurang gizi.

- Untuk kesehatan ibu dan anak, pada Profi l 
Kesehatan Indonesia 2005, didapatkan Angka 
Kematian Bayi (IMR) pada Tahun 2005 sebesar 
39 per 1000 kelahiran hidup, termasuk kategori 
sedang di tingkat ASEAN. Sedangkan Angka 
Kematian Ibu Maternal (AKI) menunjukkan 
trend menurun dan pada Tahun 2002-2004 
dengan angka 307 per 100.000 kelahiran 
hidup.

- Untuk penyakit tidak menular seiring dengan 
perubahan perilaku dan gaya hidup serta situasi 
lingkungan misalnya perubahan pola konsumsi, 
berkurangnya aktivitas fi sik dan meningkatnya 
polusi menunjukkan kecenderungan meningkat. 
Hal ini tampak pada meningkatnya kasus pe-
nyakit jantung, tumor, hipertensi, gagal ginjal 
dan sebagainya. Sebagai misal penyebab 
kematian untuk penyakit tidak menular di 
rumah sakit pada tahun 2005 adalah: Stroke 
4,7%, perdarahan intrakranial 3,71%, gagal 
ginjal 3,16%, penyakit jantung dan gagal 
jantung 4,44%, hipertensi esensial 1,62%. 
Sedangkan untuk upaya promotif dan preventif 
untuk kesehatan jiwa masyarakat masih belum 
jelas tampak upaya yang dilakukan. Pernah 
upaya tersebut dahulu dilakukan oleh Badan 
Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (BPKJM). 

- Laporan cepat dalam keadaan terjadi kejadian 
luar biasa. Masih terjadi terlewatnya index case 
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yang bisa dijadikan penanda awal terjadinya 
kejadian luar biasa di suatu tempat oleh pe-
tugas kesehatan yang melayani penderita 
awal penyakit menular. Sebagai gambaran di 
bawah ini akan disampaikan situasi beberapa 
penyakit menular seperti terdapat pada Profi l 
Kesehatan Indonesia 2005 antara lain: Diare 
pada Tahun 2005 terjadi Kejadian Luar Biasa 
(KLB) di 13 provinsi, dengan kasus berjumlah 
5.051 orang dan meninggal 127 orang. Pada 
Tahun 2005 jumlah penderita Demam Ber-
darah Dengue  sebanyak 95.279 kasus dengan 
angka kematian 1,36%. 

 Penyakit ini telah menyebar luas ke seluruh 
wilayah dengan jumlah Kabupaten/Kota 
sebanyak 330 atau 75% dari seluruh Kabupaten/
Kota. Untuk HIV menunjukkan kecenderungan 
meningkat kasusnya meskipun telah dilakukan 
berbagai upaya pencegahan. Pada Tahun 2005 
jumlah kasus kumulatif adalah 3.368 kasus, 
dengan 875 kasus baru. Sedangkan kasus 
AIDS jumlah kumulatif sebanyak 5.321 kasus, 
dengan kasus baru sebanyak 2.638 kasus. 
Untuk penanganan penyalahgunaan Napza di 
rumah sakit pada Tahun 2005 berjumlah 6.130 
kasus yang terdiri dari 5.182 jenis narkotika, 
630 jenis psikotropika, 248 jenis zat adiktif 
lainnya.

- Mengenai situasi kesehatan lingkungan se-
bagai ilustrasi rendahnya akses masyarakat 
terhadap fasilitas sanitasi dasar, dapat disimak 
pernyataan Direktur Jenderal Pemberantasan 
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Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departe-
men Kesehatan. 

 Disebutkan bahwa peningkatan akses penduduk 
di perdesaan terhadap fasilitas sanitasi dasar 
dari tahun 1990 sampai 2004 sangat rendah, 
yaitu meningkat 1%  setiap 5 tahun. Sedangkan 
di perkotaan meningkat 2% dalam 5 tahun. 
Lebih dari 100 juta penduduk tidak memiliki 
akses terhadap fasilitas sanitasi dasar.7

c. Pada upaya kesehatan kewilayahan. Upaya ini di-
lakukan oleh lintas sektor untuk mendukung pem-
bangunan kesehatan dan menerapkan paradigma 
sehat serta wawasan kesehatan dalam melaku-
kan pembangunan di sektornya. Dalam upaya ini 
kita masih mendapati fakta antara lain:

- Masih banyaknya pencemaran lingkungan

• Pencemaran tanah dan badan air oleh lim-
bah domestik. Sebagai contoh adalah kon-
disi di daerah perkotaan dengan perumah-
an yang padat. Bila letak dan jarak sumur 
sebagai sumber air bersih dengan lubang 
penampungan dari jamban antara rumah 
tidak diatur, maka potensi pencemaran oleh 
bakteri patogen penyebab diare misalnya 
E.coli menjadi sangat besar.

• Pencemaran sungai dan laut oleh limbah 
industri yang berisi bahan kimiawi dan 
logam berat berbahaya  dengan membuang 
limbahnya ke sungai atau ke laut tanpa 

7  Jakarta Post, edisi 15 Maret 2008.
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diproses atau tidak mengoperasikan instalasi 
pengolah limbahnya.

• Pencemaran udara karena tingginya pro-
duksi CO2 antara lain akibat penggunaan 
bahan bakar fosil, kebakaran hutan. Juga 
penggunaan refrigerant freon yang belum 
terkendali dengan baik.  Hal ini menyebab-
kan efek rumah kaca, pemanasan global 
dan  berlubangnya lapisan ozon dengan se-
gala akibatnya. Pada Tahun 2005 dari hasil 
pemantauan Kementerian Lingkung an Hi-
dup terdapat 9.279  titik api atau hot spot 
yang tersebar di Sumatra dan 2.879 titik 
api di Kalimantan. 

- Belum semua penduduk memiliki akses air ber-
sih. Berdasarkan Profi l Kesehatan Indonesia 
2005, di perkotaan persentase rumah tangga 
me  nurut sumber air minumnya adalah 93,79% 
menggunakan sumber air terlindung. Sumber 
air terlindung adalah air dalam kemasan, 
ledeng, pompa, mata air terlindung, air hujan. 
Sedangkan rumah tangga yang menggunakan 
sumber air tak terlindung adalah 6,20%. 
Sumber air tak terlindung adalah sumur tak 
terlindung, air sungai, sumber lainnya. Di 
perdesaan persentase rumah tangga yang 
menggunakan sumber air terlindung adalah 
74%. Sedangkan yang menggunakan sumber 
air minum tak terlindung adalah 25,92%.

- Rencana tata ruang yang belum memperhatikan 
ruang terbuka hijau secukupnya dan pengaturan 
ruang agar tercipta lingkungan sehat.
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- Makin berkurangnya luas hutan karena berbagai 
sebab, yang mengakibatkan banjir, hingga 
tanah longsor. Juga mengurangi daya serap gas 
karbon dioksida dan mengurangi kemampuan 
untuk menghasilkan oksigen. Pada tahun 2005 
terjadi bencana banjir dan tanah longsor di 5 
provinsi yang mengakibatkan korban.

- Tercemarnya banyak air tanah oleh bakteri 
pato gen khususnya di kota-kota besar karena 
sarana sanitasi lingkungan yang tidak me-
menuhi syarat. Sebagai gambaran keadaan 
fasilitas sanitasi dasar berdasarkan data dari 
Departemen Pekerjaan Umum pada 2007 ada-
lah seba gai berikut:

Tabel- 3. Kepemilikan Toilet di Indonesia

Toilet 
umum

Tanpa 
toilet

Toilet pribadi/
keluarga

Toilet 
bersama

6.05% 19.67% 60.38% 13.90%

Sumber: Jakarta Post, 5 Maret, 2008.

Sedangkan keadaan pembuangan limbah do-
mestik, dari sumber yang sama diperoleh gam-
baran seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel- 4. Pembuangan Limbah Domestik

Septic 
Tank

Empang 
terbuka

Sungai/ 
danau

Lubang 
sederhana

Lain-
lain

40.67% 5.29% 17.82% 28.67% 7.55%

Sumber: Jakarta Post, 5 Maret, 2008.
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Dengan berbagai hal yang sudah kita bicara-
kan  tersebut di atas, maka diperlukan refor-
masi pem bangunan kesehatan dengan upaya 
sistematis dan bertahap. Pembangunan ini di-
lakukan dalam rangka menanggulangi masalah 
kesehatan yang ada, serta memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 
yang diwadahi dalam suatu sistem kesehatan 
daerah. Visualisasi sistem kesehatan daerah 
adalah seperti tampak pada gambar berikut:

Gambar-1.

BAGAN SISTEM DAN SUBSISTEM KESEHATAN

2. SEBAGAI PAYUNG HUKUM 

Setelah kita membahas latar belakang disertai 
dengan ilustrasi beberapa fakta dan data, maka 
kita beralih pada bahasan berikutnya yaitu sistem 
kesehatan daerah sebagai payung hukum. Adanya 
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suatu sistem kesehatan daerah dalam bentuk 
peraturan daerah, merupakan payung hukum yang 
kuat sebagai dasar dalam mengimplementasikan 
pembangunan kesehatan di daerah dalam semua 
aspeknya. Di era desentralisasi ini, dilandasi Undang-
Undang nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah 
mempunyai kewajiban mengembangkan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan mengembangkan sistem 
ja minan sosial. Hal ini memberikan landasan yang 
kuat dan merupakan peluang emas bagi setiap 
daerah menyusun sistem kesehatan sendiri dengan 
mengakomodasikan situasi, kondisi, potensi daerah 
guna meningkatkan ke berhasilan pencapaian tujuan 
pembangunan kesehatan dengan menyusun prioritas 
yang tepat.

3. SEBAGAI PEMBERI ARAH DALAM PENYUSUNAN 
RENCANA PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH 

Dalam rangka efi siensi penggunaan sumber daya 
pembangunan yang terbatas, maka suatu sistem kese-
hatan daerah akan menetapkan tujuan, sasaran dan 
prioritas dalam penyusunan rencana pembangunan 
kesehatan, baik untuk jangka pendek (tahunan), 
jangka menengah (5 tahunan) dan jangka panjang 
(10 tahun- atau lebih).

Pembangunan kesehatan yang tidak terarah dan 
tidak memiliki prioritas akan mengakibatkan pembo-
rosan sumber daya dan tidak meningkatkan derajat 
kesehatan. Hal–hal yang perlu dipertimbangkan dalam 
menetapkan prioritas adalah:
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- Masalah kesehatan yang akan ditanggulangi 
me rupakan komitmen global atau regional.

- Masalah kesehatan yang akan ditanggulangi 
me rupakan komitmen nasional.

- Masalah kesehatan yang akan ditanggulangi 
me rupakan masalah lokal spesifi k.

Masalah teknologi kesehatan yang digunakan 
bisa saja sama, tetapi dalam implementasinya faktor 
kultural dan geografi  perlu diperhatikan dengan 
seksama untuk meningkatkan keberhasilan upaya 
yang dilakukan. 

4. SEBAGAI TOLOK UKUR HASIL PEMBANGUNAN 
KESEHATAN DI DAERAH

Berdasarkan sistem kesehatan daerah yang ada, 
dapat dikembangkan berbagai instrumen untuk meng-
evaluasi hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan 
sesuai dengan rencana dan prioritas yang ditentukan. 
Dalam rangka penyusunan prioritas, tentu kita tidak 
boleh mengabaikan standar pelayanan minimal  yang 
harus dilakukan karena bagaimanapun situasi dan 
kondisi daerah, hal tersebut diperlukan masyarakat.

Dalam melakukan evaluasi, perlu dinilai faktor-
faktor masukan/input, proses, hasil yang akan 
dicapai/output dan dampak pembangunan/outcome. 
Evaluasi yang dilakukan obyektif dan evidece based 
akan dapat mendeteksi kelemahan atau kekurangan 
dari faktor–faktor yang sudah disebutkan di atas guna 
penyempurnaannya. 
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UPAYA KESEHATAN

Dalam membicarakan upaya kesehatan sebagai 
perwujudan nyata suatu sistem kesehatan 
dae  rah, sebelumnya kita perlu menyamakan 

persepsi. Persamaan persepsi itu adalah bahwa kita 
harus sepakat bahwa upaya kesehatan merupakan 
tugas dan tanggung jawab kita bersama. Mengapa 
demikian, karena masalah kesehatan bersifat kompleks 
dan komprehensif yang menyangkut di dalam sektor 
maupun di luar sektor kesehatan. Dengan demikian  
tidak akan tuntas bila hanya ditanggulangi oleh petugas 
atau sektor ke sehatan saja. Tugas dan tanggung 
jawab tadi melibatkan pemerintah, legislatif, institusi 
kesehatan maupun lintas sektor, individu, masyarakat 
dan swasta.   

Di bawah ini akan kita bicarakan secara garis 
besar jenis upaya kesehatan.

JENIS UPAYA KESEHATAN 

Secara garis besar jenis upaya kesehatan dapat 
dika tegorikan dalam tiga upaya yaitu Upaya Kesehatan 
Perorangan (UKP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 
dan Upaya Kesehatan Kewilayahan (UKW). Upaya ke-
sehatan perorangan dapat diartikan sebagai upaya 
ke sehatan yang ditujukan kepada perorangan dengan 
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mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi 
ke sehatan dasar, spesialistik maupun subspesialistik.

Dikaitkan dengan perorangan sebagai bagian dari 
keluarga, dapatlah kita katakan bahwa upaya kesehatan 
keluarga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat 
pertama yang mendayagunakan ilmu pengetahuan 
dan teknologi kesehatan keluarga yang ditujukan 
kepada perorangan sebagai bagian dari keluarga yang 
dilakukan secara komprehensif.

Selanjutnya upaya kesehatan masyarakat da-
pat diartikan sebagai upaya kesehatan yang dituju-
kan kepada masyarakat dengan mendayagunakan 
ilmu      pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar, 
spe sialistik maupun subspesialistik. Sedangkan upaya 
kesehatan kewilayahan dapat diartikan sebagai upaya 
yang dilakukan oleh lintas sektor secara  terpadu da-
lam rangka mendukung pembangunan kesehatan dan 
pembangunan berwawasan kesehatan. Dalam pelak-
sanaannya, ketiga jenis upaya kesehatan tersebut di-
lakukan secara terpadu dan saling mendukung dalam 
rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya. Visualisasi dari ketiga jenis upaya 
kesehatan tersebut adalah seperti tampak pada gam-
bar di bawah ini. Upaya kesehatan perorang an dikate-
gorikan dalam private goods karena pada dasarnya 
menyangkut pelayanan individu/perorang an. Pembi-
ayaannya pun dilakukan oleh individu yang bersang-
kutan atau dibiayai pemerintah seperti terjadi pada 
Askeskin yang sekarang dinamai jaminan kesehatan 
masyarakat, atau dibiayai oleh pembayar/payor atau 
pembayar gaji atau upah.
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Sedangkan upaya kesehatan masyarakat 
dan upaya kesehatan kewilayahan dikategorikan 
dalam public goods karena pada dasarnya upaya ini 
diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah. Dalam 
penyelenggaraannya peran aktif masyarakat dan 
swasta sangat diperlukan untuk suksesnya kedua 
jenis upaya ini.

Gambar-2. Visualisasi Subsistem Upaya Kesehatan

Selanjutnya pada bab berikutnya akan dibahas 
ketiga jenis upaya kesehatan tersebut secara lebih 
terperinci  dalam bagian-bagian tersendiri. 
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UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN

Upaya kesehatan perorangan bertujuan memberi-
kan pelayanan kesehatan kepada perorang an 
secara komprehensif, terstruktur, adil me rata, 

terjangkau dan bermutu dalam suatu kesisteman. Bila 
pelayanan hanya mengandalkan upaya kuratif belaka, 
maka di samping upaya tersebut baru akan dilakukan  
bila seseorang telah jatuh  sakit, bisa terjadi yang ber-
sangkutan sudah lama dalam keadaaan sakit atau su-
dah dalam keadaan parah. Sehingga dalam masalah 
penanggulangannya akan memakan waktu lebih lama 
dan tentunya biaya yang lebih mahal. 

Pelayanan promotif dan preventif akan dapat me-
melihara dan meningkatkan status kesehatan sese-
orang. Memelihara seseorang yang sehat tetap sehat. 
Pun jika jatuh sakit, keadaannya belum parah dan 
lebih mudah diobati. Selain itu, biaya yang harus di-
tanggung pasien lebih murah. Dengan demikian kita 
menerapkan motto dalam karya nyata yaitu: “mence-
gah lebih baik daripada mengobati” 

Pelayanan yang terstruktur berarti pelayanan di-
lakukan secara berjenjang sesuai dengan alur rujuk-
kan yang jelas, mulai dari pelayanan tingkat pertama, 
pelayanan tingkat kedua dan pelayanan tingkat ke-
tiga. 
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Pelayanan yang terstruktur hanya dapat dilak-
sanakan apabila didampingi oleh sistem jaminan pe-
meliharaan kesehatan yang mantap, baik yang bersi-
fat sosial dan wajib maupun yang sukarela/opsional. 
Dengan demikian pemberi pelayanan kesehatan ting-
kat pertama di samping berpe ran sebagai pemberi 
pelayanan kesehatan yang kompeten, juga berperan 
sebagai penapis atau “gate keeper” untuk rujukan ke 
pelayanan kesehatan tingkat kedua dan selanjutnya 
tingkat ketiga, sesuai indikasi medik.

Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama 
adalah merupakan upaya kesehatan dasar yang 
men dayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kesehatan dasar yang ditujukan kepada perorangan. 
Pelayanan yang adil berarti semua jenis pelayanan 
memberikan akses untuk berbagai golongan sosial 
masyarakat, serta tidak diskriminatif.

Pelayanan yang merata berarti tersedia pelayanan 
kesehatan yang terjangkau secara geografi s. Pela-
yanan yang terjangkau berarti pelayanan yang dapat 
dijangkau oleh setiap orang yang memerlukan, dari 
aspek sosial ekonomi. Pelayanan yang bermutu ada-
lah pelayanan yang diberikan secara profesional 
sesuai dengan kompetensi yang dipunyai oleh pemberi 
pelayanan dan dilengkapi peralatan yang menunjang.

Saat ini dapat dikatakan bahwa upaya kesehatan 
per orangan tingkat pertama belum dapat berjalan 
sesuai dengan harapan, tentunya dengan beberapa 
kekecualian. Hal ini antara lain disebabkan oleh 
beberapa sebab se bagai berikut:
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- Belum adanya standar pelayanan yang sama.

- Pelayanan masih dititik beratkan kepada upaya 
ku ratif sesaat.

- Pelayanan kepada pasien masih diselenggarakan 
dengan catatan medik yang masih seadanya.

- Pelayanan masih diberikan oleh pemberi pela-
yanan yang tidak/belum mengikuti kegiatan 
pengembangan profesional berkelanjutan atau 
lazim disebut dengan continuing professional 
development.

- Pelayanan kepada perorangan yang belum 
dikait kan dengan keluarga dan kondisi 
lingkungan tem pat tinggal.

- Pemberi pelayanan umumnya belum memiliki 
ca tatan data awal riwayat kesehatan, riwayat 
penyakit dari perorangan atau keluarga yang 
dilayani.

 - Pelayanan diberikan sebagian besar masih atas 
dasar pembayaran tunai atau lazim disebut fee 
for service.

- Pola merujuk belum jelas dan pengirim tidak 
mem peroleh jawaban atau pasien tidak kem-
bali.

- Pilihan obat yang digunakan bebas sesuai 
dengan keinginan pemberi pelayanan.

- Kedudukan antara pemberi pelayanan dan 
pene rima pelayanan belum sejajar. Hak serta 
kewajiban masing-masing belum ditetapkan 
dengan jelas.
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- Kepastian besarnya jasa medik pemberi 
pelayanan belum ada. Kalaupun ada sangat 
bervariasi antara satu dan lain institusi pe-
layanan.

- Belum ada “lembaga” pemantau dan peng-
awasan dalam rangka menjaga mutu pelayan-
an.

- Pemberi pelayanan yang praktiknya “laku”  
pasien nya melimpah. Di lain pihak bagi yang 
praktiknya kurang “laku” akan kecewa. Hal ini 
disebabkan karena masih digunakannya “para-
digma sakit” dalam menerapkan kompensasi 
jasa pemberi pe layanan.

Gambar-3.  Upaya kesehatan perorangan yang tidak 
terstruktur

Pada Gambar-3 di atas, kita dapat melihat upaya 
kesehatan tidak terstruktur. Upaya kesehatan tidak 
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terstruktur ini memposisikan seseorang yang sakit   
kepada beberapa alternatif

 8
:

• Mengobati sendiri (bila ia tidak mampu).

• Mengobatkan diri ke pemberi pelayanan tingkat 
pertama (dokter umum).

• Langsung mengobatkan diri ke pemberi pela-
yanan tingkat kedua  (dokter spesialis).

• Atau langsung mengobatkan diri ke pemberi 
pelayanan tingkat ketiga (dokter subspesialis). 
Di antara ketiga tingkat pemberi pelayanan tadi 
sama sekali tidak hubungan satu sama lain. 

Upaya kesehatan yang tidak terstruktur ini sangat 
mem berikan efek negatif bagi pasien. Pertanyaannya 
kemudian adalah maukah kita berubah? Memang kita 
harus berubah ke arah upaya kesehatan perorangan 
tingkat pertama yang lebih memuaskan, baik bagi pe-
nerima maupun pemberi pelayanan kesehatan.

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN TINGKAT PERTAMA 
BERBASIS DOKTER KELUARGA

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya 
bahwa dalam Sistem Kesehatan Nasional disebut-
kan dengan jelas bahwa apabila sistem jaminan 
kesehatan nasional telah berkembang, pemerintah 
tidak lagi menyelenggarakan upaya kesehatan 
perorangan tingkat pertama melalui puskesmas. 
Pe nyelenggaraannya akan diserahkan kepada ma-

8 Moeloek,F.A, Indonesia Sehat 2010 (Pengejawantahannya), 
2003.
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syarakat dan swasta dengan menerapkan konsep 
dokter keluarga. Dikecualikan untuk daerah yang 
sangat terpencil di mana penyelenggaraannya masih 
dipadu kan dengan pelayanan puskesmas.

Dari pernyataan di atas tampak jelas hubungan 
antara upaya kesehatan perorangan tingkat pertama 
berbasis dokter keluarga dengan sistem jaminan ke-
sehatan. Me ngapa konsep dokter keluarga ditetapkan 
sebagai upaya kesehatan perorangan tingkat pertama 
untuk masa mendatang? Hal ini dapat dipastikan ka-
rena pelayanan dengan konsep dokter keluarga mem-
punyai keunggulan bila dibandingkan dengan pela-
yanan yang dilakukan selama ini. Di beberapa negara 
maju, pelayanan kesehatan perorangan tingkat perta-
ma berbasis dokter keluarga telah diterapkan dengan 
mantap sejak lama. Memuaskan bagi pengguna dan 
memuaskan bagi penyedia.

Karakteristik dari upaya kesehatan perorangan 
dengan konsep dokter keluarga, antara lain: Pertama, 
bila kita memandang dari aspek manajemen:

- Dokter keluarga tidak dibayar atas banyaknya 
jumlah peserta/pasien sakit yang dilayani. Ia 
dibayar untuk sejauh mana ia dapat memeli-
hara kesehatan peserta yang menjadi tanggung 
jawab nya untuk dilayani. Pendekatan yang digu-
nakan adalah paradigma sehat.

- Dokter keluarga tidak dibayar dari sumber APBD 
tetapi dari sejumlah masyarakat yang menjadi 
peserta jaminan pemeliharaan kesehatan, yang 
menjadi tanggung jawabnya untuk dilayani. 
Dikecuali kan adalah golongan keluarga miskin 
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yang pembayarannya diberi subsidi oleh peme-
rintah.

- Dokter keluarga bekerja dengan komputer, se-
hingga kinerjanya lebih efektif dan efi sien. 
Antara dokter keluarga dapat saling berkonsul-
tasi (membentuk jaringan). Dengan demikian 
kegiatan administrasi medik dan administrasi 
umum dapat dilakukan dengan lebih baik dan 
berkesinambungan serta me mudahkan peman-
tauan oleh peer group.

- Dokter keluarga masa mendatang berstatus 
swasta, bukan berstatus pegawai negeri sipil 
atau pegawai tidak tetap. Dengan demikian dapat 
membantu meringankan pengeluaran APBD.

- Perekrutan dokter keluarga diselenggarakan oleh 
badan penyelenggara jaminan pemeliharaan ke-
sehatan yang dibentuk oleh Pemerintah, Peme-
rintah Daerah  atau swasta.

- Dokter keluarga bekerja atas dasar perjanjian an-
tara dokter keluarga tersebut dengan badan pe-
nyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan.

Karakteristik kedua dokter keluarga bila ditinjau 
dari aspek teknis medis:

- Dokter keluarga dapat berperan menapis pe-
serta/pasien apakah dengan penyakit yang 
dideritanya akan dilayani sendiri sesuai dengan 
kompetensinya atau dirujuk ke institusi upaya 
kesehatan perorangan tingkat kedua atau 
spesialistik. Kedudukan dokter keluarga di sini 
sebagai gate keeper dalam sistem pelayanan yang 
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terstruktur. Bila dirujuk, dokter keluarga akan 
tetap mengikuti perkembangan pasien tersebut.

- Pelayanan dokter keluarga bersifat komprehensif 
yang meliputi upaya promotif-preventif-kuratif-
rehabilitatif, sesuai kompetensinya.

- Dokter keluarga memiliki data dasar status ke-
sehatan pasien beserta keluarganya karena ia 
melakukan check–up kesehatan peserta dan ke-
luarganya pada awal kepesertaan.

- Dokter keluarga melakukan kunjungan rumah 
para peserta untuk mengecek dan memberikan 
nasehat tentang rumah dan lingkungan sehat, 
sesuai dengan keperluan.

- Dokter keluarga melakukan promosi kesehatan/ 
penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat. 
Memberikan pula penyuluhan untuk pencegahan 
penyakit tertentu baik menular maupun tidak me-
nular, tentang gizi, keluarga berencana, kesehatan 
reproduksi, kesehatan jiwa, napza dan lain–lain 
sesuai keperluan.

- Dokter keluarga akan memberikan obat secara 
ra  sio nal sesuai kebutuhan pasien yaitu dengan 
meng gunakan obat generik. Memberikan peng-
obatan secara rasional berarti tepat indikasi, te-
pat jumlah, tepat jangka waktunya dan paling 
murah bagi pasien (WHO). Jika memang harus 
menggunakan obat de ngan merek dagang ter-
tentu, dokter keluarga akan memberikannya un-
tuk obat-obatan yang sediaan ge  neriknya belum 
ada. Dengan demikian akan meng hasilkan efek-
tivitas dan efi siensi penggunaan obat.
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- Kepada setiap dokter keluarga diberi tanggung-
jawab memberikan pelayanan kepada sekitar 
2500 orang/peserta. Dengan demikian ia diberi 
tanggungjawab melayani peserta dengan jum-
lah optimal sehingga pelayanan dapat dilakukan 
dengan seksama, memberikan kepuasan serta 
menghindari dokter terlalu lelah.

- Dengan profesi sebagai dokter keluarga yang 
dididik atau dilatih dan menjalani latihan pratu-
gas, di harapkan pelayanan yang diberikan le-
bih bermutu. Ditambah lagi dengan kegiatan 
pengembangan pro fesional berkelanjutan atau 
continuing professional development yang di-
ikutinya, maka pengetahuan dan penguasaan 
teknologi kedokteran keluarga akan terpelihara 
dan di tingkatkan. Selain itu supervisi oleh or-
ganisasi profesinya dan badan penyelenggara ja-
minan pemeliharaan kesehatan akan lebih me-
man tapkan upaya mencegah menurunnya mutu 
pe layanan dokter keluarga.

- Dokter keluarga dapat dihubungi oleh peserta/ 
pasien melalui telefon di luar jam kerjanya untuk 
berkonsultasi atau dalam keadaaan gawat da-
rurat.

- Dokter keluarga merupakan salah satu mata rantai 
institusi pelayanan kesehatan yang terintegrasi 
dengan institusi yang sudah ada dan bekerja 
secara terkoordinasi dengan puskesmas, bidan 
di desa, posyandu dan lain sebagainya. Dengan 
ciri dan kegiatan seperti tersebut di atas praktik 
dokter keluarga merupakan dan menerapkan 
pelayanan kedokteran/kesehatan terpadu.
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Faktor karakteristik dokter keluarga yang ketiga, 
adalah dari aspek  sosial psikologis:

- Setiap orang/peserta merasa mempunyai dokter 
keluarga.

- Setiap orang/peserta mengenal dan merasa dekat 
dengan dokter keluarganya. Selain itu dokter ke-
luarga juga mengenal dan merasa dekat dengan 
peserta yang dilayaninya. Dokter keluarga pun 
tahu masalah yang dihadapi oleh peserta. Dengan 
demikian dokter keluarga tidak dirasakan sebagai 
“orang asing” oleh para peserta. Tentunya hal ini 
yang akan menimbulkan dampak yang positip.

BENTUK PRAKTIK DOKTER KELUARGA

Dokter keluarga dapat melakukan praktik mandiri  
secara sendiri atau berpraktik dalam klinik kesehatan 
keluarga. Bila ia berpraktik sendiri ia dapat dibantu oleh 
seorang perawat dan seorang petugas tata usaha.

Dalam klinik kesehatan keluarga bekerja seke-
lompok petugas kesehatan yang bekerja sebagai se-
buah tim. Tim tersebut dapat terdiri dari beberapa 
dokter keluarga, dokter gigi, bidan, perawat, laboran, 
dan petugas tata usaha. Bila di dekat klinik kesehat-
an keluarga terdapat apotik, antara keduanya dapat 
bekerjasama. Bila klinik kesehatan keluarga berjauh-
an letaknya dari apotik, maka apoteker dapat dima-
sukkan dalam tim di klinik kesehatan keluarga.

Antara institusi praktik dokter keluarga dan juga 
antara klinik kesehatan keluarga disatu wilayah yang 
berdekatan dapat membentuk jaringan (net working) 
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demi efi siensi pemberian pelayanan. Misalnya untuk 
pelayanan laboratorium dan pelayanan-pelayanan pe-
nunjang lainnya yang akan dikembangkan di masa 
depan, sesuai kebutuhan.

PERBEDAAN PRAKTIK DOKTER UMUM SAAT INI DAN 
DOKTER KELUARGA

Bila kita bandingkan praktik dokter keluarga 
dan praktik dokter umum yang saat ini dilakukan, 
maka kita akan dapat mengidentifi kasikan beberapa 
perbedaan. Pada pelaksanaan praktik dokter umum 
saat ini, kita dapat melihat bahwa pada umumnya ciri-
ciri layanannya sebagai berikut:

- Bersifat sesaat, tidak berkesinambungan dengan 
titik berat pada upaya kuratif.

- Kurang memperhatikan segi personal dari 
pasien.

- Tidak ada koordinasi dengan institusi pelayanan 
rujukan dan puskesmas.Tidak berorientasi pada 
keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya.

- Tidak ada supervisi  peer group.

- Pada umumnya honorarium dokter dilakukan 
secara fee for service dan out of pocket.

Dengan ciri–ciri yang disebutkan di atas, maka 
dapat dipastikan berakibat negatif pada mutu pela-
yanan dan kepuasan pasien. Sedangkan pada pelak-
sanaan praktik dok  ter keluarga, kita akan melihat ciri-
ciri sebagai berikut:
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- Dokter memiliki data awal kesehatan pasien dan 
keluarganya dan riwayat penyakit keluarga.

- Pelayanan bersifat berkesinambungan dan ber-
jangka panjang.

- Sifat pelayanan komprehensif mulai dari promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif.

- Sangat memperhatikan segi personal pasien.

- Berorientasi pada keluarga  dan lingkungan tem-
pat tinggal pasien.

- Dilakukan supervisi oleh peer group dalam rang-
ka menjaga mutu pelayanan dan mencegah pe-
layanan yang berlebihan atau pelayanan di bawah 
standard (over service atau under service). 
Dengan demikian ke depan, kita dapat melihat 
bahwa pelayanan praktik dokter keluarga dapat 
berperan sebagai tulang pung gung upaya kese-
hatan perorangan tingkat per tama. Pelayanan 
kepada pasien/peserta akan lebih bermutu, lebih 
memuaskan dan lebih terkendali dari aspek teknis 
medis maupun dari aspek biaya.

- Terdapat koordinasi dengan institusi pelayanan 
ru juk an dan puskesmas maupun unit-unit upaya 
ke sehatan bersumber masyarakat (UKBM).

- Honorarium dokter dilakukan berdasarkan premi 
ka pitasi melalui badan penyelenggara jaminan 
peme liharaan kesehatan. Sehingga antara pasien/ 
peserta dan dokter tidak ada transaksi uang.

- Antara institusi pelayanan dokter keluarga dapat 
dibentuk jaringan (networking) kerjasama untuk 
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memelihara mutu, kesinambungan pela yanan 
dan kepuasan pasien/peserta.

- Dokter keluarga meskipun merupakan dokter pela-
yanan primer, namun dididik dan dilatih khusus 
sehingga memiliki kompetensi dan kemampuan 
lebih baik.

KOMPETENSI DOKTER KELUARGA

Apa saja kompetensi dokter keluarga itu? Atau 
dengan perkataan lain pelayanan9 apa saja yang 
dapat diberikan oleh dokter keluarga sebagai pemberi 
pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama? 
Uraian mengenai hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, pelayanan yang bersifat promotif dan 
preventif:

- Memberikan kesadaran agar seseorang bertang-
gung jawab untuk memelihara dan meningkatan 
derajat kesehatannya.

- Mengimplementasikan pola hidup sehat dan ber-
sih.

- Memberikan kesadaran kepada peserta/pasien 
un tuk memanfaatkan sumber daya kesehatan 
secara benar.

- Me lakukan pengecekan kesehatan untuk mem-
peroleh data awal.

9 PB IDI, Panduan Ujicoba Pengembangan Pelayanan 
kedokteran Keluarga, Sumatera Selatan Sehat 2008. 2007
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- Melakukan penyuluhan untuk memelihara ke-
sehat an.

- Melakukan surveilans pada peserta yang menjadi 
tanggung jawabnya.

- Memberikan imunisasi.

- Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan 
keluarga berencana.

- Memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, 
persalinan dan pasca persalinan.

- Mem berikan pelayanan pemeliharaan kesehatan 
bayi dan balita.

- Memberikan pemeliharaan kesehatan anak, de-
wasa dan usia lanjut.

- Pemeriksaan sitologi pap’s smear.

- Konseling individual dan keluarga tentang masalah 
kesehatan.

- Melakukan kunjungan rumah untuk memberikan 
na sehat tentang rumah  dan lingkungan sehat.

- Memberikan konseling/konsultasi tentang gizi 
keluarga, kenakalan remaja, penanggulangan 
pe nyakit menular seksual, manajemen stres dan 
kesehatan jiwa dalam keluarga, pencegahan 
narkotika, psi kotropika dan zat adiktif lain. Mem-
beritahukan ten tang bahan makanan tambahan 
yang dilarang (zat warna dan zat kimia yang dila-
rang), hingga keracun an makanan (food intoxica-
tion).
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Kedua, pelayanan untuk menanggulangi/meng-
obati penyakit, maupun kecelakaan:

- Memberikan konsultasi, diagnosa, pengobatan 
dan rehabilitasi

- Memberikan resep dan/atau obat dengan meng-
utamakan penggunaan obat generik dan obat 
yang termasuk dalam daftar obat pelayanan 
primer.

- Merujuk pasien ke institusi pelayanan rujukan/ 
spe sialistik.

- Melakukan kunjungan rumah untuk pasien yang 
me merlukan.

- Melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk 
meng i kuti perkembangan pasien yang dirujuk.

Ketiga, pelayanan untuk mengelola pasien dengan 
penyakit khronis:

- Deteksi dini gangguan kesehatan/penyakit khro-
nis.

- Menyusun program pengelolaan gangguan kese-
hatan/penyakit khronis sesuai kebutuhan pasien.

- Penyuluhan berkelompok tentang penyakit khro-
nis dan penanggulangannya.

Keempat, pelayanan gawat darurat yang bersifat 
de fi nitif sesuai dengan kompetensinya. Pelayanan ini 
dilakukan sebagai ganti dari pelayanan kesehatan per-
orangan tingkat pertama dan pelayanan gawat darurat 
sementara, dalam rangka dirujuk.
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Untuk semua kegiatan tersebut di atas  sesuai 
ke   per luan, khususnya yang diperlukan untuk pasien 
secara individual dan keluarga, dicatat dalam rekam 
medik yang akurat. Tujuannya adalah  untuk memeli-
hara ke sinam bungan dan mutu pelayanan yang diper-
lukan. Dengan demikian tugas utama dokter keluarga 
adalah lebih menitikberatkan pada upaya untuk me-
melihara dan meningkatkan derajat kesehatan pen-
duduk yang menjadi tanggung jawabnya, di samping 
memberikan pengobatan.

SUMBER DAYA MANUSIA DOKTER KELUARGA 

Tenaga medik khususnya dokter dan dokter gigi 
yang bekerja pada institusi pemerintah, dari masa ke 
masa sampai saat ini dapat kita kategorikan  dalam 
beberapa status. Berikut adalah beberapa status yang 
disandang dari para dokter yang bekerja di institusi 
pemerintah:  

- Sebagai pegawai negeri, prajurit TNI dan Polri.

- Sebagai pegawai negeri berdasarkan instruksi 
pre siden (Inpres). Dilakukan untuk memenuhi 
peraturan tentang wajib kerja sarjana. 

- Sebagai pegawai–pegawai tidak tetap (PTT). 
Dilaku kan memenuhi peraturan wajib kerja 
sarjana. 

- Sebagai pegawai tidak tetap (PTT) yang bersifat 
suka rela, setelah  peraturan tentang wajib kerja 
sarjana dihapus.

Pada umumnya tenaga medik yang telah 
menyelesai kan wajib kerja sarjananya atau PTT yang 
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bersifat sukarela, cenderung memiliki keinginan 
untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Di lain 
pihak disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah 
dan keterbatasan formasi tidak semua tenaga 
medik dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil. 
Berdasarkan Profi l Kese hatan Indonesia 2005, jumlah 
dokter adalah 40.963 orang. Rasio jumlah dokter 
dan penduduk adalah 18,72 per 100.000 penduduk. 
Sedangkan jumlah dokter PTT adalah 3801 orang. 
Menurut F.A. Moeloek, Ketua Konsil Kedokteran pada 
Tahun 2008 jumlah dokter sekitar 65.000 orang yang 
tersebar di seluruh Indonesia secara kurang merata. 
Angka pertambahan dokter yang baru lulus berjumlah 
sekitar 4000 orang setiap tahun.

Di samping itu karena keterbatasan formasi Inpres 
maupun PTT, tidak semua tenaga medis yang baru 
lulus dapat diangkat dalam waktu yang relatif singkat. 
Hal ini berakibat mereka harus menunggu cukup lama 
untuk diangkat. Sebagai konsekuensi menunggu, 
mereka tidak dapat berpraktik atau kemudian dapat 
berpraktik dengan surat izin praktik sementara yang 
hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali saja.

Tentu hal ini mempunyai dampak yang meresahkan 
para tenaga medik yang baru lulus tersebut. Dari aspek 
pengguna (user) dapat kita amati bahwa pemerataan 
tenaga dokter belum optimal. Hal ini mengakibatkan 
untuk daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah 
luar Jawa-Bali, di daerah terpencil dan sangat ter-
pencil, banyak puskesmas tidak memiliki tenaga 
dokter. Kekosongan ini terjadi karena dokter yang  
lama sudah selesai masa tugasnya, sementara dokter 
baru pengganti belum atau tidak datang. Sudah 
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barang tentu kinerja puskesmas dalam memberikan 
pelayanan medik menjadi sangat terbatas.

Keadaan seperti tersebut di atas sudah dapat 
dipas tikan perlu dibenahi, baik dari aspek pemberi 
pelayanan/dokter mau pun dari aspek penerima 
pelayanan/masya rakat. Dari aspek pemberi pelayanan/ 
dokter, hal-hal yang perlu diperbaiki adalah menjadikan 
bekerja di daerah suatu hal yang menarik. Hal tersebut  
antara lain bila:

- Pendapatan dokter memadai untuk hidup wajar 
ber sama keluarga.

- Memungkinkan dokter mengikuti perkembang-
an ilmu dan keterampilan medik secara periodik 
dengan mengikuti continuing professional deve-
lopment.

- Memungkinkan dokter dalam menjalankan cuti 
tahunannya beristirahat keluar dari daerah tugas-
nya atau menengok kampung halamannya. 

- Memungkinkan dokter pindah ke tempat lain 
de ngan mudah, sesudah ia menyelesaikan tugas-
nya di satu daerah.

- Kepastian memperoleh penghasilan yang 
relatif tetap besarnya (tidak fl uktuatif). Hal ini 
dapat di laku kan bila ia menjalin perjanjian 
kerjasama de ngan badan penyelenggara jaminan 
pemeliharaan kesehatan, dengan pembayaran pra 
upaya dan ca kup an pelayanan  dengan jumlah  
tertentu. Untuk rinciannya, akan dibahas pada 
bagian lain.
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Dari aspek penerima pelayanan/masyarakat, 
meng harapkan agar:

- Pelayanan medik yang ia terima dilakukan 
oleh tenaga medik/dokter yang profesional 
dan bermutu serta memberikan kepuasan dan 
berkesinambungan.

- Pelayanan medik yang ia terima dilakukan oleh 
tenaga medik yang mengenal betul pasien yang 
dihadapi, keluarga dan lingkungannya.

- Dokter yang melayani bersifat akrab dan tidak di-
rasakan sebagai “orang asing”.

- Dokter yang  mampu memberikan konsultasi dan 
konseling untuk masalah medik kesehatan yang 
di hadapi.

- Pasien bila mengunjungi dokter atau dikunjungi 
rumah nya oleh dokter, tidak perlu melakukan 
pem bayaran karena ia sudah membayar premi 
jaminan pemeliharaan kesehatan. Kalau ia 
termasuk golongan masyarakat miskin preminya 
sudah dibayar oleh pe me rintah. Yang perlu ia bawa 
hanyalah kartu peserta jaminan pemeliharaan 
kesehatan.

Sedangkan dari pihak pemerintah, dalam rangka 
pemenuhan tenaga medis secara merata tidak  perlu 
lagi tergantung kepada ketersediaan anggaran dan 
formasi pegawai. Hal ini  antara lain karena:

- Para dokter dalam bekerja memberikan pela-
yanan kesehatan membuat perjanjian kerjasama 
dengan badan penyelenggara jaminan pemeli-
haraan kesehatan. Badan penyelenggara terse-
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but dapat dibentuk di tingkat nasional dengan 
cabang-cabangnya di daerah atau badan penye-
lenggara yang dibentuk oleh Pemerintah dengan 
melibatkan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/
Kota, untuk penyelenggaraannya di daerah. Atau 
badan penyelenggara yang dibentuk Pemerintah 
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

- Bila kondisi yang diharapkan para dokter terpenuhi 
seperti sudah disebutkan sebelumnya, maka 
peme rataan pelayanan kesehatan oleh tenaga 
dokter akan dapat lebih diwujudkan.

- Bila puskesmas sudah beralih peran hanya sebagai 
penyelenggara upaya kesehatan masyarakat, 
maka pemerintah hanya perlu merekrut tenaga 
medis untuk puskesmas di daerah sangat ter-
pencil, baik se bagai pegawai negeri atau PTT 
sukarela. Dengan demikian jumlah tenaga medis 
yang direkrut menjadi berkurang.

- Bila puskesmas nantinya hanya menyelenggarakan 
upaya kesehatan masyarakat saja, tidak tertutup 
kemungkinan bagi seorang dokter untuk me-
mimpin puskesmas di luar daerah terpencil dengan 
status pegawai negeri sipil. Ia merupakan kader 
yang memiliki jenjang karir di jajaran kesehatan 
pemerintah dalam jabatan fungsional atau struk-
tural. 

Dalam melaksanakan implementasi upaya 
kesehatan perorangan berbasis dokter keluarga, 
perlu dilakukan secara bertahap dan didahului  oleh 
ujicoba berdasarkan perencanaan dan persiapan 
yang terkoordinasi dengan baik. Saat ini terdapat 3 
daerah yang tengah melakukan ujicoba pelayanan 
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dokter keluarga yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan 
Kota Bontang. Sedangkan Kabupaten Tanah Datar 
dalam tahap persiapan untuk melakukan ujicoba.  Bila 
kepada satu unit pelayanan dokter keluarga diberi 
tugas dan tanggung jawab melayani 2500 orang, 
maka secara keseluruhan untuk Kabupaten/Kota 
dengan jumlah penduduk 500.000 orang, diperlukan 
sebanyak 200 orang dokter keluarga. Perekrutan calon 
dokter keluarga dilakukan dengan sukarela, terhadap 
para dokter yang sedang menunggu penugasan, para 
dokter yang telah selesai melaksanakan tugas PTT 
dan dokter yang baru lulus. 

Pada masa transisi, maka pelayanan keseha tan 
perorangan tingkat pertama yang sudah berjalan 
sampai saat ini tetap diteruskan sampai pelayanan 
praktik dokter keluarga siap untuk berperan secara 
penuh. Namun diharapkan dalam memberikan pela-
yanan kepada masyarakat menggunakan pendekatan 
kedokteran keluarga. Dengan demikian dapat dicegah 
kesenjangan pelayanan kesehatan perorangan tingkat 
pertama bagi masyarakat.

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN TINGKAT KEDUA 

Upaya kesehatan perorangan tingkat kedua 
atau disebut juga pelayanan rujukan spesialistik ber-
peran memberikan pelayanan kesehatan perorangan 
spesialis tik. Baik itu pelayanan di rumah sakit atau di 
institusi pelayanan kesehatan spesialistik lainnya.

Kalau kita amati pelaksanaan pelayanan kesehatan 
perorangan spesialistik baik di rumah sakit atau di 
institusi pelayanan spesialistik lainnya, kita melihat 
keadaan antara lain sebagai berikut:
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- Untuk para peserta jaminan pemeliharaan kese-
hatan, bila berobat ke institusi pelayanan rujuk-
an, sudah banyak yang menggunakan alur rujuk-
an dari puskesmas.

- Sebagian besar masyarakat yang belum menjadi 
peserta jaminan pemeliharaan kesehatan dapat 
langsung berobat ke institusi pelayanan rujukan, 
tanpa menggunakan alur rujukan dari puskes-
mas.

- Institusi pelayanan rujukan masih berperan seka-
ligus sebagai pemberi pelayanan spesialistik 
maupun pelayanan kesehatan perorangan tingkat 
pertama sehingga sering dikatakan sebagai 
“puskesmas raksasa”. Hal ini terjadi karena belum 
tertatanya sistem rujukan.

- Antara institusi pelayanan kesehatan perorangan 
tingkat pertama dan tingkat kedua (spesialistik) 
tidak terhubung dalam sistem rujukan secara 
formal atau belum terstruktur.

- Institusi pelayanan kesehatan perorangan tingkat 
kedua (spesialistik) tidak atau jarang memberi-
kan jawaban atau mengembalikan pasien yang 
dirujuk oleh institusi pelayanan kesehatan per-
orangan tingkat pertama.

- Dokter pelayanan kesehatan perorangan tingkat 
pertama tidak mengikuti perkembangan pasien 
yang dirujuknya selama pasien diobati dan/ 
atau dirawat di institusi pelayanan kesehatan 
perorangan tingkat kedua (spesialistik).

- Pasien tidak mempunyai kepastian seberapa 
banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk 
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pelayanan medik (konsultasi, diagnostik, tindakan 
atau operasi) yang diterimanya. Hal ini terjadi 
karena belum ada nya pedoman yang diperlukan 
misalnya Diagnostic  Related  Groups (DRG) 
dengan pembayaran prospek tif untuk rumah 
sakit. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan 
pasien  masih sangat bervariasi.

- Pasien yang belum menjadi peserta jaminan pe-
meliharaan kesehatan harus mengeluarkan 
biaya waktu berobat (out of pocket). Keadaan ini 
berpotensi menjadi kendala atau malahan dapat 
membatalkan keinginan untuk berobat atau dira-
wat di rumah sakit. Kendala tersebut dapat pula 
disebabkan tarif rumah sakit dan atau jasa medik 
yang tidak terjangkau.

Hal–hal yang masih merupakan kelemahan 
dari upaya kesehatan perorangan tingkat kedua ini, 
memerlukan upa ya kita bersama untuk memperbaiki. 
Untuk itu diperlukan suatu sistem rujukan yang 
menghubungkan institusi pelayanan kesehatan 
perorangan tingkat per tama (dokter keluarga, 
puskesmas) dengan institusi pelayanan kesehatan 
perorangan tingkat kedua (rumah sakit, institusi  
rujukan spesialistik lainnya). Hubungan ini dapat 
terwujud bila didukung dengan  adanya sistem jaminan 
pemeliharaan kesehatan.

Dengan demikian maka institusi pelayanan kese-
hatan perorangan tingkat kedua ini bisa berperan sepe-
nuhnya sebagai institusi rujukan. Sedangkan institusi 
pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama 
ber peran sebagai gate keeper. Dengan terjalinnya 
hubungan yang terstruktur berlandaskan kesisteman, 
maka akan tercipta kondisi kesinambungan yang lebih 
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baik antara institusi pelayanan kesehatan perorangan 
tingkat pertama, institusi pelayanan kesehatan per-
orangan tingkat kedua dan pasien. Bentuk dari 
hubungan itu antara  lain:

- Institusi pelayanan kesehatan perorangan tingkat 
pertama (dokter keluarga) akan melayani pasien 
sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan 
yang dimilikinya.

- Untuk pasien dengan kasus di luar kompetensi 
dokter keluarga untuk menangani, ia dapat meru-
juk ke institusi pelayanan kesehatan perorangan 
tingkat kedua yang sudah menjalin kerjasama.

- Dokter keluarga dapat mengikuti perkembangan 
keadaan pasien yang dirujuk olehnya dan institusi 
pelayanan rujukan akan memberikan jawaban 
ru jukan kepada dokter keluarga. Sehingga bila 
pasien sudah pulang dari rumah sakit, dokter 
keluarga dapat melakukan tindak lanjut (follow–
up) sesuai keperluan. 

Di sini tampak bahwa dokter keluarga selalu dapat  
mengikuti keadaan pasien/peserta yang menjadi 
tang  gung jawabnya untuk dilayani (berkesinam–
bung an). 

- Institusi pelayanan kesehatan perorangan tingkat 
kedua dapat sepenuhnya berperan sebagai institusi 
pelayanan rujukan. Kecuali dalam penanganan 
kasus gawat darurat untuk mencegah kecacatan 
dan menyelamatkan jiwa, institusi rujukan dapat 
langsung melayani. Dengan peran seperti ini 
dapat dicegah keadaan over service bagi pasien 
dengan kasus yang sebenarnya bisa dilayani oleh 

lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:104lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:104 12/21/2008   2:23:37 PM12/21/2008   2:23:37 PM



UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

105

institusi  pelayanan kesehatan perorangan tingkat 
pertama/dokter keluarga.

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN TINGKAT KETIGA 
Upaya kesehatan perorangan tingkat ketiga atau 

disebut juga pelayanan rujukan subspesialistik, ber-
peran memberikan pelayanan kesehatan perorangan 
yang tidak dapat dilayani di institusi pelayanan rujuk-
an spesialistik. Institusi kesehatan perorangan ting-
kat ketiga ini berperan hanya sebagai rujukan dari 
institusi pelayanan kesehatan perorangan tingkat 
kedua. Kecuali dalam menangani kasus gawat darurat 
untuk mencegah kecacatan dan menyelamatkan jiwa, 
sebagaimana hal nya institusi pelayanan kesehatan 
perorangan tingkat kedua, institusi rujukan ini dapat 
langsung memberikan pertolongan.

Dengan demikian pasien yang diobati dan dirawat 
di institusi pelayanan kesehatan perorangan tingkat 
ketiga ini benar–benar telah terseleksi dengan baik/ 
terstruktur. Juga dapat dicegah over service yang sama 
sekali tidak diperlukan dan dapat dicegah terjadinya 
inefi siensi/pemborosan. Untuk semakin memudahkan 
pertolongan kepada pasien, dapat dikembangkan 
telemedicine untuk keperluan konsultasi dan rujukan 
jarak jauh.

Dalam gambar di bawah ini akan jelas terlihat per-
bedaan nyata antara pelayanan kesehatan perorang-
an yang terstruktur10 dan pelayanan kesehatan yang 
tidak terstruktur, seperti terlihat pada Gambar-3. 
sebelumnya.

10 Moeloek,F.A, Indonesia Sehat 2010 (Pengejawantahannya), 
2003, hal 5. 
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Gambar-4. Pelayanan Kesehatan yang Terstruktur

STANDAR PELAYANAN INSTITUSI KESEHATAN DAN 
STANDAR PELAYANAN MEDIK

Sebenarnya agar dapat menyelenggarakan pe-
rannya dengan baik, di setiap institusi kesehatan 
diperlukan ada nya standar-standar yang harus dimiliki 
agar dapat memberikan pelayanan dengan bermutu 
dan efi sien. Hal tersebut antara lain menyangkut 
kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia 
kesehatan, standar pelayanan medik, dan standar 
pelayanan rumah sakit (untuk rumah sakit) dan standar 
pelayanan institusi pelayanan kesehatan lainnya. 

Dengan adanya standar–standar tersebut yang 
di im ple mentasikan dengan taat asas, dapat dicegah 
kesalahan prosedur, “kecelakaan“ dalam tindakan 
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medik yang dapat berakibat kerugian dari penerima 
pelayanan, pemberi pelayanan, institusi pelayanan 
kesehatan terkait dan bisa jadi kerugian bagi badan 
jaminan pemeliharaan kesehatan yang bersangkutan.

Meskipun tenaga medik memiliki kompetensi yang 
diperlukan, dan institusi pelayanan juga menerapkan 
standar–standar tersebut dengan taat asas, hal ini 
tidak akan menjamin sepenuhnya bahwa tidak akan 
terjadi kesalahan prosedur atau “kecelakaan”. Satu hal 
lain yang harus dipenuhi adalah dipenuhinya sarana, 
alat peralatan medik dan obat-obatan yang diperlukan, 
sehingga dokter dapat melakukan diagnosis dan 
pengobatan atau tindakan medik dengan baik.

Selain itu adanya prosedur operasi tetap 
(protap), khususnya untuk tindakan medik dalam 
menanggulangi kasus gawat darurat merupakan hal 
yang esensial untuk dipunyai oleh setiap institusi 
pelayanan kesehatan ting kat pertama, kedua dan 
ketiga. Protap tersebut wajib dipahami dan dikuasainya 
ketrampilan untuk mengaplikasikannya misalnya 
(Advanced Trauma Live Support (ATLS), Advanced 
Cardiac Life Support (ACLS), penanggulangan kasus 
menular dan lain sebagainya.

JAGA MUTU 

Jaga mutu  yang sering juga disebut quality 
assurance wajib dilaksanakan dalam pelayanan kepada 
pasien, yang diselenggarakan oleh institusi pelayanan 
kesehatan perorangan tingkat pertama, tingkat kedua 
dan tingkat ketiga. Untuk menjaga mutu pelayanan, 
sebelumnya kita telah membicarakan syarat-syarat 
dan upaya teknis yang diperlukan. 
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Di samping beberapa faktor teknis tersebut di atas, 
perlu kita bicarakan hal penting lain yang berkaitan 
dengan faktor- faktor lain yang dapat mempengaruhi  
kualitas pelayanan, antara lain:

-   Komu nikasi. Sebagai institusi yang memberikan 
pe layanan, wajib menjaga hubungan baik 
dengan masyarakat pengguna dengan melak-
sanakan pelayanan yang ramah didasari oleh 
profesionalisme. 

 Keramahan dan kesantunan tidaklah berarti para 
pemberi pelayanan harus terus menerus senyum 
atau tertawa. Komunikasi yang dibangun adalah 
komunikasi dua arah, yang bersifat akomodatif 
dan informatif dengan penampilan cerah dan 
santun sehingga para pengunjung atau pasien/ 
peserta merasa dihargai. Kemampuan demikian 
wajib dimiliki oleh setiap petugas institusi pela-
yanan kesehatan, para petugas medik, para 
petugas paramedik, petugas administrasi, satuan 
pengaman maupun petugas badan jaminan 
pemeliharaan kesehatan, asuransi dan lain-lain.

Khususnya bagi para petugas medik/dokter  
dalam membangun komunikasi dengan pasien, 
wajib menciptakan suasana hubungan dokter dan 
pasien yang baik terlebih dahulu (doctor-patient 
relationship). Dengan demikian dengan bahasa 
dan istilah yang mudah, dokter dapat memberikan 
penjelasan kepada pasien dan pasien sebaliknya 
dapat menjelaskan tentang keadaan dirinya secara 
terus–terang dan lengkap. Dengan komunikasi 
dua arah yang produktif ini akan tercipta sikap 
saling mempercayai yang memuaskan kedua 
belah pihak dan setara.
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Perlu dicegah dokter memberikan penjelasan ke-
pada pasien/atau keluarganya secara sambil lalu, 
sambil berjalan, sambil merokok atau ba nyak 
membanyol. Di samping terkesan tidak sungguh-
sungguh, komunikasi seperti ini tidak akan meng-
hasilkan pemahaman kepada pasien dan kelu-
arganya yang akan berdampak kurangnya ker-
jasama. Hal ini berpotensi memberikan dampak 
buruk.

 Jenis hubungan lain  yang perlu dibina adalah 
komu ni kasi yang baik dengan media masa, baik 
untuk mengkomunikasikan program/kegiatan 
dan keberhasilan maupun dalam keadaan insti-
tusi pelayanan kesehatan menghadapi masalah. 
Menutup diri bukanlah solusi yang tepat. Hal ini 
justru akan menurunkan citra baik institusi terse-
but. Oleh karena itu para pimpinan institusi dan 
bagian humasnya atau sering juga disebut bagian 
komunikasi publik harus memiliki kemampuan 
dan kemauan untuk berhubungan dengan me-
dia masa. Paling tidak dengan penjelasan atau 
komunikasi yang dilakukan dengan baik, dapat 
mengurangi dampak negatif yang terjadi akibat 
masalah yang sering terjadi.

 Sebagai contoh: misalnya di suatu rumah sakit 
terjadi kematian atau “kecelakaan” setelah suatu 
tindakan dokter yang mengundang perhatian 
masyarakat, di samping perhatian keluarga  yang  
bersangkut an. Hal ini dapat berpotensi keluarnya 
pemberitaan dengan konotasi “malpraktik”. 
De ngan penjelasan pimpinan rumah sakit yang 
dilakukan secara profesional, santun, jelas dan 
tegas serta tidak terkesan menutup–nutupi 
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hal tertentu, lazimnya akan dapat dipahami, 
dimengerti dan mengurangi gejolak emosional 
keluarga. Sebagai ilustrasi pimpinan institusi 
dapat memberikan penjelasan bahwas:

 Pertama, dokter yang membuat diagnosis dan 
me la kukan tindakan adalah dokter yang memiliki 
kom petensi sesuai dengan yang diperlukan,  
berdasar kan pada surat tanda registrasi yang 
dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia. Juga ia 
memiliki surat izin praktik.

 Kedua, diagnosis dan tindakan telah dilakukan 
oleh dokter atau tim terpadu sesuai standar 
pelayanan medik dan standar pelayanan rumah 
sakit. 

 Ketiga, dokter memiliki persetujuan pasien dan 
keluar ganya untuk tindakan tersebut, sesudah 
menerima penjelasan seksama dari dokter (in-
formed consent).

 Keempat, rumah sakit memiliki peralatan yang 
diperlukan untuk tindakan tersebut.

 Kelima, pasca tindakan dilakukan observasi di 
ruang pulih sadar (recovery room) dan/atau di 
ruang rawat intensif sesuai prosedur.

 Keenam, kalau ada kekurangan perlu disampai-
kan dan tindakan apa saja yang telah dilakukan 
untuk me ngatasinya.

Tentunya hal tersebut dilakukan tanpa melepas-
kan kerahasiaan tentang penyakit yang diderita 
pasien. Hal lain yang perlu diingat adalah bila di 
rumah sakit telah terjadi masalah yang berpotensi 
mengundang per hatian masyarakat, pimpinan 
rumah sakit wajib melaporkan hal tersebut kepa-
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da Bupati/Walikota terlebih dahulu. Bila direktur 
rumah sakit mengantisipasi terjadinya tuntutan 
hukum oleh pasien atau keluarganya, pendam-
pingan oleh ahli hukum perlu dipertimbangkan. 
Namun bila direktur rumah sakit memperkirakan 
bahwa kasus yang terjadi merupa kan kasus pe-
langgaran etik maka kepada pasien/keluarganya 
dianjurkan untuk melaporkannya kepada organi-
sasi profesi. Atau bila hal tersebut diperkirakan 
merupakan kasus pelanggaran disiplin kedokter-
an, kepada pasien/keluarganya dianjurkan untuk 
melaporkannya kepada MKDKI (Majelis Kehor-
matan Disiplin Kedokteran Indonesia).

- Institusi pelayanan kesehatan menerapkan 
standar pelayanan medik dan standar pelayanan 
rumah sakit (untuk rumah sakit) dan standar 
pelayanan institusi pelayanan kesehatan tingkat 
pertama/dokter ke luarga dengan taat asas.

- Dilakukan pemantauan dan pengawasan yang 
periodik dan berkesinambungan yang dapat di-
lakukan oleh:

• Untuk institusi pelayanan kesehatan tingkat 
pertama/dokter keluarga oleh peer group (per-
himpunan profesi).

• Untuk institusi pelayanan kesehatan tingkat 
ke dua dan tingkat ketiga, misalnya rumah 
sakit dilakukan oleh badan pengawas/badan 
pembina, komite medik sebagai salah satu 
tugasnya dan perhimpunan profesi terkait, 
dan juga supervisi oleh asosiasi pelayanan 
kesehatan misalnya Arsada, Persi, Irsjam.
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- Para tenaga dokter dan tenaga kesehatan lain 
me ngikuti atau diberi kesempatan mengikuti ke-
giatan pengembangan profesional berkelanjutan 
atau continuing professional development secara 
periodik dan teratur untuk memelihara dan me-
ningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. 
Bagi tenaga kesehatan lain dapat mengikuti ke-
giatan pengembangan profesional sesuai keten-
tuan perhimpunan profesinya.

- Pimpinan institusi pelayanan kesehatan (misalnya 
rumah sakit) wajib menyelenggarakan rapat 
secara teratur untuk membahas secara kritis 
kasus kematian dan kasus yang sulit untuk 
dibahas secara interdisiplin guna memperbaiki 
kinerja dimasa mendatang

- Institusi pelayanan kesehatan wajib menyeleng-
garakan rekam medik yang baik sehingga dapat 
diguna kan untuk evaluasi dan kalau terjadi tun-
tutan hukum dapat menjadi bukti yang kuat.  Re-
kam medik dapat dikatakan “pisau bermata dua”. 
Bila tindakan medik sudah dilakukan sesuai kom-
petensi, sesuai standar dan prosedur serta dicatat 
dengan baik,  rekam medik dapat membantu in-
stitusi pelayanan kesehatan untuk terlepas dari 
dampak negatif.

 Namun bila rekam medik tidak dilakukan dengan 
baik meskipun tindakan medik sudah dilakukan 
sesuai kompetensi, standar dan prosedur, hasilnya 
masih dapat menyulitkan pihak institusi pelayanan 
kesehatan tersebut. Apalagi bila tindakan medik 
tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki 
tenaga medik yang bersangkutan, tidak sesuai 
standar dan menyalahi prosedur yang ada.
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Box I

Berikut kejadian yang menggambarkan diabaikannya 
hak pasien/keluarga atas informasi. Pemberian informasi 
meskipun tidak mengubah kondisi kritis pasien, 
merupakan hak yang bersifat melekat sehingga wajib 
dipenuhi.

Pengalaman Keluarga Pasien ICU

Sejak tanggal 3 Mei 2008, bapak saya dirawat di ICU 
Rumah Sakit ********. Sehari kemudian pasien tidak 
sadar dan saat ibu saya, yang pernah menjadi perawat 
selama 25 tahun dan terakhir bertugas di ****, Jakarta, 
menanyakan kepada perawat laki-laki, Senin (5/5), obat 
apa saja yang sudah diberikan, tidak dijawab.

Pada Selasa (6/5) dini hari ibu saya gelisah sehingga 
pukul 03.00 ibu saya, dengan memencet bel di ICU, 
mohon agar kondisi pasien dilihat, dan keluar perawat 
perempuan. Ibu saya mohon agar bisa melihat pasien 
sebentar dan hanya akan berbisik kepada bapak saya, 
tetapi ditolak. Perawat bersangkutan ketika ditanya 
tentang kondisi pasien hanya berkata, ”Tidak apa-apa.”

Sekitar satu jam kemudian ibu dan keluarga saya 
dipanggil dari ruang tunggu ICU dan diberi tahu, pasien 
dalam keadaan kritis. Saat masuk, ternyata pasien dalam 
keadaan apneu (membiru) dan sudah diberikan alat kejut 
di dada. Saya sekeluarga menyayangkan sikap perawat, 
padahal ibu saya yang sudah berpengalaman di rumah 
sakit sudah melihat, kondisi pasien sudah tipis harapan 
sehingga mencoba meminta pengertian untuk melihat, 
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Box II

Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang 
mengutamakan aspek sosial dalam melayani masyarakat. 
Sigapnya pelayanan kesehatan yang bersifat manusiawi, 
mendahulukan keselamatan pasien di atas pertimbangan 
bisnis semata patutlah diteladani. Berikut berita yang 
dikutip dari sebuah harian. 

Tagihan Rumah Sakit Diangsur

Pada 4 Mei 2008 dini hari saya mendapat telepon dari 
Rumah Sakit *******,  yang mengabarkan bahwa 
keponakan saya mengalami kecelakaan lalu lintas 
dan sekarang berada di rumah sakit tersebut. Saya 
terkejut ketika sampai di sana yang bersangkutan sudah 
diambil tindakan berupa dua jahitan di pelipis kanan 
dan pemasangan infus serta oksigen. Padahal, pada 
umumnya, rumah sakit selalu menyodorkan prosedur 
dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan.

Apalagi untuk kasus kecelakaan lalu lintas, selalu 
ditanya siapa yang menjamin. Ternyata di rumah sakit 
ini berbeda, pasien kecelakaan lalu lintas dilayani dan 
keluarganya dijelaskan tentang kondisi pasien dengan 
ramah dan rinci. Akhirnya pasien dirujuk ke Rumah Sakit 
****  karena harus CT-scan, dan di rumah sakit ini pun 
pasien turun dari mobil ambulans langsung dibawa ke 

tetapi tidak ada toleransi. Akhirnya ayah saya meninggal 
hari Selasa (6/5) sekitar pukul 04.35. (Surat Pembaca 
Kompas, 25 Mei 2008)
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ruang ICU dan ditangani secara profesional tanpa harus 
dipusingkan dengan administrasi.

Selama tiga hari pasien dirawat di ruang ICU dengan 
ditangani tiga dokter spesialis walaupun uang jaminan 
belum dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga pasien 
yang pas-pasan. Simpati bertambah ketika seorang 
dokter menghampiri keluarga pasien dan berkata, 
”Jangan terlalu memikirkan biaya, kami akan bantu 
sampai anak ibu sembuh.”

Rupanya masih ada dokter dan rumah sakit yang 
peduli dengan orang kecil seperti ini sebab biasanya 
setiap rumah sakit akan meminta uang jaminan dan 
memberikan resep serta harus ditebus. Jika tidak, pasien 
akan dibiarkan. Tetapi, di rumah sakit ini ketika keluarga 
pasien harus menebus resep dan belum ada uang, tetap 
diberikan obat sesuai dengan resep. Pelayanan serta 
perawatan secara profesional tidak berkurang meski 
membayar tagihan secara mengangsur. (Surat Pembaca 
Kompas, 25 Mei 2008)

INFEKSI NOSOKOMIAL  

Seseorang pasien yang masuk institusi pelayanan 
kese hatan (misalnya rumah sakit) dengan menderita 
satu pe nyakit tertentu, dapat tertulari oleh penyakit 
menular lain pada waktu berobat atau dirawat di 
rumah sakit. Inilah yang disebut infeksi nosokomial.

Pimpinan institusi pelayanan kesehatan/rumah 
sakit, wajib memiliki program pengendalian infeksi 
noso komial berdasarkan standar yang telah disusun. 
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Se hingga seorang pasien yang berobat di rumah sakit, 
dioperasi atau menjalani tindakan medik tertentu tidak 
terkena infeksi baru di rumah sakit.

LINGKUNGAN SEHAT

Institusi pelayanan kesehatan perorangan dalam 
bentuk praktik dokter keluarga, klinik kesehatan ke-
luarga, rumah sakit, laboratorium dan lain sebagainya 
bagi ma syarakat sudah melekat citra sebagai institusi 
di mana seorang berobat, dirawat atau tempat di mana 
seorang memperoleh pemeriksaan pendukung. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ke luaran 
atau output institusi pelayanan kesehatan tersebut 
adalah terpeliharanya kesehatan seseorang, mening-
katnya status kesehatan dan kesembuhan seseorang. 
Bila ini dapat kita sebut sebagai “tampak muka”  suatu 
institusi pelayanan kesehatan, maka tentunya kita 
akan bertanya bagaimana dengan keadaan “tampak 
belakang” suatu institusi pelayanan kesehatan terse-
but. Sudah tentu harapan kita “tampak belakang” 
tersebut sebagai “outlet produk sampingan” minimal 
tidak berpotensi menggang gu kesehatan masyarakat 
yang hidup di sekitarnya, syukurlah kalau “tampak 
belakang” tersebut memunculkan kesan sehat.

Apa saja yang “diproduksi” institusi pelayan-
an kesehatan akibat proses yang terjadi dari segala 
aktivitas yang terjadi di dalamnya? Pertama adalah 
sampah umum baik yang bersifat padat atau cair 
 seperti halnya rumah–rumah biasa, apartemen, hotel 
yang pemrosesannya dan pembuangannya mengikuti 
 peraturan pemerintah daerah setempat. Proses terse-
but akan terjadi sejak dari awal di institusi pelayanan 
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keseha tan, di tempat pembuangan sementara sampai 
ke tempat–tempat pembuangan akhir untuk sampah 
padat. Untuk sampah cair melalui saluran–saluran 
sampai ke badan air seperti sungai dan seterusnya.

Kedua, institusi pelayanan kesehatan juga mem-
produksi limbah yang dikenal sebagai limbah medik. 
Limbah medik dihasilkan sebagai akibat kegiatan se-
luruh instalasi medik rumah sakit, antara lain dari 
laboratorium, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang 
rawat jalan. Limbah medik dapat terdiri dari limbah 
padat maupun limbah cair yang berpotensi mencemari 
lingkungan dan dapat bersifat infeksius atau toksis, 
yang dapat terdiri dari bahan kimia, kasa, kapas, ker-
tas tisu, bagian jaring an tubuh manusia, darah, cairan 
tubuh, plastik, semprit/“syringe” bekas pakai dengan 
jarumnya, jasad renik patogen dan lain sebagainya. 
Agar tidak membahaya kan, maka institusi pelayanan 
kesehatan/rumah sakit wajib memiliki instalasi pe ng-
olah limbah.

Lazimnya limbah cair dengan menggunakan sa-
luran tersendiri akan dialirkan ke tangki penampung-
an untuk diolah sehingga bersifat netral dan tidak 
infeksius. Se sudah itu akan ditampung di suatu 
kolam, sebelum akhir nya setelah terbukti aman akan 
disalurkan ke badan air/sungai.

Untuk limbah padat lazim digunakan incinerator 
untuk membakar limbah medik padat. Masyarakat yang 
tinggal di sekitar institusi pelayanan kesehatan/rumah 
sakit yang saat ini semakin kritis akan berkeberatan 
ter hadap tambahan polusi udara akibat asap buangan 
dari tungku pembakar limbah medik atau incinerator. 
Hal ini biasanya akan terjadi di kota-kota besar dengan 
pen duduk dan perumahan padat.
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Masalah penanganan limbah medik saat ini dan 
ke  depan harus menjadi salah satu hal yang harus 
di lakukan dengan baik. Saat ini telah diproduksi 
alat pengolah limbah medik yang dapat memproses 
baik limbah padat maupun cair sekaligus. Hasil yang 
diperoleh adalah limbah yang tidak dapat lagi dikenali 
komponen limbahnya yang diproses dan menjadi steril, 
sehingga memenuhi syarat untuk dibuang bersama 
limbah domestik biasa yang tidak berbahaya, tidak 
infeksius dan tidak menghasilkan polusi. 

Gambar-5. Instalasi Pengolah Limbah Rumah Sakit 
yang Modern

Sumber: Ecodas
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GLOBALISASI

Dampak globalisasi bagi bidang kesehatan patut 
menjadi perhatian kita semua, khususnya bagi para 
pengambil keputusan di bidang kebijakan pembangunan 
dan pelayanan kesehatan. Bagaimanakah sebaiknya 
kita mengambil sikap dalam rangka merumuskan 
kebijakan pembangunan dan pelayanan kesehatan.

Alternatif pertama adalah menolak globalisasi 
karena berpotensi merugikan kita, kalau nanti diim-
plementasikan pada tahun 2010 (AFTA). Kekhawa-
tiran ini dilatarbelakangi pada ketidaksiapan kita un-
tuk menghadapinya. Lagi pula kita tidak dalam posisi 
untuk mengambil sikap menolak, karena globalisasi/ 
AFTA merupakan kesepakatan global/regional. 
Dengan demikian siap atau tidak siap, kita wajib me-
nerima.

Pilihan kedua adalah menyetujui globalisasi/AFTA. 
Namun kita tidak melakukan persiapan apapun atau 
sangat lambat dalam melakukan persiapan. Keadaan 
ini sama dengan mempersilahkan investasi dan tenaga 
medik/paramedik mancanegara masuk ke dalam 
negeri. Dengan sikap ini maka kita diposisikan menjadi 
pelaku yang semakin lama semakin terpinggirkan dan 
berakhir sekedar sebagai pelaksana menengah ke 
bawah, bahkan menjadi penonton belaka atau menjadi 
tamu di negeri sendiri.

Pilihan ketiga adalah menyetujui globalisasi/ 
AFTA, dengan melakukan persiapan yang ekstensif 
dan intensif untuk menyambutnya. Tujuannya adalah 
menyiapkan  segala sesuatunya agar kita tetap men-
jadi tuan rumah  di negeri sendiri dengan mening-

lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:119lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:119 12/21/2008   2:23:42 PM12/21/2008   2:23:42 PM



PENGANTAR MENUJU REFORMAS I  PEMBANGUNAN KESEHATAN D I  KABUPATEN DAN KOTA

120

katkan mutu pelayanan kesehatan kita berdasarkan 
kesisteman, yaitu sistem pelayanan kesehatan ter-
padu. Beberapa langkah per siapan yang patut diper-
timbangkan antara lain:

Pertama, penyiapan sumber daya manusia(SDM) 
kesehatan agar semakin memenuhi persyaratan/stan-
dar yang disepakati dan bersikap serta berperilaku 
profesional, melalui pendidikan dan pelatihan oleh in-
s-titusi yang terakreditasi baik. Dengan demikian SDM 
kesehatan akan menjadi tuan rumah di negara sendiri 
dan mampu berkompetisi di manca negara.

Kedua, penyiapan sistem kesehatan yang diwa-
dahi dalam bentuk peraturan daerah dan dilengkapi 
dengan peraturan–peraturan pelaksanaannya. Dengan 
demikian, dalam menyelenggarakan pemba ngunan 
dan pelayanan kesehatan setiap pelaku harus meng-
ikuti dan mentaati. Apakah itu kita sendiri atau para 
investor dan tenaga kesehatan mancanegara yang 
akan masuk. 

Menghadapi globalisasi dalam hal ini pada tingkat 
ASEAN, liberalisasi sektor jasa yang dikenal sebagai 
Asean Framework Area of Services termasuk jasa 
kesehatan, implementasinya akan dimulai pada Tahun 
2010. 

Pengembangan sistem, kebijakan dan strategi 
untuk menghadapi globalisasi dalam sistem kesehatan 
daerah harus disesuaikan dengan  mengadopsi aturan  
main yang ditetapkan oleh World Trade Organization 
(WTO), sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh 
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang–
undangan nasional, dengan mengimplementasikan 
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Sistem Pelayanan Kedok teran/Kesehatan Terpadu 
(SPKT). 

Untuk menjamin bahwa hanya tenaga asing 
yang berkualitas saja yang dapat masuk dan bekerja 
di Indonesia, penting dilakukan skrining (screening) 
yang dikenal dengan istilah Mutual Recognition 
Arrangement (MRA) yang dikeluarkan oleh WTO. 

Skrining lapis kedua yang masih diperbolehkan 
ada  lah skrining kesisteman yang dikenal dengan isti-
lah Economic Need Test (ENT)11. Secara singkat ENT 
berisi ketentuan bahwa dokter/tenaga kesehatan baik 
tenaga asing atau dokter/denaga kesehatan Indone-
sia, hanya  boleh  masuk  dan bekerja/praktik di suatu 
tempat bila di tempat tersebut dokter/tenaga kese-
hatannya belum men cukupi.

Ketiga, institusi pelayanan kesehatan baik tingkat 
pertama, kedua dan ketiga perlu diakreditasi dan 
menjalankan kegiatannya berdasarkan standar pela-
yanan, apakah itu standar pelayanan medik, standar 
pelayanan institusi (misalnya standar pelayanan prak-
tik dokter keluarga, standar pelayanan rumah sakit, 
dan sebagai nya). 

Keempat, dalam pengelolaannya, institusi pela-
yanan kesehatan harus dikelola berdasarkan manaje-
men yang baik sehingga menghasilkan efi siensi peng-
gunaan sum ber daya. Juga membangun sistem infor-
masi berbasis komputer.

Kelima, secara fi sik bangunan institusi pelaya nan 
kesehatan harus fungsional. Pengertian fungsional 

11 Fachmi Idris, Panduan bagi IDI Cabang dan Wilayah untuk 
mengembangkan Sistem Kesehatan Daerah. PB IDI. 2007
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di sini berarti secara fi sik bangunan tersebut dapat 
mengakomodasikan seluruh kegiatan yang terdapat di 
institusi tersebut dengan alur-alurnya. Alur-alur terse-
but antara lain alur pasien, alur logistik, alur doku-
men, alur barang steril dan non steril. Juga alur untuk 
menghadapi kegawatdaruratan atau bencana (fl ow of 
patient, fl ow of logistics, fl ow of document, fl ow of 
sterile and unsterile goods, fl ow of disaster escape). 
Tentunya dalam men disain bangunan seperti itu perlu 
dilibatkan konsultan yang kompeten. Selain itu harus 
representatif, bersih, ramah lingkungan dan menim-
bulkan kenyamanan bagi pengguna dan juga para 
pemberi pelayanan kesehatan. Hal ini tidak berarti 
bangunan harus mewah, megah, dan besar. Faktor 
yang banyak dipertimbangkan masyarakat terutama 
antara lain adalah dari segi kepuasan, baik dari aspek 
medik maupun non medik.

Keenam, perlu diusahakan agar para penggguna 
pela yanan kesehatan menjadi peserta jaminan peme-
liharaan kesehatan. Kepesertaan ini sangat diperlu-
kan agar bila sewaktu–waktu memerlukan pelayanan 
kese hatan, tidak perlu menyiapkan uang tunai (out 
of pocket), yang mungkin tidak dapat tersedia dalam 
waktu singkat. 

Ketujuh, perlu penetapan rasio cakupan pela-
yanan kesehatan perorangan khususnya pelayanan 
kesehatan perorangan tingkat pertama dengan jumlah 
penduduk yang dilayani. Misalnya pelayanan seorang 
dokter keluarga mencakup 2500 orang penduduk.

Dengan adanya sistem, peraturan, dan standari-
sasi diharapkan penanam modal dan sumberdaya ma-
nusia kesehatan mancanegara yang memenuhi syarat 
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saja yang diizinkan untuk beraktivitas dan bekerja di 
Indonesia. Dengan demikian apakah dampak globali-
sasi akan ber pengaruh negatif atau positif bagi kita, 
tergantung kepada cara kita menyikapi dan melaku-
kan persiapan untuk itu. 

Dengan pelayanan yang memuaskan dan 
bermutu kita juga dapat menarik para pasien yang 
selama ini melakukan pemeriksaan kesehatan atau 
berobat ke man ca negara. Secara bertahap mereka 
akan tertarik untuk melakukannya di dalam negeri. 
Ini tentu akan memberikan keuntungan pada banyak 
pihak. Di satu sisi para pengguna fasilitas kesehatan 
mengeluarkan biaya lebih hemat, di sisi lain pemberi 
pelayanan kesehatan tidak ditinggalkan konsumen 
dan pemerintah dapat menghemat devisa. Dampak 
positif yang lain adalah bahwa tenaga kesehatan kita 
juga dapat bekerja di luar negeri. Namun demikian 
dalam proses globalisasi perlu dipertimbangkan asas 
keadilan. Jangan kiranya negara maju dengan sumber 
daya yang kuat, sarana dan pra sarana yang modern 
dan sistem yang telah mantap menjadikan negara 
berkembang sekedar sebagai pasar mereka. Sebagai 
analogi adalah  tidak setara untuk menghadapkan 
petinju kelas berat dengan petinju kelas ringan. 
Merupakan tugas Pemerintah melalui badan dunia atau 
badan regional tingkat ASEAN untuk mem perjuangkan 
terwujudnya globalisasi yang adil. 

lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:123lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:123 12/21/2008   2:23:43 PM12/21/2008   2:23:43 PM



PENGANTAR MENUJU REFORMAS I  PEMBANGUNAN KESEHATAN D I  KABUPATEN DAN KOTA

124

lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:124lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:124 12/21/2008   2:23:44 PM12/21/2008   2:23:44 PM



7

lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:125lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:125 12/21/2008   2:23:44 PM12/21/2008   2:23:44 PM



UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

127

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT

Upaya kesehatan masyarakat bertujuan untuk 
memelihara dan meningkatkan kesehatan ma-
syarakat, serta mencegah dan menanggulangi 

masalah kesehatan di masyarakat. 

Sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kesehatan yang digunakan, upaya kesehatan ma-
syarakat dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu  
upaya kese hatan masyarakat tingkat pertama, upaya 
kesehatan masyarakat tingkat kedua dan upaya ke-
sehatan masya rakat tingkat ketiga.

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT PERTAMA 

Dalam upaya tingkat pertama ini didayagunakan 
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar, 
yang dituju kan kepada masyarakat. Dengan demikian 
orientasi ditujukan kepada masyarakat. Bentuk 
penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat 
tingkat pertama yang se hari-hari kita kenal adalah 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Lembaga 
puskesmas mempunyai tang gungjawab menangani 
masalah kesehatan di wilayah keca matan. 
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Sesuai dengan kebutuhan dalam satu kecamatan, 
dapat dilayani oleh satu puskesmas atau lebih dengan 
mempertimbangkan luas wilayah, geografi , dan jum-
lah populasi kecamatan yang bersangkutan. Untuk 
memudahkan pelayanan bagi masyarakat dapat didi-
rikan pusat kesehatan masyarakat pembantu (Pustu), 
pusat kesehatan masyarakat keliling (Pusling), yang 
menggunakan sarana angkut kendaraan bermotor 
roda empat dan/atau kapal motor. Indonesia dengan 
ragam kondisi lingkungan berupa dataran rendah, pe-
gunungan, darat dan laut (kepulauan) patut memper-
oleh perhatian dalam penyediaan infrastruktur kese-
hatan tersebut. 

Kabupaten dengan banyak pulau dapat mendiri-
kan puskesmas atau pustu di beberapa pulau, dileng-
kapi pusling kapal motor untuk mendekatkan pela-
yanan kesehatan kepada masyarakat. Dimasa depan 
perlu dipertimbangkan  pula pusling udara helikopter 
(fl ying doctor/paramedic) untuk menjangkau pen-
duduk di daerah terpencil yang belum dapat dijangkau 
pusling kendaraan roda 4 atau pusling kapal motor. 
Akan lebih efi sien bila pusling udara ini diselenggara-
kan bekerjasama perusahaan penyewaan helikopter 
(outsourcing) daripada memiliki sendiri.

Kita sudah sangat memahami bahwa tugas dan 
tanggung jawab puskesmas sebagai ujung tombak 
pe laksanaan upaya kesehatan masyarakat saat ini 
cukup berat dan banyak. Di antaranya adalah pro-
mosi kese hatan, peningkatan kesehatan ibu dan 
anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan 
lingkungan, usaha kesehatan sekolah, pemberantasan 
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penyakit menular, pengobatan dasar, membina upaya 
kesehatan bersumber masyarakat dan lain-lain, sesuai 
dengan kebutuhan lokal yang spesifi k. Oleh karena itu 
puskesmas perlu difokuskan kegiatannya pada upaya 
kesehatan masyarakat, sesuai dengan nama yang 
disandangnya. Dengan demikian hasil kinerjanya 
dapat lebih optimal dan efi sien.

Di masa depan puskesmas perlu dibebaskan 
dari kegiatan pengobatan dasar kepada perorangan. 
Kegiatan ini perlu dialihkan kepada praktik dokter 
keluarga. Pe ngalihan dilakukan melalui masa transisi 
agar proses berjalan dengan lancar. Untuk puskesmas  
di daerah sangat terpencil kedua kegiatan tersebut 
masih dapat digabungkan di puskesmas. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat 
tingkat pertama, puskesmas mengkoordinasikan, 
membina dan bekerjasama dengan masyarakat dan 
swasta yang berperan aktif dalam upaya kesehatan 
bersumber masyarakat (UKBM) yang ada di wilayah 
kerjanya ter sebut. UKBM tersebut antara lain: pos 
pelayanan terpadu (posyandu), pondok persalinan 
desa (polindes), pos obat desa, pos kesehatan kerja, 
usaha kesehatan sekolah dan dokter kecil, pos 
kesehatan desa  serta upaya lain yang diperlukan. 

Beberapa bentuk upaya ini dapat dimodifi kasikan 
bentuk pelayanannya, disesuaikan kebutuhan masya-
rakat masa kini. Dengan koordinasi dan pembinaan 
puskesmas, berbagai kegiatan di atas dapat dikemas 
dalam satu paket misalnya ”desa siaga” seperti yang 
saat ini digalakkan oleh pemerintah.
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REVITALISASI PUSKESMAS DAN UPAYA KESEHATAN 
BERSUMBER MASYARAKAT

Untuk memelihara dan meningkatkan kinerjanya, 
institusi puskesmas dan upaya kesehatan bersumber 
masya rakat perlu direvitalisasi. Beberapa upaya revi-
talisasi puskemas yang patut dipertimbangkan adalah 
beberapa hal berikut.

- Tugas dan peran puskesmas dan jajarannya di-
fokuskan hanya untuk melaksanakan upaya ke-
sehatan masyarakat. Dalam menyelenggarakan 
tugas dan perannya tersebut puskesmas wa-
jib mengembangkan komunikasi dan koordinasi 
yang produktif de ngan kepala kecamatan, kepala 
desa, lintas sektor, tokoh agama dan tokoh 
masyarakat.

- Sesuai dengan besarnya beban tugas, fungsi, 
peran, dan tanggung jawab puskesmas, perlu 
ditetapkan Daftar Susunan Personil dan Peralatan 
(DSPP) di setiap puskesmas. DSPP berisi uraian dan 
penjelasan jumlah dan kualifi kasi personil serta 
jumlah dan jenis peralatan, khususnya peralatan 
kesehatan dan peralatan pendukung yang 
diperlukan. Dengan membandingkan keadaan riil 
dengan DSPP, kita dapat mengetahui dengan tepat 
kekurangan atau kelebihan personil sesuai dengan 
kuantitas dan kualifi kasi berdasarkan DSPP. 
Demikian pula kekurangan atau kelebihan alat 
peralatan. Hal ini akan memudahkan penyusunan 
rencana pengisian personil yang tepat jumlah 
dan tepat kualifi kasinya serta pendidikan  dan 
pelatihan yang diperlukan. Demikian pula dengan 
perencanaan pengisian peralatan puskesmas dan 
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jajarannya yang diperlukan. Agar  dapat dijadikan 
payung hukum yang kuat, DSPP tersebut perlu 
diwadahi dalam bentuk Peraturan Daerah. Dengan 
koordinasi Dinas Kesehatan dapat dilakukan 
tour of area antar personil puskesmas bagi yang 
memiliki kelebihan atau kekurangan personil. 

- Menjadikan puskesmas dan jajarannya di depan 
memiliki kemampuan menyusun laporan  yang 
dapat dipercaya dan akurat. Sehingga dengan 
laporan itu dapat dilakukan analisis dan evaluasi 
keadaan kesehatan di suatu wilayah kerja. Petu-
gas kesehatan perlu menghindari sejauh mung-
kin pengisian kolom ”lain-lain” yang menduduki 
persentase yang menonjol dalam suatu laporan 
kesehatan/penyakit. ”Penyakit lain-lain” tentu 
tidak memberi informasi apapun, sehingga tidak 
dapat dianalisis dan dievaluasi. Akibatnya tidak 
dapat diambil tindakan. 

- Menjadikan puskesmas dan jajarannya sebagai 
”mata-telinga” untuk mendeteksi kasus awal 
kejadian luar biasa di masyarakat. Dengan meng-
implementasikan protap laporan kejadian luar 
biasa, dapat segera dilakukan upaya pencegahan 
sebelum terlambat ditangani. Kejadian luar 
biasa (KLB) sampai saat ini masih sering terjadi. 
Akan tetapi seringkali ia terlanjur menjadi besar 
sebelum diambil tindakan penanggulangan. 

- Komputerisasi puskesmas yang bersifat ”on line” 
se hingga dapat diakses oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Dinas 
Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan. 
Format pen catatan dan pelaporan harus dibuat 
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seragam. Ini untuk memudahkan pengelolaannya 
di tingkat na sio nal, tingkat provinsi, sampai 
dengan tingkat Kabupaten/Kota dan puskesmas. 
Perangkatnya da pat disusun oleh Departemen 
Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi 
dan Kabupaten/Kota.

 Sedangkan untuk pencatatan dan pelaporan 
untuk hal-hal yang bersifat lokal dan spesifi k, 
perangkat lunaknya dapat disusun oleh Dinas 
Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ 
Kota dan Puskesmas. Dengan demikian data 
di tingkat puskesmas dapat dianalisis dan 
dievaluasi oleh tingkat Kabupaten/Kota, tingkat 
provinsi dan tingkat pusat. Demikian pula data 
di tingkat Kabupaten/Kota dapat dianalisis dan 
dievaluasi oleh tingkat provinsi dan tingkat 
pusat. Tingkat pusat dapat meng analisis dan 
mengevaluasi pencatatan dan pelaporan tingkat 
provinsi, Kabupaten/Kota dan pus kesmas sesuai 
keperluan. Dari hasil analisis dan evaluasi di 
setiap tataran hendaknya diberikan  umpan balik 
atau feed back. Pencatatan dan laporan yang 
dilakukan harus berdasarkan fakta yang benar 
atau evidence based dan bersifat transparan pada 
setiap tataran kesehatan. 

 Dengan komputerisasi dapat dihindari keterlam-
batan pelaporan, khususnya yang menyangkut 
kejadian luar biasa dan penanggulangan benca-
na. Keterlambatan dalam mendeteksi secara dini, 
akan berdampak pada terlambatnya tindakan 
penanggulangan, terutama bila diperlukan ban-
tuan Kabupaten/Kota, provinsi, dan pusat.
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- Pendidikan dan pelatihan petugas kesehatan 
untuk memenuhi syarat dan standar. Pelatihan 
yang diberi kan dapat dilakukan dengan metode 
training of the trainers (TOT), dilengkapi dengan 
bahan/materi pelatihan (modul) yang dapat 
digunakan para pelatih memberikan pelatihan 
ditempat tugasnya.

- Ketersediaan dan pemenuhan peralatan yang 
sesuai syarat dalam DSPP.

- Puskesmas wajib membentuk dan melatih tim 
yang setiap waktu mampu melakukan survei ce-
pat, deteksi awal adanya KLB dan penanggulang-
annya. Pe nanggulangan KLB harus dilengkapi 
dengan protap  dan perlengkapan yang baku. 
Agar ketrampilan tim tetap terjaga, perlu dilaku-
kan penyegaran pelatihan. Dalam pelatihan perlu 
diambil mafaat pengalaman sebelumnya, khusus-
nya kelemahan yang masih ada untuk disempur-
nakan.           

- Puskesmas wajib memiliki peta situasi wilayahnya, 
khususnya yang berisikan pemetaan daerah rawan 
KLB, penyakit menular, penyakit endemik, rawan 
pangan dan gizi dan daerah rawan bencana.

- Puskesmas wajib dilengkapi dengan sumber 
daya manusia, teknologi, sarana dan prasarana 
untuk mengimplementasikan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) dan kegiatan teknis lainnya. 
Dengan demikian   tujuan  dan sasaran yang telah 
ditetapkan dapat dicapai dengan efektif, efi sien, 
dan tepat waktu.
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- Puskesmas tetap dipertahankan sebagai organi-
sasi fungsional yang diawaki oleh personil yang 
memiliki  kualifi kasi sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawabnya.

- Puskesmas diberi kesempatan berperan sebagai 
ujung tombak pelaksanaan program kesehatan 
ma syarakat yang bersifat lokal spesifi k, antara 
lain:

• Pemberantasan penyakit menular yang 
sejak dahulu sudah ada dan saat ini masih 
eksis secara endemik misalnya: kusta, patek 
atau frambusia, tuberkulosis paru, penyakit 
menular bersumber binatang di antaranya 
malaria, demam darah dengue, pes dan 
sebagainya.

• Penanggulangan penyakit akibat kurang 
gizi, antara lain: avitaminosis, gangguan 
akibat kurang yodium (Gaky), gangguan 
kekurangan energi protein

• Penanggulangan kesehatan akibat kerja, 
misalnya pekerja di pabrik rokok dan 
gudang tembakau, asbestosis atau silikosis, 
kesehatan penyelaman di daerah pesisir 
dan kesehatan pariwisata.

• Penanggulangan penyakit menular yang 
relatif baru misalnya HIV/AIDS, fl u burung, 
se suai dengan kompetensinya, peran, tugas 
dan tanggung jawabnya.

 Dalam melaksanakan koordinasi dan pembi-
naan upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) 
puskesmas secara teknis wajib memberdayakan UKBM 
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yang sudah ada maupun yang perlu dibentuk sesuai 
dengan kebutuhan setempat. Upaya koordinasi dan 
pembinaan puskesmas  yang dapat dilakukan ada-
lah:

-  Terhadap posyandu

• Lembaga masyarakat ini sebagai salah satu 
perwujudan peran aktif masyarakat sudah 
lama keberadaannya dan telah memberi-
kan jasa yang besar bagi pembangunan 
kesehatan. Tugas posyandu di bidang ke-
sehatan antara lain membina pemahaman 
ibu akan kese hatan diri, anak dan bayinya 
serta menjaga anak sehat agar tetap sehat. 
Oleh karena itu puskesmas wajib mem-
berdayakan dan kalau diperlukan merevi-
talisasi posyandu yang menurun atau ter-
henti kegiatannya. Untuk itu perlu berkoor-
dinasi dengan aparat desa, PKK dan dinas 
ke sehatan. Kepada ibu-ibu yang bersalin 
perlu dimotivasi agar memberikan air susu 
ibu secara eksklusif (ASI Eksklusif) sampai 
dengan bayi berusia 6 bulan. Setelah itu 
diusahakan agar ibu tetap memberikan ASI 
kepada bayi/anaknya sampai dengan usia 
2 tahun, di samping memberi makan yang 
cukup dengan gizi seimbang.

 Anak di bawah usia 5 tahun (balita), khusus-
nya usia di bawah tiga tahun (batita) 
sangat rawan terhadap keadaan kurang 
pangan dan gizi, yang akan berpengaruh 
buruk terhadap pertumbuhan dan perkem-
bangan anak khususnya tingkat kecer-
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dasannya.  Bila keadaan ini dibiarkan ber-
larut, maka generasi anak-anak ini menjadi 
generasi yang lemah dengan tingkat kecer-
dasan yang rendah (lost generation).

 Makanan dengan gizi cukup, tidak berarti 
harus mahal. Sumber pangan lokal dengan 
sumber protein dari kacang-kacangan dan 
ikan laut setempat sudah cukup untuk 
memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan. 
Apalagi kita harus ingat bahwa negeri kita 
berupa kepulauan yang dikelilingi laut yang 
kaya akan ikan. Pemberian Vitamin A di 
posyandu dan konsumsi garam beryodium 
akan menjadikan pertumbuhan dan per-
kembangan anak akan semakin baik.

• Posyandu harus mampu mendeteksi secara 
dini gejala kurang gizi pada bayi dan anak di 
bawah umur 5 tahun (balita) dan melaporkan 
kepada puskesmas di wilayahnya.

• Mendeteksi awal kasus penyakit menular 
yang berpotensi menjadi KLB yang perlu 
ditindak lanjuti oleh puskesmas.

• Menjadikan posyandu memiliki akses yang 
baik terhadap masyarakat untuk memudah-
kan pelaksanaan pengisian Kartu Menuju 
Sehat (KMS), pelaksanaan imunisasi, pe-
nyuluhan gizi, mempromosikan pola hidup 
sehat.

• Posyandu bekerjasama dengan bidan di 
desa, sehingga bidan dapat melaksanakan 
pelayanan pemeriksaan kehamilan (K1 
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sampai K4) dan melakukan partus normal 
terhadap semua ibu hamil di desa tersebut. 
Demikian pula dalam mendeteksi ibu hamil 
yang memiliki kerawanan risiko tinggi untuk 
diberi pertolongan dengan dirujuk ke rumah 
sakit.

• Melakukan kunjungan rumah untuk menge-
cek kecukupan pangan di tingkat keluarga. 
Dalam memperhatikan kondisi kecukupan 
pangan ini, posyandu dapat bekerjasama 
dengan lembaga lokal pangan di desa yang 
masih hidup di masyarakat, misalnya lum-
bung pangan (padi) dan sejenisnya.

• Selain memberi penyuluhan, posyandu 
harus melaksanakan pemberian makanan 
tambahan (PMT) dan obat-obatan sederhana 
kepada bayi dan balita yang memerlukan. 
Demikian pula untuk ibu hamil diberikan 
obat-obatan yang diperlukan, misalnya 
tablet Fe.

Salah satu bentuk yang telah dikembangkan 
dari fungsi posyandu adalah Posyandu Flamboyan 
5. Pengembangan posyandu sudah mengarah pada 
media edukasi, media fasilitasi, informasi dan diskusi.12 
Berikut adalah bagan dari irisan-irisan beragam fungsi 
yang dapat dijalankan oleh posyandu dan dapat lihat 
box tentang posyandu.

12 www.warsa.wordpress.com/category/posyandu
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Gambar-6. Beberapa Ragam  Fungsi Posyandu

Box III

Lembaga posyandu lahir dari ide tentang pembangunan 
gizi masyarakat, yang nota bene berhubungan erat 
dengan pemenuhan pangan masyarakat. Salah satu 
penggagas utamanya adalah Prof. DR. Sajogyo, Guru 
Besar IPB. Berikut adalah sebuah ilustrasi tentang 
kegiatan posyandu di sebuah banjar di Bali.

PKK, UPGK, Posyandu Riwayatmu Kini

Cerita tentang kegiatan warisan Pelita (Pembangunan 
Lima Tahun) Orde Baru seperti PKK, Posyandu dan 
UPGK (Usaha Peningkatan Gizi Keluarga) yang masih 
berlangsung hingga kini  di daerah kami. Berikut 
gambaran kegiatan yang masih berlangsung dan aktif 
di sekitar tempat tinggal saya yaitu Desa Sanur, Kota 
Denpasar. Di Bali umumnya dan di Desa Sanur khususnya 
ketiga kegiatan pokok para wanita kader tersebut masih 
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berlangsung sampai kini. Semua kegiatan masih terjadual 
rapi di masing masing Banjar (kelompok masyarakat 
setingkat RT). Mungkin dikarenakan ekspos tentang 
kegiatan mereka tidak segencar waktu jaman orde 
baru maka jarang banget kita jumpai koran-koran yang 
menurunkan tulisan tentang kegiatan mereka sehingga 
kegiatan tersebut nyaris tidak terdengar.

PKK masih melakukan pertemuan tiap-tiap bulan di 
masing-masing Banjar. Kegiatan mereka antara lain 
penyuluhan tentang pemberdayaan ekonomi keluarga, 
arisan dan lain-lain. Memang diakui tidak semua PKK 
Banjar melakukan kegiatan yang banyak, ada yang hanya 
menyelenggarakan arisan saja, namun minimal mereka 
masih ada kegiatan untuk berkumpul dan bersosialisasi 
dengan masyarakat Banjar. Kegiatan PKK ini dikoordinir 
oleh PKK di tingkat desa yang secara periodik memberikan 
pengarahan-pengarahan kepada ibu-ibu PKK di setiap 
Banjar.

Posyandu dan UPGK, kedua kegiatan ini digabung 
ke dalam posyandu. Setiap minggu posyandu masih 
melakukan kegiatan penimbangan, imunisasi, penyuluh-
an-penyuluhan dan lain lain. Semua kegiatan tersebut 
dilakukan di masing-masing Banjar dan di kantor Desa. 
Pesertanya yang sebagian besar ibu-ibu yang mempunyai 
anak balita pun antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan 
posyandu dan UPGK dikoordinir oleh Puskemas setempat. 
Sayangnya ada beberapa ibu yang malas untuk datang 
ke posyandu karena kesibukan mengejar karir dan lebih 
memilih dokter spesialis anak yang mahal daripada 
posyandu yang gratis.

Saat ini di desa kami sedang gencar program PPMM 
atau Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yaitu 
program untuk menggali segala potensi dalam keluarga 
untuk menunjang keluarga yang mandiri. Keluarga 
mandiri yaitu keluarga yang mampu mengelola kegiatan 
ekonomi, kesehatan dan lain lain secara mandiri.
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−  Terhadap bidan di desa

• Perlu mengadakan pertemuan periodik dengan 
para bidan di desa. Dalam upaya meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan. Secara dialogis 
perlu mendengar keluhan atau pengalaman 
mereka selama menjalankan tugas. Sehingga 
pemecahan masalah dan persoalan dapat di-
hadapi secara bersama-sama (peer educa-
tion).

• Mengupayakan peningkatan cakupan pemerik-
saan hamil dan pertolongan persalinan. 

• Pemberian keterampilan para bidan didesa 
dalam mengestimasi jumlah kehamilan dan 
persalinan di desa dalam setahun.

• Memberikan keterampilan kepada para bidan un-
tuk memasang alat kontrasepsi secara baik.

• Pemberian pengetahuan dan keterampilan ke-
pada bidan untuk memberikan pengobatan 
sederhana. 

• Pemberian bimbingan agar bidan di desa tidak 
hanya bergiat di pondok persalinan desa, tetapi  
bertugas luar di desanya untuk memberikan pe-
nyuluhan, pengecekan dan melakukan tindakan 
pelayanan yang diperlukan oleh penduduk.

Demikian sekelumit kegiatan PKK, Posyandu dan UPGK 
yang masih berlangsung di sekitar tempat saya (2007).

Sumber: http://www.blogdokter.net/2007/08/01/pkk-upgk-
posyandu-riwayatmu-kini
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• Memotivasi bidan di desa untuk mencatat dan 
melaporkan kegiatan yang dilakukan secara 
akurat dan tepat kepada bidan pembina di 
puskesmas.

- Terhadap Usaha Kesehatan Sekolah

• Memberi pelatihan agar murid mau dan mampu 
menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 
Termasuk di dalamnya menguras secara 
periodik bak mandi dan bak air di kakus, agar 
tidak menjadi tempat perindukan nyamuk 
Aedes aegypti, penular de mam berdarah 
dengue. 

• Memotivasi murid agar menerapkan pola hidup 
bersih dan sehat (hygiene perorangan dan 
sanitasi lingkungan) dan menggiatkan dokter 
kecil.

• Menanamkan kesadaran gizi seimbang dan ke-
biasaan untuk makan pagi.

• Melatih pengelola warung sekolah dan/penjaja 
makanan di sekitar sekolah agar menyediakan 
makanan yang bersih, bergizi dan tidak meng-
gunakan bahan tambahan makanan (BTM), 
peng awet dan pewarna yang dilarang.

• Melatih para guru dan murid melakukan 
pertolongan kesehatan sederhana/pertolongan 
pertama terhadap kecelakaan di sekolah dan 
rumah tangga.

• Mengadvokasi untuk menjadikan sekolah men-
jadi kawasan bebas rokok dan melakukan pe-
nyuluhan untuk menyadari bahaya mengisap 
rokok serta mewaspadai bahaya napza/narko-
ba.
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- Terhadap Usaha Kesehatan Kerja

• Melatih dan membina kader dalam mencegah, 
mendeteksi dan menanggulangi gangguan 
kese hatan kerja. Misalnya gangguan kesehatan 
pada para pekerja penggalian dan pembakaran 
kapur, perusahaan asbes, pemecahan batu, 
tukang las serta usaha-usaha yang mengguna-
kan logam berat dan zat kimia berbahaya. Se-
lain itu juga gangguan kesehatan pada pekerja 
di pertambangan rakyat, usaha pengambilan 
belerang, pencarian mutiara di laut, pekerja di 
pabrik rokok dan gudang tembakau, pekerja 
yang bekerja di lingku ngan yang berdebu atau 
berasap yang  mengiritasi mereka.

- Terhadap usaha kesehatan pariwisata

• Melatih dan membina petugas yang memberikan 
pelayanan kesehatan wisata penyelaman laut, 
pendakian gunung, arung jeram sungai dan 
pertolongan pertama pada kecelakaan dan se-
bagainya.

• Melatih dan membina pengelola rumah makan 
agar makanan yang disajikan aman dan me-
menuhi syarat hygiene, tidak mengandung 
bahan tam bahan makanan dan pewarna yang 
dilarang.

• Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kese-
hatan karyawan rumah makan, hotel/peng-
inapan, kebersihan bangunan dan lingkungan-
nya serta makanan yang dijual.
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• Memberikan penyuluhan kepada pengelola in-
dustri rakyat di bidang makanan, agar tidak 
menggunakan bahan tambahan makanan, zat 
warna dan pengawet yang dilarang. Sebagai 
contoh antara lain adalah penggunaan borax,  
zat pewarna rhodamin dan formalin.

- Terhadap Produsen Obat Tradisional

• Membina para produsen agar memproduk-
si obat tradisional yang hygienis dan tidak 
mengandung zat kimia dan mendaftarkan 
produknya

• Membina penjual obat tradisional agar tidak 
menjual obat tradisional berbahaya  atau tidak 
terdaftar

• Membina penjual obat tradisional agar tidak 
me racik obat tradisional dari bahan atau zat 
yang tidak jelas sumbernya atau mencampur 
dengan zat kimia.

- Terhadap Pengobat dan Penyembuh Tradisional

• Menginventarisasi pengobat dan penyembuh 
tra disional.

• Membina pengobat atau penyembuh tradisional 
agar memahami prinsip–prinsip pengobatan 
mo dern.

• Membina pengobat atau penyembuh tradisio-
nal agar tidak menggunakan metode yang ber-
potensi membahayakan seseorang yang minta 
pertolongan kepadanya.
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- Terhadap Pos Obat Desa

• Membina dan mengawasi bahwa pos obat desa 
hanya menyediakan obat dan alat kesehatan 
yang diizinkan atau dapat dijual bebas.

- Terhadap Dukun Bayi dan Juru Sunat

• Membina dan melatih dukun bayi dan juru 
sunat perihal sterilisasi, hygiene dan sanitasi.

• Mengajak dukun bayi bekerjasama dengan 
bidan di desa dalam pertolongan persalinan 
normal.

- Memotivasi bersama aparat kecamatan/desa 
dalam memobilisasi dan mengorganisasikan 
penduduk meng   hadapi keadaan gawat darurat 
yang disebabkan bencana alam dan kejadian luar 
biasa penyakit menular.

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KEDUA

Upaya kesehatan masyarakat ini mendayagunakan 
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik 
yang ditujukan kepada masyarakat. Struktur yang 
tampak sehari-hari diwujudkan dalam bentuk Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan peran dan tanggung jawab 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sangat besar dalam 
keberhasilan pencapaian program pembangunan kese-
hat an, maka ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota perlu dimantapkan lagi agar dapat melaksanakan 
tugasnya dengan  lebih efektif dan efi sien. 
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Dalam rangka pemantapan itu, banyak hal per-
lu dijadikan pertimbangan. Beberapa pertimbangan 
penting adalah:

- Analisis beban dan jenis tugas dinas kesehatan 
yang mengakomodasi kegiatan dan komitmen di 
tingkat global, nasional, provinsi, standar pela-
yanan minimal Kabupaten/Kota, serta dalam 
mengantisipasi penanggulangan kejadian gawat 
darurat dan penang gulangan bencana.

- Situasi dan kondisi geografi , dan demografi  se-
tempat. 

- Menyusun organisasi dinas kesehatan yang di-
lengkapi dengan daftar susunan personil dan 
peralatan yang diperlukan. Dalam penyusunan 
itu perlu digunakan prinsip: struktur yang efi sien 
dan optimalisasi fungsi. Kalau di suatu daerah 
tidak ditemukan masalah kesehatan tertentu, 
maka tidak perlu segan untuk meniadakan struk-
tur yang tidak diperlukan. Tindakan ini penting 
untuk mencegah pemborosan. Namun dalam 
meng  organisasikan dinas kesehatan juga harus 
dilakukan dengan menyusun struktur yang mem-
bagi habis tugas dan fungsi yang tercantum da-
lam Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kese-
hatan, di samping tugas dan fungsi yang bersifat 
umum yang harus ada di setiap organisasi. Da-
lam pe rannya sebagai institusi rujukan kesehatan 
masyarakat tingkat kedua, dinas kesehatan da-
pat membentuk satuan-satuan tugas khusus un-
tuk me nanggulangi masalah-masalah kesehatan 
yang  dirujuk oleh puskesmas. Namun sekali lagi 
satuan tugas khusus yang akan dibentuk jangan 
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sampai mengakibatkan struktur organisasi dinas 
kesehatan menjadi ”gemuk”. 

 Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan pe-
nyusunan organisasi kerangka (skeleton organi-
sation) di mana personil yang akan mengisi su-
dah ditetapkan (ear marked). Satuan tugas yang 
dapat dipertimbangkan untuk dibentuk misal-
nya: satuan tugas penanggulangan kejadian luar 
 biasa, satuan tugas penanggulangan bencana, 
satuan tugas surveilans, satuan tugas penyuluh-
an, satuan tugas upaya kesehatan sekolah, sa-
tuan tugas penanggulangan kekurangan pangan 
dan gizi, satuan tugas pemeriksaan hygiene dan 
sanitasi di tempat-tempat umum dan restoran/ 
warung makan. 

 Dengan melihat kecenderung an saat ini antara 
lain meningkatnya kenakalan remaja, perkelahian 
murid antar sekolah, penggunaan napza/narkoba, 
kenaikan kejadian me rokok pada anak-anak dan 
remaja, kebringa san ke-lompok, konsumerisme, 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus 
bunuh diri, perlu dilakukan program pembinaan 
jiwa masyarakat. Program tersebut dilakukan 
oleh satuan tugas secara terpadu yang melibat-
kan lintas sektor terkait dipimpin oleh Bupati/Wa-
likota. 

 Sebagai ilustrasi untuk kasus bunuh diri patut 
kita simak  tulisan Syamsudin di harian Rakyat 
Merdeka edisi 8 Juni 2008 yang menyebutkan 
bahwa: Dalam 3 tahun terakhir di Indonesia ang-
ka bunuh diri mencapai 50.000 kasus. 

 Ini berarti setiap tahun terjadi kasus bunuh diri 
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sebanyak 16.500 orang. Sebagai perbandingan 
kejadian bunuh diri di Jepang adalah 250.000 
orang dan di RRC sebanyak 30.000 orang setiap 
tahun.

 Kepada para personil satuan tugas diberi beberapa  
pengetahuan dan ketrampilan untuk bertugas di 
beberapa satuan tugas. Pelatihan secara berkala 
diperlukan untuk memelihara pengetahuan dan 
ketrampilan serta kerjasama tim. Peralatan yang 
diperlukan satuan tugas harus selalu dalam 
kondisi siap pakai, dalam bentuk perangkat-
perangkat (sets). Sehingga dalam keadaan da-
rurat yang membutuhkan respons cepat, alat-
peralatan kesehatan dan obat ter sebut dapat 
segera disiapkan dan digunakan.

-  Dinas kesehatan perlu melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap puskesmas dan unit-unit 
pe laksana teknis yang dimilikinya serta UKBM di 
wilayah kerjanya. Salah satu tugas penting dinas 
kesehatan  bersama pemerintah daerah, lintas 
sektor terkait dan PKK adalah merevitalisasi pos-
yandu agar dapat berfungsi secara optimal. Dalam 
upaya revitalisasi tersebut termasuk pelatihan 
kader, pengadaan sarana, biaya operasio nal, dan 
pengadaan logistik dan obat-obatan. Perhatian 
khusus perlu diberikan kepada posyandu yang ti-
dak aktif atau mati suri, sehingga dapat kembali 
aktif.  

 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja 
mereka, perlu diberikan umpan balik atau feed 
back dengan arahan untuk perbaikannya. Sejauh 
mungkin eva luasi  kinerja ini tidak menjadi ajang 
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perlombaan, sebab biasanya hasil evaluasi akan 
menjadi bias dan bersifat sesaat saja. Tidak men-
cerminkan kinerja sesungguhnya. Pembinaan dan 
pengawasan  secara periodik dilakukan dengan 
menggunakan checklist, dengan maksud agar 
dapat dievaluasi dengan  obyektif dan terukur. 

 Pengawasan mendadak perlu juga dilakukan  un-
tuk melihat keadaan nyata sehari-hari di jajaran 
staf dinas maupun di unit–unit pelaksana teknis. 

 Demikian pula rapat–rapat dinas periodik perlu 
di selenggarakan untuk membahas berbagai hal 
antara lain perencanaan, evaluasi, pengarahan, 
penyampaian hal-hal yang menonjol dan meru-
pakan prioritas untuk memperoleh perhatian 
dan pemecahannya, baik dari pihak staf dinas 
kesehatan maupun dari pihak unit–unit pelaksana 
teknis. 

 Rapat-rapat staf dinas kesehatan bersama kepala 
dinas yang diselenggarakan secara periodik, akan 
menolong mewujudkan koordinasi yang mantap, 
pengambilan keputusan dan kesatuan tindak un-
tuk menanggulangi suatu masalah teknis dan non 
teknis. 

 Selain itu dapat juga diselenggarakan pertemuan 
dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi 
pro fesi dan swasta yang menaruh minat atau 
bergerak di bidang kesehatan. Manfaatnya adalah 
untuk saling memberikan masukan timbal balik 
guna keberhasilan pembangunan kesehatan. 

 Hal yang tidak boleh dilupakan adalah terjaganya 
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jalinan komunikasi antara dinas kesehatan Ka-
bupaten/Kota dengan dinas kesehatan provinsi. 
Dinas kesehatan provinsi adalah perwujudan in-
stitusi kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat tingkat ketiga.  Ini diperlu-
kan untuk koordinasi, konsultasi teknis, dan sin-
kronisasi, agar diperoleh kesamaan persepsi dan 
kesatuan tindak dalam pelaksanaan pembangun-
an kesehatan di tingkat provinsi dan Kabupaten/
Kota itu sendiri. Demikian pula dalam hal bantuan 
dan dukungan sumber daya yang dimiliki provinsi 
dan rujukan yang diperlukan oleh Kabupaten/
Kota.

 Tanpa kesamaan persepsi dan kesatuan tindak, 
maka hasil pelaksanaan program kesehatan ber-
skala nasional dan berskala provinsi yang harus 
di laksanakan oleh Kabupaten/Kota akan sukar 
untuk mencapai sasaran yang telah disetujui atau 
di sepakati bersama.  

 Di samping itu komunikasi dan koordinasi yang 
pro duktif dengan lintas sektor sangat diperlukan 
dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas.

 Pada Gambar-5 di bawah ini kita dapat melihat 
interkoneksi antara dinas Kabupaten/Kota dengan 
para stakeholder lain dalam upaya kesehatan 
masyarakat di Kabupaten/Kota. 
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Gambar-5.
Interkoneksi Dinas KesehatanKabupaten/Kota 

dengan ”Stakeholders”  lainnya.

Keterangan :

garis perintah dan laporan 

garis konsultasi/rapat dengar pendapat

garis arahan koordinasi teknis

garis laporan dan konsultasi teknis  

garis koordinasi
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UPAYA KESEHATAN 
KEWILAYAHAN

 

Banyak faktor yang mempengaruhi derajat ke-
sehatan masyarakat. Sampai saat ini masih 
banyak orang berpendapat bahwa upaya pe-

ningkatan derajat kesehatan  hanya dipengaruhi oleh 
kinerja para petugas kesehatan belaka. Pendapat 
tersebut bisa dikatakan benar, tetapi hanya sebagian 
saja. 

Pendapat yang benar adalah derajat kesehatan 
dipengaruhi oleh perilaku, lingkungan, pelayanan ke-
sehatan dan keturunan atau genetika. Pendapat ini 
pertama kali disampaikan oleh Bloom yang sampai 
saat ini masih diikuti oleh banyak orang.

Pengaruh terbesar terhadap derajat kesehatan ma-
syarakat adalah  faktor perilaku. Kedua adalah faktor 
lingkungan, ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan 
dan terakhir adalah faktor keturunan atau genetika.

Dalam membicarakan upaya kesehatan kewi-
layahan ini, di sini dibahas faktor perilaku dan ling-
kungan yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan 
masyarakat. Baik pengaruh secara langsung maupun 
tidak langsung (health related, directly or indirectly).
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Kita mengetahui bahwa dalam  faktor perilaku 
dan lingkungan banyak institusi lintas sektor yang 
bergerak selain sektor kesehatan sendiri. Oleh karena 
itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang erat 
dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya 
kesehatan kewilayahan adalah upaya yang dilakukan 
oleh lintas sektor secara terpadu dalam mendukung 
pemba ngunan kesehatan dan pembangunan berwa-
wasan kesehatan. Kegiatan lintas sektor dalam men-
dukung pembangunan kesehatan adalah kegiatan 
atau kontribusi lintas sektor dalam melaksanakan 
suatu program atau kegiatan yang leading sector-nya 
berada dalam bidang kesehatan.  Hal ini tidak berarti 
mendudukkan sektor kesehatan lebih penting/tinggi 
daripada sektor lain. Hanya saja leading sector-nya 
memang bidang kesehatan.

Sebaliknya ketika sektor lain melaksanakan tugas 
dan fungsinya dalam proses pembangunan, sektor 
kesehatan mendukung agar pembangunan yang 
dilakukan tidak berdampak merugikan kesehatan 
masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang.

WUJUD DAN BENTUK KEGIATAN LINTAS-SEKTOR DALAM 
PEMBANGUNAN KESEHATAN

Wujud dan bentuk kegiatan lintas sektor dalam 
proses pembangunan kesehatan antara lain berupa:

- Pemerintah Kabupaten/Kota menjadikan sek-
tor kesehatan sebagai salah satu arus utama 
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atau  mainstream pembangunan daerah dengan 
menye diakan sumber daya termasuk sumber 
dana yang cukup. Telah disebutkan sebelumnya 
bahwa sebagai hasil pertemuan para bupati dan 
walikota seluruh Indonesia yang diselenggara-
kan di Jakarta pada 20 Juli 2000 dalam rangka 
desentralisasi di bidang kese hatan disepakati 
antara lain bahwa untuk pemba ngunan kesehat-
an akan dialokasikan dana berdasarkan standar 
WHO minimal 5% dari PDRB atau setara dengan 
15% dari APBD Kabupaten/Kota.  

- Tersedianya kecukupan bahan pangan sampai 
tingkat rumah tangga, sehingga dapat mencegah 
terjadinya kekurangan gizi khronis maupun akut.

- Merevitalisasi posyandu dengan menyediakan 
calon kader yang akan dilatih menjadi kader pos-
yandu. Juga memfasilitasi keberadaan posyandu 
dan menjadikan posyandu sebagai ”mata telinga” 
untuk mendeteksi awal terjadinya kejadian luar 
biasa. Menyediakan biaya operasional dan pem-
berian makanan tambahan (PMT) bayi dan balita 
dan bukan sekedar PMT penyuluhan.

- Membantu pendirian pondok bersalin desa 
(polindes), pos kesehatan desa dan UKBM 
lainnya.

- Memotivasi masyarakat untuk mendukung dan 
berperan aktif dalam program kesehatan ma-
syarakat.

- Membantu pelaksanaan imunisasi misalnya dalam 
Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
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- Menindaklanjuti laporan kesehatan yang penang-
gulangannya berada pada sektor non-kesehatan 
(mi salnya  dinas pertanian  untuk memberantas 
fl u burung, anthrax, penyakit mulut dan kuku, 
penyakit “sapi gila”, dsb.).

- Menyediakan sarana angkutan bagi tim kesehatan 
yang bertugas menanggulangi masalah kesehatan 
tertentu atau menanggulangi bencana (angkutan 
darat, air dan udara) sesuai keperluan.

- Mencegah mobilitas masyarakat di suatu daerah 
yang dinyatakan terjangkit wabah penyakit me-
nular sesuai dengan undang-undang karan tina.

- Pihak swasta  memproduksi obat dengan mutu 
ter jamin dan harga terjangkau.

WUJUD DAN KEGIATAN LINTAS-SEKTOR DALAM 
PELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN 
KESEHATAN

Beberapa wujud dan kegiatan lintas-sektor 
yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan hal di atas 
adalah:

- Melibatkan sektor kesehatan dalam setiap proses 
pembangunan sejak tahap perencanaan dan mem-
per timbangkan dampaknya terhadap kesehatan 
ma sya rakat. 

- Melaksanakan pembangunan berdasarkan ren-
cana tata ruang di daerah dengan zona-zona pe-
runtukan yang telah ditetapkan.
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- Penyediaan air sesuai dengan baku mutu yang 
telah ditetapkan sebagai sumber bahan baku air 
bersih dan penyediaan air bersih.

- Pencegahan pencemaran tanah, aliran air/sungai 
dan udara.

- Merealisasikan secara bertahap desa sehat, keca-
matan sehat, Kabupaten/Kota sehat, provinsi 
sehat dan kawasan sehat.

- Merealisasikan program keselamatan dan kese-
hatan kerja.

- Tersedianya perumahan dan perkantoran yang 
me menuhi syarat kesehatan dan tidak berpotensi 
me mudahkan penyebaran penyakit menular. 
Sebagai contoh pembuatan talang dan atap datar 
yang tidak sempurna berpotensi menjadi wadah 
genangan air hujan, yang dapat menjadi tempat 
perindukan nyamuk demam berdarah.

- Pemisahan daerah permukiman dengan daerah 
peternakan, khususnya unggas yang berpotensi 
menularkan penyakit fl u burung, anthrax dan 
sebagainya.

- Pencegahan polusi udara karena emisi gas buang 
atau asap pabrik.

- Melakukan pendidikan untuk menanamkan peri-
laku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari 
Upaya Kesehatan Sekolah, sejak taman kanak-
kanak/sekolah dasar dan pesantren.

- Pencegahan polusi sungai oleh sampah do-
mes tik dan buangan cair pabrik ke sungai  
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tanpa dinetralisasikan lebih dahulu, dengan 
menggalakkan kembali pro gram kali bersih 
(prokasih). Dengan demikian air laut dekat 
pantai juga dapat dicegah dari pengotoran dan 
pencemaran oleh bakteri patogen, bahan kimia 
berbahaya dan logam berat. Sebagai contoh kla-
sik adalah terjadinya sindroma Minamata akibat 
pen duduk makan ikan yang tercemari logam 
berat merkuri atau air raksa.

- Pencegahan polusi sungai oleh limbah cair dari 
rumah sakit yang berpotensi membawa bahan-
bahan infeksius dan dapat menular ke masyarakat 
di sekitarnya. 

- Pemisahan pembuangan air limbah domestik dan 
mem  prosesnya sehingga aman ketika dialirkan 
ke sungai.

- Pengaturan pembuangan sampah padat sejak dari 
perumahan, pasar, pabrik dan perkantoran sampai 
tempat pembuangan akhir (TPA) yang memenuhi 
syarat sanitasi. Juga menggalakkan kegiatan pem-
buatan sampah organik padat menjadi kompos 
untuk pemupukan, oleh penduduk. Kegiatan ini 
akan sangat mereduksi volume sampah di TPA. 
Sedangkan sampah plastik dapat didaur ulang.

- Pengaturan keselamatan lalu lintas baik untuk 
men cegah kecelakaan, sakit, kecacatan dan ke-
matian.

- Pengaturan penjualan bahan kimia dan perwarna 
non-makanan yang sering digunakan sebagai 
aditif makanan.
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- Pencegahan penggunaan logam berat dan zat 
bahan kimia berbahaya dalam industri pembuatan 
alat rumah tangga, alat dapur dan alat makan, 
mainan anak-anak, dan kosmetik.

- Penyediaan sarana hygiene dan sanitasi di tem-
pat-tempat umum yang bersih dan memenuhi 
persyaratan kesehatan, misalnya di stasiun, pa-
sar.

- Penanggulangan bahaya narkotika dan bahan 
ber bahaya (narkoba), alkohol dan masalah me-
rokok.

- Pengawasan obat, untuk mencegah diproduksi 
dan diedarkannya obat substandar dan obat 
palsu.

- Pembinaan dan pengawasan produksi dan per-
edaran obat tradisional 

- Keterpaduan dalam upaya penanggulangan ben-
cana.

- Mengupayakan pelestarian hutan dengan men-
cegah kebakaran dan penebangan liar guna 
mencegah polusi asap, mencegah banjir, tanah 
longsor dan perubahan iklim/pemanasan global, 
yang merugikan kesehatan.

Dengan berbagai wujud upaya kesehatan kewi-
layah an tersebut di atas, jelas mensyaratkan ke-
terpaduan pe rencanaan dan pelaksanaan, serta koor-
dinasi yang baik, dengan pimpinan  Bupati/Walikota. 
Tanpa keterpaduan, terlebih masih adanya sikap ”ego-
isme sektoral” yang masih kuat, maka keberhasilan 
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upaya kesehatan  kewi layahan akan sangat jauh dari 
harapan.

Dalam rangka koordinasi, terdapat 2 alternatif: 
Pertama, bahwa koordinasi dapat dilakukan melalui 
mekanisme pemerintahan biasa. Kedua, koordinasi  
dapat dilakukan dalam suatu forum yang dibentuk se-
cara khusus (adhoc). 

Sesuai situasi dan kondisi setempat, dapat dipilih 
mekanisme yang sesuai. Setiap hasil pertemuan ko-
ordinasi dan hal-hal yang sudah disepakati dicatat 
dengan baik dan ditindaklanjuti dengan taat asas. Juga 
perlu diperhatikan bahwa pejabat yang hadir dalam 
per temuan/rapat adalah pimpinan masing-masing 
institusi sehingga dapat mengambil keputusan. 

Bila pejabat staf yang hadir, untuk menjaga ke-
sinam bungan pejabat staf yang hadir tidak sering 
berganti. Selain itu ia diberi delegasi wewenang untuk 
mengambil keputusan berdasarkan arahan yang 
telah diberikan oleh pimpinannya, bila rapat harus 
mengambil keputusan dengan cepat.

Setelah kita bahas ketiga upaya kesehatan di atas, 
untuk lebih memudahkan pemahaman, pada gambar 
di bawah ini divisualisasikan faktor-faktor yang mem-
pengaruhi derajat kesehatan menurut Bloom dengan 
modifi kasi oleh Fachmi Idris13, sebagai berikut:

13 Ketua Umum PB IDI, 2006-2009
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Gambar-7. 
Visualisasi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Derajat Kesehatan Masyarakat/Individu.

Dari Gambar-6 tersebut di atas tampaklah bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan 
masyarakat/individu berturut-turut adalah perilaku, 
lingkungan, pelayanan kesehatan dan keturunan atau 
faktor genetik. 

   Box IV

Berikut cerita yang disampaikan pembaca di salah satu 
koran nasional. Kisah ini mencerminkan tentang harapan 
adanya dukungan infrastruktur dan pentingnya peran  
lintas sektor terhadap penyediaan pelayanan kesehatan. 
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Listrik  PLN  di Rumah Sakit

Saya membangun Rumah Sakit *****************, 
sekitar tiga tahun lalu dan akan beroperasi pada akhir Mei 
2008. Sudah diajukan permohonan pemasangan listrik 
untuk rumah sakit sejak tanggal 10 Juli 2007, tetapi baru 
dibalas (ditanggapi) tanggal 11 April 2008, yang berarti 
sudah hampir satu tahun.

Surat dibalas dan isinya, permohonan pemasangan 
baru tidak dapat dilayani karena sejak Februari 2008 
ada peraturan dari Kantor Wilayah PLN ********** 
untuk menutup pemasangan aliran listrik baru. Dengan 
keadaan ini, saya merasa dikorbankan dengan peraturan 
pada Februari 2008, padahal pengajuan jauh sebelum 
peraturan pemasangan aliran listrik baru ditutup.

Apalagi fungsi rumah sakit untuk pelayanan dan menolong 
nyawa banyak orang di daerah yang cukup terpencil. 
Sangat disayangkan perjuangan saya untuk membantu 
pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan di daerah-
daerah terpencil terhambat karena ”permainan” dari PLN. 
Rumah sakit sangat berat jika dalam pengadaan listrik 
menggunakan genset 24 jam, di samping mahal dan sulit 
mencari solar sebagai bahan bakar untuk operasional. 
(Surat Pembaca Kompas, 25 Mei 2008)
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PEMBIAYAAN 
KESEHATAN

 

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, 
pem biayaan kesehatan dapat diartikan sebagai  
upaya menghimpun berbagai kegiatan peng-

galian, pe ngalokasian dan pembelanjaan sumber daya  
keuangan secara terpadu dan saling mendukung. Ke-
semua itu di lakukan dalam rangka mendukung pem-
bangunan ke sehatan guna mencapai  derajat kesehat-
an masyarakat  yang setinggi-tingginya.

Mengikuti pengertian di atas, perlu disepakati 
ter lebih dahulu bahwa upaya kesehatan yang 
perlu didukung oleh pembiayaan kesehatan adalah 
upaya kese hatan masyarakat dan upaya kesehatan 
perorangan. Sedangkan untuk upaya kesehatan 
kewilayahan, karena pada hakekatnya upaya ini 
dilakukan oleh berbagai institusi lintas sektor, maka 
pembiayaannya tidak dapat dimasukkan dalam 
kategori pembiayaan kesehatan. 

Pembiayaan untuk mendukung upaya yang di-
lakukan oleh berbagai institusi di luar institusi keseha t-
an tersebut, misalnya pembiayaan untuk mendukung 
kecukupan pangan, pembiayaan untuk mendukung 
penyediaan air bersih, pembiayaan untuk mendukung 
upaya kebersihan kota dan pembangunan perumah-
an sehat. Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang 
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dialokasikan kepada dinas yang bersangkutan, untuk 
mendukung program yang dilakukan oleh institusi 
tersebut. Pembiayaan ini tidak dapat dimasukkan da-
lam kategori pembiayaan kesehatan.

SUMBER DANA

Secara garis besar sumber dana dapat kita golong-
kan dalam dalam 2 jenis yaitu dana pemerintah dan 
dana masyarakat. Dana pemerintah dalam hal ini ber-
asal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Sedangkan dana masyarakat adalah dana yang 
ber asal dari pengumpulan dana masyarakat, misalnya 
dalam bentuk premi jaminan kesehatan yang dihimpun 
oleh badan jaminan pemeliharaan kesehatan. Bisa 
juga berasal dari dana yang dihimpun dan dikelola 
oleh masyarakat sendiri dalam bentuk dana sehat. 
Pengelolaannya di guna kan untuk mendukung upaya 
kesehatan yang di selenggarakan oleh masyarakat 
sendiri.

ARAHAN PENGGUNAAN DANA

Agar penggunaan dana dapat dilakukan dengan 
ter tib, efektif dan efi sien, maka berdasarkan sumber 
perolehannya, penggunaan dana harus terarah. Dana 
dari pemerintah dialokasikan untuk mendukung pem-
biayaan upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan 
kewilayahan dan upaya kesehatan perorangan bagi 
masyarakat miskin dan kelompok rentan.
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Perluasan cakupan penggunaan dana pemerintah 
sebenarnya dapat dikembangkan untuk memberikan 
subsidi upaya kesehatan perorangan bagi masyarakat 
yang tidak dikategorikan dalam masyarakat miskin, 
namun mereka akan menjadi miskin bila jatuh sakit. 
Terlebih ketika mereka harus membiayai tindakan  
medik dan/atau perawatan inap yang relatif lama. Bagi 
kelompok masyarakat ini dapat diberlakukan iuran  
biaya atau cost sharing  dengan persentase sesuai 
dengan kemampuan fi nansial mereka. Hal ini perlu 
dipertimbangkan bila upaya jaminan pemeliharaan 
kesehatan belum mencakup masyarakat sepenuhnya.

Selain itu dana pemerintah dapat digunakan un-
tuk penggantian peralatan medik yang sudah tua, per-
baikan atau perluasan fasilitas gedung atau memper-
baharui peralatan medik dengan teknologi yang lebih 
mutakhir di institusi kesehatan pemerintah/rumah 
sakit pemerintah. Juga dapat dialokasikan untuk mem-
biayai pendidikan/pelatihan tenaga kesehatan, guna 
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 
Selain itu dapat juga diperuntukkan membantu sub-
sidi rumah sakit swasta khususnya di daerah yang 
jauh dari jangkauan rumah sakit pemerintah, dengan 
pertimbangan bahwa rumah sakit swasta tersebut ba-
nyak menolong masyarakat. Dengan catatan bahwa 
bantuan subsidi itu digunakan untuk tujuan sosial dan 
bukan komersial. 

Bila masyarakat juga harus menanggung biaya 
investasi di institusi kesehatan pemerintah yang 
berarti biaya tersebut dimasukkan dalam komponen 
tarif pela yanan, maka tarif pelayanan yang  yang 
harus dibayar masyarakat akan menjadi sangat tinggi. 
Baik untuk pelayanan rawat jalan maupun rawat 
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inap. Padahal pe ngadaan infrastruktur itu merupakan 
tanggung jawab pemerintah dan bukan dibebankan 
kepada masyarakat. Masyarakat telah memenuhi 
tanggung jawabnya dengan membayar pajak kepada 
pemerintah.

Oleh karena itu subsidi pemerintah tetap 
diperlukan agar tarif pelayanan yang dibebankan 
kepada pasien/masyarakat lebih terjangkau. Pada 
masa yang akan datang, bila seluruh masyarakat 
sudah tercakup menjadi peserta jaminan pemeliharaan 
kesehatan (askes), maka dana pemerintah digunakan 
untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat, 
upaya kesehatan kewilayahan dan upaya kesehatan 
perorangan bagi golongan masyarakat miskin dan 
kelompok rentan. 

Sedangkan dana masyarakat digunakan untuk 
men dukung upaya kesehatan perorangan, dalam 
bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang bersifat 
sosial dan wajib dan/atau jaminan pemeliharaan 
kesehatan yang bersifat sukarela/opsional. Juga dapat 
digunakan untuk mendukung upaya kesehatan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat sendiri. 

BESARAN BIAYA KESEHATAN

Untuk mendukung pembangunan kesehatan ter-
masuk di dalamnya untuk mendukung upaya keseha-
tan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, 
diperlukan alokasi dana sekurang-kurangnya 5% dari 
PDRB atau 15 % dari anggaran pendapatan dan be-
lanja daerah setiap tahunnya. Sedangkan untuk men-
dukung upaya kesehatan kewilayahan besarannya 
disesuaikan dengan prioritas dan tahapan yang dis-
usun oleh institusi terkait.
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Pembiayaan dilakukan melalui penyusunan ang-
gar an pendapatan dan belanja daerah setiap tahun, 
yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah 
ber sangkutan. Serta disesuaikan pula dengan prioritas 
dan tahapan yang disusun oleh institusi kesehatan dan 
lintas sektor yang bersangkutan.

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Na sional, maka kita telah memiliki payung hukum 
yang kuat  untuk mengembangkan dan melaksanakan 
sistem jaminan sosial, termasuk di dalamnya jaminan 
pemeliharaan kesehatan. 

Sistem jaminan kesehatan ini akan memberi 
dampak positif bagi upaya pelayanan kesehatan 
perorangan yang terstruktur, komprehensif, bermutu 
dan tersistem. Dengan perkataan lain akan tercipta 
sistem pelayanan kesehatan perorangan terpadu 
(SPKT) yang efektif dan efi sien.

Untuk sampai kepada tahap pelaksanaan jaminan 
pemeliharaan kesehatan yang mantap dengan cakup-
an menyeluruh, sudah dapat dipastikan bahwa un-
tuk mencapainya bukan merupakan hal yang mudah. 
Diperlukan perencanaan yang mantap, mengikuti ta-
hap-tahapan yang dirancang, dijalankan secara berke-
sinambungan, dengan komitmen yang kuat, serta ker-
jasama dengan pihak-pihak terkait atau stake holder. 

Pengalaman yang diperoleh dalam menyelenggara-
kan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai 
negeri dan juga keluarga miskin dan kelompok-
kelompok ren tan, paling tidak akan dapat kita jadikan 

lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:169lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:169 12/21/2008   2:23:58 PM12/21/2008   2:23:58 PM



PENGANTAR MENUJU REFORMAS I  PEMBANGUNAN KESEHATAN D I  KABUPATEN DAN KOTA

170

modal dalam penyelenggaraan jaminan pemeliharaan 
kesehatan di waktu yang akan datang. Demikian 
juga pengalaman dari badan jaminan pemeliharaan 
kesehatan swasta, dengan segenap keberhasilan dan 
kendalanya.

Manfaat menjadi peserta jaminan pemeliharaan 
kese hatan masih harus terus dipromosikan kepada 
semua lapisan masyarakat. Sampai saat ini masih 
banyak ang gota masyarakat yang belum banyak 
mengetahui  man faat menjadi  peserta.

Dengan pemahaman yang masih samar-samar, 
yang tertangkap justru keberatan mereka ketika di-
haruskan membayar premi/iuran, sementara mereka 
dalam kondisi sehat sehingga belum merasakan man-
faat jaminan pemeliharaan kesehatan. Di pihak lain, 
anggota/peserta lainnya akan menggunakan fasilitas 
ini, baik ketika benar-benar membutuhkan pelayanan 
kesehatan atau tidak. Mereka hanya berpikir bahwa 
mereka telah mengeluarkan uang sehingga harus me-
manfaatkan jaminan kesehatan itu. Kurangnya infor-
masi dan timbulnya ekses akan mengakibatkan ang-
gota masyarakat yang belum menjadi peserta men-
jadi enggan untuk menjadi peserta jaminan pemeli-
haraan kesehatan. Pengalaman dalam mengembang-
kan ja minan pemeliharaan kesehatan masyarakat di 
beberapa daerah ini perlu dikaji dan diguna kan untuk 
mengembangkan jaminan pemeliharaan kese hatan 
masyarakat diwaktu yang akan datang. 

Demikian pula besaran premi/iuran per-kapita 
untuk pelayanan kesehatan harus dihitung dengan 
seksama, meskipun ia bersifat sosial dan wajib dan 
diselenggara kan oleh badan jaminan pemeliharaan 
kesehatan yang tidak berorientasi mencari keuntung-
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an/nirlaba. Adanya jaminan pemeliharaan kesehatan 
sebagai unsur dalam pelayanan kesehatan perorang an 
tingkat pertama sampai dengan tingkat rujukan yang 
terstruktur dengan kendali mutu dan biaya, yang di-
wadahi dalam sistem kesehatan daerah, inilah yang 
disebut sebagai sistem pelayanan kesehatan terpadu 
(SPKT).

PENGEMBANGAN BADAN JAMINAN PEMELIHARAAN 
KESEHATAN

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
 ten tang Pemerintahan Daerah pada Pasal 22, Ayat h 
disebutkan bahwa daerah mempunyai kewajiban untuk 
mengembangkan sistem jaminan sosial. Termasuk di 
dalamnya jaminan pemeliharaan kesehatan.

Ayat di atas mengamanatkan Pemerintah Daerah 
baik provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menye-
lenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan. Men-
jalankan amanat itu bukanlah pekerjaan yang mudah, 
tetapi bukan pula pekerjaan yang tidak mungkin.

Adanya badan jaminan pemeliharaan kesehatan 
di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota, 
dapat dijadikan modal awal dalam melakukan 
sinergi.  Dalam menentukan kebijakan dan proses 
penyelenggaraannya harus dicegah terjadinya hal-hal 
yang saling berten tangan.

Dengan memperhatikan hukum bilangan be-
sar atau law of large numbers, di masa depan dapat  
dikembangkan badan jaminan pemeliharaan kese-
hatan dengan melibatkan dan bekerjasama dengan 
Pemerintah Daerah. Alternatif kerjasama tersebut 
dapat dipilih  dengan cara mendekonsentrasikan atau 
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mendesentralisasikan penyelenggaraannya, khusus-
nya yang berkaitan dengan kegiatan operasional. 

Mengingat luasnya negara kita dan besarnya jum-
lah penduduk, maka penyelenggaraan jaminan peme-
liharaan kesehatan yang sangat tersentralistik meru-
pakan tugas yang sangat berat. Dengan memberikan 
peran kepada pemerintah daerah dapat diciptakan 
iklim kompetisi yang sehat dalam memberikan pela-
yanan jaminan pemeliharaan kesehatan. 

Kebijakan yang sifatnya nasional dan umum tetap 
dilakukan oleh Pusat. Sedangkan kepada Pemerintah 
Daerah diberikan kelonggaran dalam menentukan ke-
bijakan operasional di daerahnya. Termasuk kelong-
garan dalam memberi tambahan dana/subsidi, untuk 
meningkatkan mutu, jenis pelayanan dan cakupan 
peserta bagi warganya. Berbagai bentuk kerjasama 
yang mungkin dilakukan adalah: 

Pertama, badan jaminan pemeliharaan kesehatan 
yang sudah lama eksistensinya dan berpengalaman 
di tingkat nasional memberi asistensi teknis kepada 
pemerintah daerah yang akan mendirikan badan ja-
minan pemeliharaan kesehatan. Demikian pula Peme-
rintah Daerah dapat memberikan nilai tambah (added 
value) dalam implementasinya. Nilai tambah tersebut 
misalnya mengaitkan ketaatan melaksana kan program 
kesehatan tertentu dengan pembebasan biaya sekolah 
bagi anak.

Kedua, badan jaminan pemeliharaan kesehatan 
yang sudah lama eksistensinya dan berpengalaman 
di tingkat nasional melakukan pendampingan kepada 
badan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yang 
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baru terbentuk, terutama pada tahun-tahun awal 
peng o perasiannya. 

Ketiga, badan jaminan pemeliharaan kesehatan di 
tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten bekerjasama 
dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 
peserta dalam rangka pelayanan kesehatan yang 
terstruktur dan terpadu.

Keempat, badan jaminan pemeliharaan kese-
hatan di tingkat nasional menyelenggarakan jaminan 
peme liharaan kesehatan yang bersifat sukarela dan 
opsional, sebagai pelengkap jaminan pemeliharaan 
kesehatan yang bersifat sosial dan wajib. Sedang-
kan pengoperasian sehari-hari upaya jaminan pe-
meliharaan kesehatan yang bersifat sosial dan wajib  
didelegasikan kepada daerah. Untuk upaya jaminan 
pemeliharaan kesehatan guna pelayanan rujukan ke 
institusi kesehatan rujukan tingkat nasional, diseleng-
garakan oleh badan jaminan pemeliharaan kesehatan 
di tingkat nasional. Kerjasama antara badan jaminan 
pemeliharaan kesehatan daerah dapat pula dilakukan 
dengan badan jaminan pemeliharaan kesehatan swasta 
untuk menye lenggarakan jaminan pemeliharaan ke-
sehatan yang ber sifat sukarela dan opsional,  sebagai 
pelengkap dari yang bersifat sosial dan wajib.

SOSIALISASI TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN 
KESEHATAN

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan 
me ngenai kepesertaan dalam jaminan pemeliharaan 
kesehatan, adalah masalah sosialisasi. Pertama ten-
tang jumlah anggota yang keluarga yang dimasukkan 
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sebagai peserta. Siapa saja yang akan dimasukkan 
sebagai peserta oleh kepala keluarga, dapat diterima 
asalkan preminya dibayar per kapita sebanyak peserta 
yang ditanggung olehnya. Misalnya suami, istri, semua 
anaknya, dan kedua pihak orang tuanya. 

Kedua, semua peserta harus tercantum namanya 
dalam kartu peserta. 

Ketiga, jaminan pemeliharaan kesehatan tidak me-
layani penduduk yang tidak menjadi peserta atau tidak 
menunjukkan kartu peserta ketika memanfaatkan 
pela yanan kesehatan.

Keempat, keluarga miskin dan golongan pen-
duduk lainnya yang preminya memperoleh subsidi 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib me-
miliki kartu pe serta dengan seleksi yang teliti. Ini 
untuk menghindari salah sasaran yang akibatnya 
subsidi diberikan kepada golongan penduduk yang 
tidak berhak. Oleh karena itu penggunaan ”surat 
keterangan tidak mampu” sejauh  mungkin dicegah, 
guna meminimalkan penyimpangan. 

Banyaknya ekses, akan memberikan dampak 
yang sangat merugikan dalam menyediakan kecu-
kupan dana untuk membiayai subsidi bagi golongan 
masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain 
itu juga akan menimbulkan kendala bagi badan jaminan 
pemeliharaan kesehatan dan pemberi pelayanan ke-
sehatan dalam rangka memelihara kesinambungan 
pelayanan.

Kelima, kepada para peserta, lembaga penye-
lenggara wajib melakukan sosialisasi dan penjelasan 
tentang hak dan kewajiban peserta. Harus dijelaskan 
juga prosedur memperoleh pelayanan, jenis layanan 
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kesehatan  apa yang akan diperoleh di tingkat pertama 
dan rujukan, prosedur pengajuan keluhan yang men-
jadi haknya, fasilitas pelayanan kesehatan mana yang 
dapat diguna kan, ketentuan tentang sanksi, dan lain-
lain yang diperlukan.

CAKUPAN JUMLAH PESERTA DALAM UNIT PELAYANAN 
DOKTER KELUARGA

Dalam mempertimbangkan jumlah optimal peserta 
yang dapat dilayani oleh sebuah unit pelayanan dokter 
keluarga, sebagai pemberi pelayanan kesehatan per-
orangan tingkat pertama dan sebagai ujung tombak 
serta gate keeper, kita perlu memperhatikan hal-hal 
yang mempengaruhi. 

Pertama, unit pelayanan dokter keluarga mem-
berikan pelayanan dengan senantiasa menjaga mutu 
pelayanan yang tinggi dan memuaskan para peserta 
yang menjadi lingkup tanggungjawabnya. 

Untuk menjalankan misinya, dokter keluarga 
harus mampu memelihara kesehatan para peserta 
yang menjadi tanggung jawabnya dan bukan semata-
mata mengobati peserta yang sakit. Sebuah unit 
pe layanan dokter keluarga haruslah melakukan pe-
layanan kesehatan yang komprehensif yang meliputi 
pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 
yang dilaksanakan secara proaktif, dengan aktivitas di 
dalam dan di luar gedung. 

Dengan demikian pelayanan dokter keluarga 
tidak dihargai berdasarkan banyaknya jumlah peserta 
yang diobati karena sakit, tetapi ia dihargai berdasar-
kan kiner janya memelihara dan meningkatkan dera-
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jat kese hatan para peserta yang menjadi tanggung 
jawab nya. Bila seorang peserta jatuh sakit, dokter  
keluarga dapat mendeteksi penyakit tersebut pada ta-
hap dini dan mengobatinya, tidak menunggu  perkem-
bangan penyakitnya  menjadi parah. Kalau peserta/
pasien memerlukan rujukan, ia dapat ditangani lebih 
awal dan bila perlu dirawat inap, ia tidak memerlukan 
hari perawatan yang panjang  di rumah sakit.

Kedua, agar dapat memberi pelayanan yang ber-
mutu baik dan memuaskan, dokter keluarga wajib 
mengembangkan dirinya dengan mengikuti kemajuan 
ilmu pengetahuan dan ketrampilan tentang kesehatan/ 
kedokteran keluarga secara periodik. Mereka misalnya 
mengikuti pengembangan/pendidikan kedokteran ber-
kelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan kompe-
tensinya sebagai dokter keluarga secara langsung 
atau tidak langsung.

Ketiga, untuk melaksanakan pelayanan kepada 
para peserta diperlukan biaya operasional yang 
harus tersedia dengan cukup. Biaya operasional yang 
diperlukan di antaranya adalah untuk sewa tempat 
praktik, operasional kendaraan roda dua/roda empat 
sederhana, biaya listrik, pengadaan komputer, 
pe ngadaaan peralatan medik dan peralatan umum 
standar, biaya telepon, pengadaan ATK, pengadaan 
alat kesehatan habis pakai dan pengadaan obat sesuai 
formularium dokter keluarga, gaji perawat/bidan, gaji 
petugas laboratorium dan petugas tata usaha.

Keempat, faktor kesejahteraan dokter beserta 
ke luarganya perlu dipertimbangkan dengan seksama. 
Tujuannya agar ia dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik. Salah satu unsur kesejahteraan adalah 
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pendapatan dokter keluarga setiap bulannya, agar 
dapat mendukung kebutuhan hidup dokter keluarga 
beserta keluarganya dengan sederhana/wajar dan 
memelihara/meningkatkan pengetahuan dan kete-
rampilannya. 

Kelima, kepada setiap unit pelayanan dokter ke-
luarga diberikan tugas dan tanggung jawab untuk 
memelihara kesehatan sejumlah peserta oleh badan 
jaminan pemeliharaan kesehatan, dengan pembayaran 
pra-upaya. Dalam menentukan jumlah peserta perlu 
dipertimbangkan keserasian antara beban kerja dan 
pendapatan dokter keluarga, agar pelayanan kepada 
masyarakat dapat dijaga mutunya. Berdasarkan kaji-
an yang dilakukan, jumlah cakupan untuk setiap 
unit pelayanan dokter keluarga adalah sekitar 2500 
orang.

BESARAN KAPITASI

Dengan berbagai faktor yang berpengaruh seperti 
di sebutkan di atas, maka besarnya kapitasi dan 
cakupan/jumlah peserta yang diserahkan kepadanya 
untuk di pelihara kesehatannya dapat ditentukan. 
Sebagaimana disebutkan di atas cakupan ideal jumlah 
peserta ber jumlah sekitar 2500 orang untuk setiap 
unit pelayanan dokter keluarga. 

Saat ini (2007) besarnya kapitasi setiap  bulan 
yang dianggap memadai adalah sebesar Rp. 10.000,-. 
Jumlah ini hanya untuk jasa konsultasi, apabila 
ditambah dengan pem beri an obat maka perlu di-
tambahkan lagi 45 %  dari jumlah itu. Bila ditambah 
dengan pelayanan pemeriksaan laboratorium seder-
hana, perlu ditambahkan 32% lagi. 
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Dengan kinerja yang baik dan efi siensi manajemen 
dalam mengendalikan operasional hariannya, dokter 
keluarga akan dapat semakin baik dalam perolehan 
pendapatannya. Namun hal sebaliknya akan terjadi 
bila dokter keluarga tidak menampilkan kinerja dengan 
baik, yaitu memelihara kesehatan peserta. Banyak 
peserta akan jatuh sakit yang akan mengakibatkan  
dokter keluarga mengeluarkan pembiayaan yang lebih 
besar untuk me ngobatinya. Hal ini akan berakibat 
pendapatannya se makin berkurang.

PEMBIAYAAN PELAYANAN RUJUKAN

Besarnya pembiayaan pelayanan rujukan didasar-
kan atas tagihan/claim dari pemberi pelayanan ke-
sehatan. Besarnya tarif dalam pembiayaan pelayanan 
rujukan didasarkan pada kesepakatan antara badan 
penyelenggara jaminan kesehatan, institusi pelayanan 
kesehatan rujukan terkait dan para dokter. Kesepakat -
an dengan dokter khususnya yang menyangkut jasa 
medik diagnos tik dan tindakan. Kesepakatan dapat 
pula dilakukan dengan fasilitasi per himpunan profe-
si dan asosiasi institusi kese hatan. Khususnya untuk 
jasa medik pelayanan spesialistik dan sub-spesialistik, 
bila pedomannya telah disusun  oleh organisasi profe-
si dapat dijadikan dasar dalam menentukan besarnya 
jasa medik. 

Untuk kelancaran arus kas dari pemberi pela-
yanan kesehatan, badan penyelenggara jaminan pe-
meliharaan kesehatan dapat memberi uang muka ter-
lebih dahulu. Ini nanti akan dipertanggungjawabkan 
ketika pemberi pelayanan kesehatan mengirim tagih-
an/claim-nya secara periodik. Secara bertahap bila 
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ketentuan mengenai Diagnosis Related Group (DRG) 
dengan pembiayaan prospektif sudah ada, maka 
pembiayaan medik akan lebih efi sien.

PEMBIAYAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Untuk  membiayai upaya kesehatan masyarakat, 
dana pendukungnya dari APBD yang berasal dari 
berbagai sumber yang telah disebutkan sebelumnya. 
Penyusunan anggaran APBD yang dilakukan setiap 
tahun, perlu disusun dalam suatu RAPBD yang teliti, 
lengkap, memiliki prioritas, disusun berdasarkan 
evaluasi situasi dan kondisi yang dihadapi dan 
kebutuhan masyarakat (evidence based) di bidang 
kesehatan.

Untuk memudahkan transformasi dari volume ke-
giatan yang direncanakan menjadi besaran dana yang 
diperlukan, maka bila memungkinkan sebaiknya dihi-
tung besaran biaya untuk setiap jenis kegiatan yang 
sifatnya operasional maupun kegiatan pengadaaan 
barang. Untuk unit cost yang sifatnya operasional, 
sebagai contoh: kegiatan penyuluhan kesehatan, pe-
nyemprotan dalam rangka penanggulangan demam 
berdarah dengue, kegiatan surveilans dan kegiatan 
imunisasi. Sedangkan untuk contoh pengadaan, anta-
ra lain: pengadaan obat–obatan pasien penyakit ter-
tentu sesuai dengan regimen pengobatan, pengadaan 
alat kesehatan habis pakai, pengadaan alat peralatan 
kesehatan dan pemeliharaannya, pengadaan rantai 
dingin untuk vaksin, pengadaan vaksin dan lain-lain.

Dengan demikian dalam penyusunan RAPBD 
di bidang kesehatan kita dapat mempermudah dan 
menghemat waktu karena pada dasarnya untuk 
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sebagian kegiatan yang berulang kita dapat membuat 
perkalian antara unit cost dengan volume kegiatan 
operasional dan volume pengadaan barang.

PEMBIAYAAN UNTUK MENGHADAPI BENCANA

Dalam menghadapi bencana, di samping kesiapan 
personil terlatih yang tersusun dalam tim, obat dan 
peralatan kesehatan yang sudah dikemas dalam 
perangkat-perangkat (sets), perlu didukung dengan 
tersedia nya dana APBD dalam jumlah yang cukup. 
Sepatutnya dana ini dapat  dicairkan dengan prosedur 
yang lebih mudah untuk membiayai operasional 
tim-tim kesehatan dalam memberikan pertolongan 
kesehatan menghadapi bencana, semisal tsunami, 
banjir, longsor, gempa bumi, semburan lumpur atau 
kebakaran. Bila dana operasional tersebut tidak 
terpakai sampai akhir tahun dapat dikembalikan ke 
kas daerah. Dengan demikian respons pertolongan 
kepada masyarakat yang terkena bencana dapat 
dilakukan sedini mungkin.

Sebagai ilustrasi pada tabel di bawah ini dapat kita 
perbandingkan persentase jumlah penduduk yang 
me ngikuti asuransi kesehatan sosial di ber bagai ne-
gara di dunia. Pada tepi yang paling kiri dapat dilihat 
bahwa persentase penduduk Indonesia yang meng-
ikuti asuran si masih sangat rendah. Di bebe rapa 
negara bahkan penduduk peserta asuransi kesehatan 
sosial sudah mencapai 100%. Bila asuransi kesehat-
an penduduk miskin mencakup sekitar 70 juta orang 
(As keskin) yang sekarang disebut jaminan kesehatan 
masyarakat (Jamkesmas) dimasukkan sebagai pe-
serta, maka persentase peserta asuransi kesehatan 
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sosial di Indonesia akan sangat meningkat. Menggu-
nakan momentum adanya Askeskin atau Jamkesmas 
untuk peningkatan cakupan asuransi kesehatan sosial 
bagi  seluruh penduduk patut dipertimbangkan. Ter-
masuk di dalamnya untuk mencakup penduduk di luar 
golongan miskin. Dari aspek pembiayaan akan terjadi 
subsidi silang antara yang sehat dan yang sakit, antara 
yang kaya dan yang miskin. Di samping itu masyarakat 
akan menjadi terbiasa dan menarik manfaat menjadi 
peserta asuransi kesehatan dan pelayanan kesehatan 
perorangan terpadu yang terstruktur. 

Tabel-6. 
Persentase Penduduk Yang Memiliki Asuransi 

Kesehatan Sosial/Pembiayaan Publik di Beberapa 
Negara14

Dengan demikian amanat Undang-Undang  
Nomor: 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional, khususnya yang berkaitan dengan 
Jaminan Kesehatan yang tersebut pada Bagian Ke-

14  Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Yayasan Penerbitan Ikatan 
Dokter Indonesia. 2005
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dua dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, secara 
bertahap dapat direalisasikan. Meskipun persiapan ke 
arah implementasi jaminan ke se hatan tersebut tidak 
mudah, namun merupakan ke wajiban kita bersama 
untuk menyukseskannya. 

Payung hukum untuk melengkapi undang-undang 
tersebut yang sifatnya lebih rinci dan lebih teknis, 
se perti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 
Keputusan Presiden, Peraturan Menteri perlu digarap 
segera. Sedang kan Daerah dapat memberikan ma-
sukan dalam rangka penyusunan peraturan-peraturan 
tersebut. Juga Daerah perlu segera memiliki Peraturan 
Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah masing-
masing dan peraturan pendukung yang mengakomo-
dasikan hal-hal yang bersifat operasional dari jaminan 
pemeliharaan kesehatan, sesuai dengan situasi, kon-
disi dan potensi daerah. 
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SUMBER DAYA 
MANUSIA DI BIDANG 
KESEHATAN

Tidak dapat disangkal lagi bahwa kecukupan  
sumber daya manusia dalam arti kualitas dan 
jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di suatu 

Kabupaten/Kota akan menentukan berhasilnya pelak-
sanaan program pembangunan kesehatan. Untuk itu 
pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan bebe-
rapa langkah dalam mencukupi dan mengisi berbagai 
jabatan struktural maupun fungsional. 

Dalam organisasi jajaran kesehatan harus dipilih 
tenaga kesehatan yang berkualitas, ketepatan jumlah 
dan kualifi kasinya. Berbagai hal yang perlu dijadikan  
per timbangan adalah:

Pertama, sesuai dengan situasi dan kondisi 
daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, perlu 
dilakukan ana lisis berbagai masalah kesehatan yang 
ada dan masalah di luar bidang kesehatan yang 
berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 
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derajat kesehatan disertai dengan solusinya. Langkah 
di atas akan sangat dipermudah, bila suatu Kabupaten/
Kota telah memiliki peraturan daerah tentang sis tem 
kesehatan daerah dan peraturan-peraturan pelaksana-
an lainnya.

Kedua, langkah ini merupakan lanjutan dari lang-
kah pertama, yaitu menentukan tugas pokok dan 
fungsi dari dinas kesehatan dan jajarannya.

Ketiga, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
(tu poksi), disusun pengorganisasian dinas kesehatan 
dan  jajarannya.

Keempat, berdasarkan tupoksi dan pengorga-
nisasian yang disusun, dibuat analisis jabatan ber-
dasarkan tugas dan fungsi bagian-bagian dalam dinas 
kesehatan dan jajarannya, baik yang sifatnya struk-
tural maupun fungsional. Lalu dilanjutkan dengan me-
nyusun deskripsi setiap jabatan  yang ada.        

Kelima, berdasarkan langkah-langkah  tersebut di 
atas, dibuatlah daftar kebutuhan personil  sesuai Daf-
tar  Susunan Personil dan Peralatan (DSPP) dinas kese-
hatan dan jajarannya. Dalam DSPP tercantum jumlah 
personil, kualifi kasi, pengalaman, golo ngan kepega-
waian yang diperlukan untuk mengisi setiap jabatan 
struktural atau jabatan fungsional. Dengan demikian 
seluruh tugas dinas kesehatan terbagi habis.

MENYUSUN  KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DI 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 

Biasanya masalah sumber daya manusia dan pe-
nanga nannya merupakan masalah yang kompleks. 
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Bila penanganannya tidak dilakukan dengan obyektif, 
akan me nimbulkan  keresahan dari personil yang sudah 
bertugas. Dengan penanganan yang bijaksanapun 
terkadang masih menimbulkan keresahan, sebab 
menyangkut ”nasib” personil. Beberapa langkah yang 
dapat dipertimbangkan adalah: 

Pertama, penyempurnaan pengisian sumber daya 
manusia sesuai dengan DSPP disosialisasikan terlebih 
dahulu. 

Kedua, kegiatan dilakukan secara obyektif oleh 
suatu tim jabatan dan kepangkatan.

Ketiga, tidak dilakukan pemberhentian dan penu-
run an golongan jabatan. 

Keempat, menambah kualifi kasi personil sesuai 
per syaratan jabatan yang akan dipangkunya, dengan 
pendidikan dan atau pelatihan yang sesuai. 

Kelima, bila terjadi kelebihan personil di satu 
tempat dapat dipindahtugaskan ke tempat lain yang 
kekurangan personil. 

Keenam, dimungkinkan adanya tour of duty (TOD) 
dan  tour of area (TOA)  secara periodik. Bila diperlu-
kan, TOA dan TOD dapat berjalan di internal Kabupat-
en/Kota, lintas Kabupaten/Kota, tingkat provinsi hing-
ga tingkat nasional atau sebaliknya. Dengan pola karir 
nasional ini diharapkan sumber daya manusia kese-
hatan memiliki pengalaman dan wawasan yang luas, 
di samping kemahiran teknis dan mutu kepemimpin-
an (leadership) yang baik. Sejauh mungkin dihindari 
pengisian jabatan diperuntukkan hanya bagi personil 
kesehatan intern Kabupaten/Kota tersebut, apalagi 
bila persyaratan golongan kepegawaian, kuali fi kasi 
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dan pengalaman masih dianggap belum cukup. Hal 
demikian akan memberi kesan bahwa Kabupaten/
Kota tersebut “tertutup”. Seringkali terjadi datangnya 
“orang luar” ke suatu Kabupaten/Kota, membawa wa-
wasan baru yang akan memberi keuntungan bagi Ka-
bupaten/Kota tersebut.

Ketujuh, daftar penilaian kinerja personil yang 
lazim disebut DP3 dibuat secara obyektif sesuai 
kenyataan. Perlu dihindari pengisian DP3 sesuai 
selera atasan, berdasarkan suka atau tidak suka 
(like or dislike), atau karena atasan selalu ingin 
“membahagiakan” anggota atau keluarganya.

Kedelapan, untuk pengisian  jabatan  di tingkat  
Kabupaten/Kota diperlukan sumber daya manusia 
yang se belumnya memiliki cukup pengalaman bertu-
gas di tingkat puskesmas. Beberapa pengecualian da-
pat diberikan untuk tenaga kesehatan dokter spesialis/
sub-spesialis dan tenaga kesehatan lain yang khusus 
dididik dan dilatih untuk bertugas di rumah sakit, balai 
laboratorium kesehatan daerah dan sebagainya.

Kesembilan, perlu adanya pola karir yang 
jelas bagi setiap personil. Kepada setiap personil 
wajib di berikan kesempatan dan kemudahan untuk 
memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk jenjang 
jabatan yang lebih tinggi dan spesialisasi. Juga perlu 
kemudahan dalam mengikuti program pengembangan 
profesional ber kelanjutan (Continuing Professional 
Development) dan pendidikan/pelatihan tenaga ke-
sehatan lain misalnya bidan, perawat, teknisi medik 
dan sebagainya.

Dengan telah tertatanya pengisian sumber daya 
manusia di jajaran kesehatan Kabupaten/Kota, di-
harapkan dapat menjadi awal atau modal kuat untuk 
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melanjutkan pembangunan kesehatan dengan lebih 
efektif dan efi sien.

KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RUMAH SAKIT, 
DAN KEPALA PUSKESMAS

Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur 
Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas merupakan 
pimpinan institusi kesehatan yang penting dalam 
memimpin pe laksanaan pembangunan kesehatan 
dan pelayanan kese hatan dengan efektif dan efi sien. 
Untuk menduduki posisi sebagai pimpinan dinas 
kesehatan, haruslah seseorang yang memiliki latar 
belakang pendidikan dan pelatihan kesehatan dan juga 
pendidikan pengembangan umum. Ia harus memiliki 
pengalaman luas di lapangan dan pada jabatan 
pimpinan dan staf yang lebih rendah sebelumnya. 
Dengan demikian diharapkan seorang pimpinan dinas 
kese hatan memiliki sifat kepemimpinan yang matang 
(leadership) dan manajemen yang baik, berwawasan 
luas, mengerti situasi dan kondisi di Kabupaten/Kota-
nya dari aspek yang berkaitan dengan kesehatan. 
Ia juga harus terampil membuat keputusan untuk 
memecahkan masalah dan sudah teruji kinerja dan 
inte gritasnya. 

Hal–hal yang disebutkan di atas perlu dipertim-
bangkan dengan seksama dalam pengambilan kepu-
tusan oleh bupati/walikota dalam pengangkatan 
kepala dinas ke sehatan. Ketidaktepatan mengangkat 
kepala dinas ke sehatan berakibat pada kinerja dinas 
kesehatan tidak optimal, bahkan berpotensi meng-
ganggu kinerja bupati/swalikota dalam upaya pening-
katan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan 
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kesehatan. Pengangkatan seorang tenaga kesehatan 
dari luar Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan di 
atas, dapat saja dilakukan dengan memberi kesem-
patan melakukan  orientasi  dan peninjauan lapangan 
terlebih dulu.

Perlu dihindari mengangkat kepala dinas ke-
sehatan yang berasal dari pejabat di luar jajaran 
kesehatan, karena ia dipastikan tidak mengetahui 
masalah kesehatan yang dihadapi secara komprehensif 
dan cukup mendalam. Juga tidak memiliki pengalaman 
menanggulangi masalah kese hatan. Memang sebagai 
kepala dinas kesehatan, ia mempunyai staf yang 
berpengalaman di bidang kese hatan. Tetapi karena 
keterbatasannya, sebagai pimpinan ia tidak dapat 
memahami secara teknis untuk dijadikan dasar guna 
mengoreksi/memperbaiki saran, bahan telaahan staf 
atau rencana yang disusun oleh staf. Apalagi sebagai 
kepala dinas ia juga berperan sebagai staf khusus 
bupati/walikota di bidang kesehatan, dengan tugas 
memberikan saran, usul, dan pendapat. 

Dalam rapat untuk membuat keputusan 
penting/strategis yang dipimpin bupati/walikota atau 
sekretaris daerah, tentulah ia akan menghadapi ke-
sulitan. Ia dapat saja selalu mengajak staf atau 
mewakilkan kepada staf untuk menghadiri rapat yang 
penting untuk mengambil keputusan. Namun bila ia 
selalu melakukan hal tersebut, maka hal tersebut 
mengakibatkan hubungan kerja men jadi tidak kon-
dusif. Juga dapat menurunkan citranya se bagai pe-
mimpin di jajarannya.

Sebagaimana tentang kepala dinas kesehatan, 
berbicara tentang pengangkatan pimpinan rumah 
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sakit, kita perlu lakukan dengan seksama. Kita per-
lu bahas pula adanya rumah sakit yang pimpinannya 
dijabat oleh se seorang yang tidak berlatar belakang 
pendidikan dokter. Bahkan bukan pula personil de-
ngan latar belakang pendidikan kesehatan. Ke depan 
kita perlu mengkaji dengan seksama persyaratan un-
tuk menduduki jabatan pimpinan rumah sakit, agar 
rumah sakit secara keseluruhan dapat memiliki kiner-
ja yang baik.

Kabupaten/Kota umumnya memiliki rumah sakit 
type C, type C plus, dan sedikit Kabupaten/Kota yang 
memiliki rumah sakit type B. Rumah sakit type C 
mempunyai kemampuan medik spesialistik, dengan 
4 orang dokter spesialis: penyakit dalam, kesehatan 
anak, kebidanan dan penyakit kandungan dan bedah.

Rumah sakit type C plus mempunyai kemampuan 
me dik spesialistik, dengan 4 orang dokter spesialis 
di tambah beberapa dokter spesialis lain, misalnya 
spe sialis radiologi dan spesialis anestesi. Sedangkan 
untuk rumah sakit type B, kemampuan pelayanan 
spesialis tiknya lebih banyak.

Di dalam organisasi rumah sakit terdapat komite 
medik yang beranggotakan para dokter dan dokter spe-
sialis yang bertanggungjawab kepada pimpinan rumah 
sakit. Bila pimpinan rumah sakit berupa direksi, yang 
terdiri dari direktur dan beberapa wakil direktur, maka 
untuk jabatan wakil direktur medik dan penunjang 
medik sebaiknya diberikan kepada personil kesehatan 
yang berkualifi kasi dokter. Dengan pertimbangan bahwa 
mereka dalam melaksanakan tugas sehari-hari akan 
banyak berhubungan dengan para dokter spesialis 
dan menghadapi berbagai persoalan teknis medis.
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Untuk jabatan direktur administrasi/keuangan 
atau direktur umum dapat dijabat oleh personil de-
ngan latar belakang pendidikan kesehatan non-dok-
ter, atau latar belakang pendidikan non-kesehatan. 
Namun untuk ke lancaran pelaksanaan tugas sehari-
hari sebaiknya me reka memiliki pengalaman menja-
bat atau bertugas di lingkungan kesehatan. 

Direktur rumah sakit merupakan posisi jabatan 
yang unik. Ia harus menguasai kepemimpinan, pe-
nguasaan manajemen umum dan manajemen rumah 
sakit serta pengalaman. Ia juga harus memimpin dan 
mengkoordinasikan aktivitas rumah sakit yang dilaku-
kan oleh personil rumah sakit dengan berbagai latar 
belakang disiplin ilmu yaitu medik spesialistik, medik, 
paramedik, teknisi kesehatan, dan non kesehatan. 
Dengan demikian ia wajib memahami masalah dan 
terminologi teknis medik serta memiliki akseptabilitas 
yang baik. Di samping itu ia wajib melakukan upaya  
pembinaan dan pencegahan internal rumah sakit, agar 
sejauh mungkin dapat menghindari kejadian pelang-
garan kode etik dan malpraktik. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tugas 
direktur rumah sakit sangat kompleks. Sehingga da-
lam menetapkan direktur rumah sakit, kompleksitas 
 tugas tersebut harus dapat diakomodasikan, agar ki-
nerja rumah sakit yang diharapkan, yaitu pelayanan 
medik yang bermutu baik dan memberikan kepuasan 
kepada pasien/masyarakat dapat tercapai. Dengan 
demikian me netapkan dokter yang memenuhi per-
syaratan sebagai pimpinan rumah sakit merupakan 
pilihan yang tepat. 

Dengan telah diberlakukannya UU Nomor 29 
tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pimpinan 
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rumah sakit yang dijabat oleh seorang dokter dan ia 
juga berpraktik sebagai tenaga medik, maka ia wajib 
memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil 
Kedokteran Indonesia dan Surat izin praktik dari Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, sebagaimana 
dikenakan pada dokter lain yang berpraktik.

Tentang kepala puskesmas, selain persoalan 
manajerial dan pengorganisasian teknis medis, ia wa-
jib mengetahui situasi lokal wilayah kerjanya dan kon-
disi institusi yang dipimpinnya. Ini mengingat bahwa 
puskesmas saat ini merupakan institusi kesehatan ter-
depan yang langsung bersentuhan dengan masyara-
kat, yang menangani masalah kesehatan masyarakat 
dan saat ini sekaligus memberikan pelayanan kese-
hatan perorangan tingkat pertama. Dengan demikian 
tugas puskemas bersifat kom  pleks dan berat.

Sesuai dengan sistem kesehatan nasional, di 
masa depan puskesmas tidak lagi menangani upaya 
kesehatan perorangan, kecuali di daerah terpencil    di 
mana pela yanan kesehatan perorangan tingkat per-
tama masih diintegrasikan di puskesmas. 

Saat ini sudah timbul pertanyaan di antara petu-
gas puskesmas, bila puskesmas tidak lagi melakukan 
upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, lalu 
apa saja tugas yang harus dilaksanakan dalam upaya 
kesehatan masyarakat tingkat pertama. Pertanyaan 
demikian sangatlah wajar karena belum semua petu-
gas puskesmas diberi pengertian dan  wawasan yang 
lengkap tentang upaya kesehatan masyarakat.

Selain itu, masih banyak petugas kesehatan 
yang belum memahami arti penting paradigma 
sehat. Secara singkat, paradigma sehat adalah 
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bagaimana memelihara kesehatan masyarakat dan 
meningkatkannya, bukan sekedar mengobati orang 
sakit tetapi mencegah masya rakat jatuh sakit. 
Kalaupun seseorang jatuh sakit, sudah dideteksi 
secara dini, sehingga tidak menjadi berat dan lebih 
mudah diobati.

Dengan luasnya lingkup upaya kesehatan 
masyarakat, maka pelayanan kesehatan perorangan 
tingkat pertama diserahkan tanggungjawabnya kepa-
da dokter keluarga, yang juga menggunakan pende-
katan paradigma sehat, secara proaktif dan kompre-
hensif dalam melaksanakan tugasnya. 

Dengan peran baru puskesmas dengan tugas 
melakukan upaya kesehatan masyarakat tingkat 
pertama yang demikian banyak dan kompleks serta 
langsung berada digaris terdepan melayani masyara-
kat, diperlukan pim pinan yang memiliki kemampuan 
kerjasama lintas sektor. Ia harus mampu mengajak 
masyarakat aktif berpartisipasi, inovatif, kreatif dan 
mampu menggerakkan staf dan petugas puskesmas 
lainnya untuk melaksanakan tugasnya secara profe-
sional dan berdedikasi. Demikian pula ia harus mampu 
menggerakkan upaya kesehatan berbasis masyarakat 
(UKBM) yang ada di wilayah tanggungjawabnya. 

Setiap personil kesehatan yang memiliki kemam-
puan dan memenuhi persyaratan, dapat menjadi pim-
pinan puskesmas. Demikian pula tenaga dokter dapat 
menjadi kepala puskesmas sepanjang dokter tersebut 
memiliki minat terhadap upaya kesehatan masyarakat.  
Bila puskesmas dipimpin oleh personil kesehatan non 
dokter, maka diperlukan seorang tenaga dokter bekerja 
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di puskesmas tersebut dalam jabatan fungsional, agar 
puskesmas dapat memberikan pelayanan medik yang 
merupakan kompetensi dokter. 

Begitu juga dari seorang Kepala Dinas Kesehat-
an, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas yang 
didaerahnya merupakan tokoh masyarakat, diharap-
kan menjadi teladan dalam menerapkan dan meng-
gerakkan pola hidup bersih dan sehat termasuk tidak 
merokok bagi jajarannya dan di masyarakat. Demiki-
an pula ia wajib menjadikan institusinya bersih dan 
tertata rapi dengan lingkungan yang bersih dan sehat 
serta hijau.
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OBAT DAN 
PERBEKALAN 
KESEHATAN

TUJUAN SUBSISTEM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional obat 
dan perbekalan kesehatan merupakan salah 
satu subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional 

yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin 
ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan perbekalan 
ke sehatan secara terpadu dan saling mendukung. Se-
dangkan tujuannya adalah tersedianya obat dan per-
bekalan kesehatan yang aman, bermutu, dan berman-
faat serta terjangkau oleh masyarakat untuk menja-
min terselenggaranya pembangunan keseha tan guna 
meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Di tingkat Kabupaten/Kota, jajaran kesehatan 
yang bertugas melaksanakan pembangunan kese-
hatan dan langsung memberikan pelayanan kepada 
masyarakat,  berada dalam posisi yang sangat pen-
ting. Sebaik apapun perencanaan kesehatan yang di-
susun dan didukung sumber daya yang cukup, tetapi 
bila pada tingkat institusi pelayanan kesehatan yang 
langsung berhadapan dengan masyarakat tidak dapat 
mewujudkan ketersediaan obat dan perbekalan kese-
hatan dalam jumlah dan jenis yang tepat, sudah dapat 
dipastikan akan menimbulkan masalah yang besar.
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PERENCANAAN OBAT-OBATAN DAN  PERBEKALAN 
KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 

Dalam rangka menyusun perencanaan obat dan 
per bekalan kesehatan untuk mendekati kebutuhan 
nyata dilapangan, beberapa langkah tersebut di bawah 
ini dapat dipertimbangkan:

Pertama, perlu dilakukan analisis prevalensi 
dan insi dens penyakit yang terjadi selama setahun 
termasuk kunjungan pasien ke puskesmas, rumah 
sakit, dan institusi kesehatan lainnya. Juga perlu 
dianalisis kecenderungan kejadian penyakit selama 
beberapa tahun terakhir. 

Kedua, sesuai analisis yang dilakukan, akan 
diperoleh kebutuhan jenis dan jumlah obat dan 
perbekalan ke sehatan yang diperlukan. Penyusunannya 
berdasarkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan 
formularium obat rumah sakit, kebutuhan puskesmas,   
dan kebutuhan lainnya di lapangan.

Ketiga, perencanaan pengadaan obat harus 
meng utamakan obat generik, kecuali untuk jenis obat 
yang sediaan generiknya belum tersedia. Pengertian 
obat generik itu sendiri adalah obat yang mempunyai 
kesamaan komposisi kualitatif dan kuantitatif pada 
zat berkhasiat serta persamaan dalam bentuk sediaan 
farmasinya dibandingkan dengan originatornya.

Menurut M. Syamsul Arifi n pangsa pasar obat di 
Indonesia adalah seperti tampak pada tabel di bawah 
ini.
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Tabel.7. Pangsa Pasar Obat di Indonesia

Jenis obat Pangsa pasar

Obat paten 30%

Obat generik bermerk 61%

Obat generik 9%

Jumlah 100%

Sumber:  Menurut M.Syamsul Arifi n, Program Obat 
Generik. Ketua Majelis Kode Etik GP Farmasi 
Indonesia, 2008.

Tampak di sini bahwa pangsa pasar obat generik di 
Indonesia masih rendah. Sedangkan kita mengetahui 
bahwa pangsa pasar obat generik di negara-negara 
maju jauh lebih tinggi. 

Keempat, pemberian obat kepada pasien harus-
lah rasional (rational drug use). Penggunaan obat 
secara rasional (WHO, 2001) adalah: pasien menerima 
obat sesuai dengan kebutuhan klinis, dosis yang 
sesuai dengan kebutuhan individual, dalam waktu 
yang mencukupi dan dengan biaya yang serendah-
rendahnya. 

Kelima, pengadaan obat haruslah berasal dari 
sumber yang keabsahannya terjamin yang diproduksi 
oleh pabrik yang sudah menerapkan cara produksi 
obat yang baik (CPOB), untuk menghindari obat 
substandar dan obat palsu. Kemasan dan tampilan 
obat substandar maupun obat palsu dapat mengecoh, 
karena sering sama baik dengan obat yang tidak 
palsu. Meskipun biasanya ditawarkan dengan harga 
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lebih rendah dengan diskon menarik, wajib ditolak. 
Bila timbul keraguan agar dikonsultasikan kepada 
Balai Besar POM Provinsi yang bersangkutan.

Keenam, sebelum melaksanakan pengadaan obat 
dan perbekalan kesehatan perlu dilakukan penghitung-
an stok/jumlah dan jenisnya yang berada di gudang 
farmasi Kabupaten/Kota, di rumah sakit dan di institusi 
pe layanan kesehatan lainnya (puskesmas dan lain-
lain), pada tahun berjalan. Obat dan perbekalan yang 
di perkirakan akan menumpuk sisanya pada akhir 
tahun, harus diperhitungkan dalam merencanakan 
pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Tanggal 
kadaluarsa harus pula dipertimbangkan. Sebaliknya 
obat dan perbekalan kesehatan yang diperkirakan 
persediaannya tidak mencukupi untuk satu tahun, 
rencana pengadaannya perlu ditambah.

Ketujuh, di gudang farmasi Kabupaten/Kota perlu 
disediakan cadangan obat dan perbekalan kesehatan 
untuk menghadapi kejadian luar bisa (KLB) atau 
bencana lainnya. Gudang farmasi perlu dijaga siang/ 
malam untuk mencegah pencurian.

Kedelapan, dimungkinkan pengalihan obat dan 
perbekalan kesehatan antara institusi pelayanan ke-
sehatan (realokasi) yang dikoordinasikan oleh dinas 
kesehatan Kabupaten/Kota dalam rangka efi siensi dan 
menghindari kekurangan di satu institusi dan kelebih-
an di institusi pe layanan kesehatan yang lain.

Kesembilan, perlu dihindari pengadaan obat 
dan perbekalan kesehatan dengan waktu kadaluarsa 
(expiration date) yang sudah dekat, untuk obat dan 
perbekal an kesehatan yang mempunyai waktu kada-
luarsa. 
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Kesepuluh, untuk obat-obatan dari jenis napza 
(narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) harus di-
simpan dan dikeluarkan sesuai dengan persyaratan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk 
menghindari penyalahgunaan.

Mengenai pengadaan alat kesehatan dapat diper-
timbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, dipilih alat kesehatan yang berkualitas 
baik sehingga usia pakainya panjang. 

Kedua, pemilihan merk jangan terlalu beragam 
untuk memudahkan pemeliharaan. 

Ketiga, pilihlah alat kesehatan yang relatif mudah 
pemeliharaannya dan suku cadangnya mudah didapat, 
serta pelayanan pemeliharaan purna jual yang baik.

Keempat, pengadaan haruslah berorientasi ke-
pada kebutuhan riil dari pengguna alat dalam mem-
berikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan atas 
dorongan pihak ketiga. Hendaknya tidak mengada-
kan alat kesehatan yang tidak diperlukan atau belum 
dibutuhkan. 

Kelima, pilih alat kesehatan dengan biaya opera-
sional yang paling rendah dan terjangkau. 

Keenam, dengan spesifi kasi yang sama pilihlah 
alat kesehatan produksi dalam negeri.  
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PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DALAM 
PEMBANGUNAN 
KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehat-
an masyarakat, perlu dilakukan berbagai upa-
ya oleh berbagai pihak dengan peran dan 

tugas masing-masing, termasuk memberdayakan 
masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut tidak 
hanya sebagai obyek atau sasaran kegiatan belaka.

Keterlibatan masyarakat hendaknya dalam ke-
duduk an masyarakat sebagai subyek pembangunan 
dengan pe ngetahuan, sikap dan perilaku (knowledge, 
attitude and practice) yang berubah dan bersedia 
berperan aktif dalam mendukung upaya bersama me-
ningkatkan derajat kesehatan. Dengan demikian yang 
kita perlu upayakan adalah melakukan perubahan  
dalam sikap dan perilaku masyarakat, didahului 
dengan pemberian pengetahuan dengan contoh-
contoh praktis dan aktual.

Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dapat 
ter jadi bila dalam mengupayakan perubahan kita 
lakukan sesuai dengan budaya masyarakat setempat 
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dengan cara-cara yang sistematik, terencana baik, 
dan bertahap. Perubahan yang dihasilkan dengan cara 
instruktif belaka atau koersif, biasanya menghasilkan 
perubahan yang sifatnya superfi sial dan tidak bertahan 
lama.

MEMPEROLEH KERJASAMA MASYARAKAT 

Yang dimaksud dengan memperoleh kerjasama 
 ma sya rakat dalam pembangunan kesehatan pada 
dasarnya adalah mengupayakan agar masyarakat 
berubah dari sikap dan perilaku yang tidak peduli 
bahkan menentang, menjadi sikap dan perilaku positif 
sehingga mau berpe ran aktif dan bekerjasama dalam 
meningkatkan derajat kesehatan. Pada masyarakat 
yang kebutuhan dasarnya (basic needs) sudah ter-
penuhi, perubahan dan kerja sama akan lebih mudah 
diperoleh. 

Upaya yang perlu dilakukan adalah mengupayakan 
agar program menanggulangi masalah kesehatan 
masya rakat diketahui dan dikenal oleh masyarakat. 
Masalah kesehatan yang akan ditanggulangi harus 
pula dirasakan oleh masyarakat sebagai masalah 
mereka. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah 
melalui penyuluhan baik dengan pendekatan secara 
umum maupun kepada kelompok yang dituju (target 
group) melalui pertemuan, diskusi maupun kunjungan 
rumah.

Materi yang dibahas dapat berupa berbagai jenis 
pro gram kesehatan antara lain tentang  pola hidup 
bersih dan sehat (PHBS), lingkungan sehat, gizi 
masyarakat, pencegahan penyakit, KIA dan keluarga 
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berencana dan sebagainya. Dibahas pula peran apa 
yang diharapkan dapat dilakukan oleh individu dan 
masyarakat.

Untuk lebih menimbulkan keinginan tahu masya-
rakat perlu diusahakan penyuluhan dilakukan de ngan 
menggunakan alat bantu audiovisual, berupa fi lm 
pendek, poster dan pamfl et bergambar, serta cara lain 
yang menarik.

Pengulangan penyuluhan dengan materi yang 
sama dengan cara yang variatif perlu dilakukan agar 
timbul minat dari masyarakat tentang program yang 
akan dilaksanakan. Timbulnya minat masyarakat dapat 
kita tandai dengan munculnya banyak perta nyaan ke-
pada petugas kesehatan tentang program kesehatan 
yang disuluhkan dan terjadinya diskusi antara ang-
gota masyarakat.

Pada tahap masyarakat sudah sampai kepada peni-
laian bahwa suatu program dirasakan menguntungkan 
mereka, maka masyarakat akan meminta pertimbangan 
kepada tokoh masyarakat setempat yang dapat 
berupa pejabat pemerintah, perangkat desa, tokoh 
masyarakat non formal, alim ulama, dan sebagainya. 
Oleh karena itu dalam menyusun strategi penyuluhan 
untuk memperoleh perubahan sikap dan perilaku 
masyarakat, sebagai peren cana kita harus memiliki 
pengetahuan tentang para tokoh yang dijadikan 
panutan atau pendapatnya banyak di dengar dan diikuti 
masyarakat. Kemudian jalur itu kita pergunakan se-
bagai jalur utama dalam diseminasi informasi yang 
nanti akan dipakai masyarakat  meminta konfi rmasi 
dan dijadikan panutan. Kita sebaiknya juga tetap 
memanfaatkan jalur-jalur lain sebagai penguat.
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Dalam tahap penilaian ini, masyarakat melalui 
to koh-tokohnya termasuk yang mewakili pemuda dan 
pe rempuan dapat pula diajak serta meninjau keca-
matan atau Kabupaten/Kota lain yang sudah berhasil 
mene rapkan program kesehatan tertentu, untuk me-
nambah keyakinan mereka.

Obyek peninjauan antara lain:

- Daerah yang telah berhasil menurunkan kasus 
kurang gizi pada ibu hamil dan balita karena 
berhasilnya program KIA dan gizi seimbang. 
Peningkatan gizi untuk ibu hamil sangat penting 
untuk mencegah busung lapar. Kaitannya adalah 
dengan terpenuhinya gizi bagi ibu hamil, maka 
kasus kelahiran bayi dengan berat badan rendah 
tidak akan terjadi, dan juga mencegah  busung 
lapar pada bayi. 15

- Daerah yang telah berhasil menurunkan kasus 
demam berdarah dengue karena keberhasilan 
ma sya ra kat menerapkan pemberantasan sarang 
nyamuk (PSN).

- Daerah yang telah berhasil menurunkan 
kasus diare karena keberhasilan masyarakat 
menerapkan PHBS.

- Daerah yang telah berhasil menurunkan kasus 
ca cing karena keberhasilan masyarakat menerap-
kan program sanitasi lingkungan dan hygiene 
perorang an.

15 Ali Khomsan, “Perempuan dan Busung Lapar” dari: 
www.kalyanamitra.or.id/web/index.php
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- Tidak terjadinya kasus fl u burung karena keberha-
sil an masyarakat tidak memelihara unggas di 
sekitar rumah dan memelihara sanitasi kandang.

- Kemudahan memanfaatkan fasilitas pelayanan 
kese hatan karena keberhasilan program dokter 
keluarga dan rujukannya didukung jaminan pe-
meliharaan ke se hatan di suatu Kabupaten/Kota.

- Menghilangnya gangguan akibat kurang yodium 
(GAKY) karena keberhasilan program penggunaan 
garam beryodium yang memenuhi syarat dan lain 
sebagainya.

Upaya pemberdayaan masyarakat juga perlu 
dilaku kan dengan pemberian kemudahan kepada 
masyarakat/swasta untuk berperan aktif dalam:

- Menyelenggarakan institusi pelayanan kesehatan 
perorangan mulai dari upaya kesehatan perorang-
an tingkat pertama dan rujukannya.

- Menyelenggarakan badan jaminan pemeliharaan 
kesehatan yang bersifat sukarela/opsional sebagai 
pelengkap jaminan pemeliharaan kesehatan yang 
bersifat wajib/sosial.

- Menyelenggarakan upaya-upaya kesehatan untuk 
mem   bantu pemerintah misalnya dalam rangka 
pemberantasan infestasi cacing, menggalakkan 
upa ya tidak merokok/napza terutama di kalangan 
anak-anak, remaja dan perempuan, pemberan-
tasan penyakit menular seksual, HIV/AIDS, sadar 
gizi, diabetes mellitus atau kencing manis, obesitas 
atau kege muk an, penyakit jantung koroner dan 
tekanan darah tinggi, menggalakkan upaya ASI 
eksklusif, thalasemia, kanker, dan sebagainya.
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Bila tahap penilaian ini sudah dapat dilalui 
dengan baik, yang artinya masyarakat bersedia 
melaksanakan kegiatan program kesehatan tersebut   
dengan melakukan ujicoba, maka pendampingan 
yang terjadual dengan baik perlu dilakukan, agar 
dapat dihindari kendala atau kegagalan yang se-
benarnya dapat ditanggulangi atau dicegah. Keber-
hasilan ujicoba yang dilakukan oleh se bagian dari 
anggota masyarakat, akan memberikan stimulasi 
kepada anggota masyarakat lain untuk me lakukan 
kegiatan tersebut. Dengan perkataan lain terjadilah 
penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan 
tertentu yang kita minta masyarakat untuk memiliki 
pengetahuan, sikap, dan perilaku positip serta ber-
peran aktif dalam pembangunan kesehatan dengan 
menerapkan nilai baru.

PEMBERDAYAAN  ORGANISASI PROFESI, ASOSIASI 
KESEHATAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG 
BERMINAT DI BIDANG KESEHATAN

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di 
Kabupaten/Kota kadang–kadang kita melupakan peran 
organisasi profesi kesehatan, dan organisasi terkait, 
misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan 
Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Sarjana Farmasi 
Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia 
(PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Asosiasi Rumah 
Sakit Daerah (ARSADA), Perhimpunan Rumah Sakit 
Indonesia (PERSI), Gabungan Pengusaha Farmasi (GP 
Farmasi), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 
Dharma Wanita, Organisasi Wanita lainnya, Karang 
Taruna dan masih banyak lagi yang lain.
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Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, 
organisasi–organisasi ini dapat banyak memberikan 
masukan dan sumbangsaran atau berperan sebagai 
think tank. Juga organisasi-organisasi ini akan sangat  
membantu implementasi program guna lebih meman-
tapkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan 
kese hatan, serta penanggulangan bencana/kejadian 
luar biasa. Pertemuan secara periodik merupakan 
salah satu forum yang baik untuk saling memberikan 
informasi, advokasi atau bertukar pikiran untuk 
memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi secara 
terintegrasi dan terkoordinasi.

KESEHATAN SEBAGAI ISU POLITIK

Akhir-akhir ini semakin diminati menggunakan 
kesehatan sebagai isu politik. Hal ini patut kita 
sambut dengan baik karena para pemimpin dan rakyat 
sudah lebih banyak menyadari bahwa kesehatan 
itu merupakan suatu hal yang penting dan untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, 
perlu diperjuangkan. 

Sebagai isu politik yang positif, kesehatan harus 
dimaknai sebagai hak dasar sosial (social entitlement) 
masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya oleh 
pemerintah. Sementara hidup sehat adalah suatu sikap 
dan perilaku yang ditumbuhkan pada masyarakat.

Sebagai isu politik, dapat  dengan jelas kita lihat 
antara lain pada masa kampanye pemilihan umum 
dan pemilihan kepala daerah. Khususnya dalam 
rangka pemilihan kepala daerah isu yang diangkat 
adalah pengobatan gratis bagi masyarakat di daerah 
tersebut. 
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Kalau sedikit di dalami, isu pengobatan gratis ini 
me ngandung 2 hal penting yaitu pengobatan (yang 
dituju kan kepada orang yang sakit) dan gratis (da-
pat mem peroleh pelayanan kesehatan dengan cuma–
cuma).

Tindakan pengobatan atau upaya kuratif berarti 
lingkup kegiatannya berada di hilir sebagai dampak. 
Ia belum menyentuh hal–hal yang lebih  ke hulu, yaitu 
upaya  promotif dan preventif  yang lebih proaktif. 
Meskipun baik, namun akan jauh lebih baik bila isu 
kesehatan yang diangkat mencakup upaya promotif, 
preventif, kuratif, dan rehabilitatif sehingga seseorang 
dapat termotivasi untuk menerapkan perilaku hidup 
bersih dan sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat 
dan dapat memanfaatkan pula fasilitas kesehatan 
untuk berobat secara dini (bila sakit). 

Isu ini dapat dikemas dengan bahasa yang 
mudah dimengerti dan populer. Dan lebih penting lagi 
isu ke sehatan yang diangkat, diwujudkan bila telah 
menjabat dengan merealisasikan komitmen yang 
dikampanyekan. 

Realisasi komitmen dilakukan  dengan melakukan 
pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan 
terpadu yang tersistem dengan baik. Salah satunya 
dengan menerbitkan peraturan daerah dan peraturan–
peraturan pendukung lainnya sebagai payung hukum 
yang kuat, serta menjadikan kesehatan sebagai salah 
satu arus utama atau mainstream pembangunan di 
Kabupaten/Kota tersebut.

Hal penting kedua adalah kata gratis. Sesung-
guhnya tidak ada pengobatan yang bersifat gratis. 
Mungkin yang bersangkutan secara langsung tidak 
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mengeluarkan uang untuk berobat. Di balik itu pasti 
ada yang membiayai pengobatannya. Misalnya untuk 
masyarakat miskin dilayani dengan program asuransi 
kesehatan masyarakat miskin (Askeskin), atau yang 
sekarang disebut jaminan kesehatan masyarakat. Di 
beberapa negara maju pe layanan kesehatan diberikan 
kepada masyarakat oleh pemerintah dengan dana yang 
diperoleh dari pajak. Kelak bila kesadaran membayar 
pajak di negeri kita sudah semakin baik, dapat saja 
hal ini dilaksanakan.

Saat ini untuk masyarakat yang tidak tergolong 
miskin bila berobat  digratiskan,  ini berarti pemerintah 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang akan mem-
biayai dengan sumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja daerah. Meskipun hal ini cukup membebani 
APBD, untuk daerah tertentu mungkin dapat dilak-
sanakan. 

Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah  
sekali pengobatan gratis digulirkan, perlu terus di-
lanjutkan dan tidak dapat ditarik kembali karena akan 
sangat mengecewakan masyarakat. Dengan demikian 
kesinambungan atau sustainability harus dipelihara. 
Untuk masyarakat di luar golongan masyarakat miskin 
atau setengah miskin, sebaiknya diterapkan pelayanan 
kesehatan dengan biaya terjangkau, dengan sistem 
jaminan pemeliharaan kesehatan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kesejah-
teraan bagi para pemberi pelayanan kesehatan. Perlu 
diusahakan agar mereka dapat hidup layak dan dapat 
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, sehing-
ga dapat semakin baik dan memuaskan dalam mem-
berikan pelayanan bagi masyarakat. Khusus untuk 
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tenaga dokter dan dokter gigi termasuk di antaranya 
bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor: 29 Tahun 
2004 tentang Praktik Kedokteran di mana pada Pasal 
50 disebutkan bahwa dokter dan dokter gigi dalam 
melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak 
untuk menerima imbalan jasa.
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MANAJEMEN 
PEMBANGUNAN 
KESEHATAN

 

Mengingat kedudukan dan peran Kabupaten/
Kota yang demikian pentingnya dalam 
pembangunan kesehatan maka manajemen 

pembangunan ke sehatan di Kabupaten/Kota perlu 
ditata sebaik mungkin. Dalam kedudukan dan 
peran strategisnya, Kabupaten/Kota perlu memiliki 
manajemen pembangunan kesehatan strategis 
jangka menengah dan jangka panjang yang 
berkesinambungan.

Sedangkan dalam kedudukan dan perannya 
yang langsung menghadapi dan memberikan 
pelayanan ke pada masyarakat, Kabupaten/Kota 
perlu memiliki mana jemen pembangunan jangka 
pendek dan pelayanan kesehatan yang memuaskan, 
efektif dan efi sien, yang dapat menjawab kebutuhan 
masyarakat setempat.
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MANAJEMEN STRATEGIS JANGKA MENENGAH DAN 
JANGKA PANJANG 

Bila Kabupaten/Kota telah memiliki sistem 
kesehatan daerah, maka berdasarkan sistem kesehat-
an tersebut dapat disusun rencana strategis pem-
bangunan kesehatan Kabupaten/Kota jangka mene-
ngah (5 tahun) dan jangka panjang (10-25 tahun). 
Dalam menyusun rencana strategis tersebut kita harus  
lakukan berdasarkan pada fakta dan data yang nyata 
dan valid yang kita peroleh dari sistem informasi kese-
hatan yang kita bangun serta kecenderungan (trend) 
situasi, kondisi dan potensi kese hatan serta hasil–ha-
sil pembangunan yang sudah dicapai. Juga rencana 
strategis jangka menengah ter   sebut antara lain  harus 
dapat menyatakan kondisi apa yang kita kehendaki 
sebagai hasil pelaksanaan pembangunan pada akhir 
masa pembangunan. Sasaran-sasaran program se-
lama 5 tahun dicantumkan dalam bentuk kuantitatif 
atau persentase dibandingkan saat sekarang. Untuk 
hal-hal yang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, 
dapat dinyatakan dalam bentuk kondisi apa yang kita 
kehendaki pada akhir masa 5 tahun tersebut.

Dalam rencana jangka panjang secara singkat 
dapat dikatakan bahwa yang dimuat adalah arah dan 
tujuan pembangunan dan kondisi yang kita ingin capai 
pada kurun waktu 10 tahun atau lebih. Di sini belum 
tercantum sasaran-sasaran yang dinyatakan dalam 
bentuk kuantitatif.

Dalam menyusun rencana kita memerlukan 
infor masi yang akurasinya dapat diandalkan. Bila kita  
banyak mengandalkan asumsi-asumsi, maka rencana 
yang di susun dapat dipastikan banyak me ngandung 
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kelemah an. Dalam rencana strategis harus jelas me-
muat hal-hal menjadi prioritas dalam pembangunan 
kesehatan. Termasuk program-program yang  meru-
pakan komitmen global, komitmen nasional, komit-
men regional dan spesifi k lokal, juga standar pelayan-
an minimal tingkat Kabupaten/Kota dan indikator–
indikator keberhasilan yang harus dicapai. Dengan 
demikian pengerahan sumber daya kesehatan dapat 
dilakukan dengan terarah, yang meliputi sumber daya 
manusia, sumber dana, material dan metoda yang di-
gunakan.

Kalau kita membandingkan antara perencanaan 
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, 
kita dapat mengatakan bahwa dalam rencana jangka 
pendek yang sifatnya tahunan sebenarnya merupakan 
penjabaran rinci dari rencana strategis yang telah di-
susun. Di sini sudah disebutkan tujuan, sasaran serta 
program dan kegiatan yang akan dilakukan serta 
cara yang akan digunakan secara kuantitatif dan 
jangka waktu yang diperlukan serta sumberdaya yang 
diperlukan. Kegiatan perencanaan ini merupakan 
bagian dari siklus perencanaan pembangunan dan akan 
diwujudkan se cara kongkret dengan memasukkan 
dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja 
Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota), yang kemu-
dian disahkan sebagai peraturan daerah sebagai 
payung hukum dalam implemen tasi pembangunan 
kesehatan. 

Perencanaan jangka menengah atau sering juga 
di sebut perencanaan strategis, biasanya memuat 
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program-
program pembangunan kesehatan yang disebutkan 
secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan renca-
na strategis ini disusun dan dijabarkan secara lebih 
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kongkret dalam rencana jangka pendek tahunan. 
Dengan demikian akan terjadi kesinambungan dalam 
penyusunan rencana jangka pendek tahunan selama 
5 tahun.

Pada rencana jangka panjang disebutkan tuju-
an, sasaran, strategi, kebijakan dan pokok-pokok 
program yang menyebutkan hasil yang ingin dicapai 
pada akhir kurun waktu, secara kualitatif. Bila kita 
dalam kurun waktu 5 tahun mengimplementasikan 
rencana pembangunan tahunan dengan taat asas dan 
terkendali, maka kita dapat mengharapkan bahwa 
hasilnya akan tercapai seperti disebutkan dalam 
rencana strategis. Demikian pula akan terjadi bila kita 
mengimplementasikan pembangunan berdasarkan 
rencana 5 tahunan dengan taat asas, akan tercapai 
kondisi yang dicantumkan dalam rencana jangka 
panjang 10 tahunan atau lebih.  Dengan demikian akan 
terdapat kesinambungan pembangunan kesehatan.

EVALUASI  DAN PENGENDALIAN 

Meskipun rencana telah tersusun baik, dapat saja 
terjadi  hasil pembangunan yang kita harapkan, tidak 
tercapai. Untuk itu diperlukan pengendalian kegiatan 
berdasarkan evaluasi periodik. Tujuan yang dicapai 
adalah untuk membuat koreksi atau perbaikan dalam 
implementasi selanjutnya termasuk menghilangkan 
kendala yang ada. Koreksi atau perbaikan dilakukan 
karena memang dalam perencanaan atau pelaksanaan 
ter dapat kelemahan atau karena perubahan situasi 
dan kondisi yang bersifat dinamis dan force majeur.

Untuk kegiatan evaluasi dan pengendalian imple-
mentasi  pembangunan kesehatan berdasarkan ren-
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cana tahunan dapat dilakukan setiap 3 bulan, dengan 
me libatkan para pelaksana dan staf. Kegiatan evalu-
asi dan pengendalian harus dilakukan berdasarkan 
data dan fakta yang rill dan akurat yang dianalisis 
dan sama sekali tidak dapat dilakukan  berdasarkan 
asumsi-asumsi. Oleh karena itu diperlukan sistem in-
formasi kesehatan yang benar-benar dapat diandal-
kan. Dengan demikian kita dapat meluruskan kembali 
ke arah sasaran program yang direncanakan.

Kegiatan evaluasi tahunan dilakukan, agar kita 
dapat mengetahui program apa saja yang perencanaan 
atau  realisasinya kurang memuaskan. Untuk program 
yang pencapaian hasilnya tidak mencapai sasaran, 
perlu diberi prioritas dalam penyusunan rencana 
pembangunan kesehatan sebagai dasar implementasi 
tahun berikutnya. Dengan kegiatan evaluasi dan 
pengendalian yang dilaku kan, diharapkan hasil yang 
akan dicapai selama 5 tahun sesuai dengan harapan 
yang disebutkan dalam rencana strategis.

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ben-
cana dan kejadian luar biasa atau wabah perlu  disu-
sun rencana kontinjensi se bagai dasar untuk mem-
persiapkan dan menanggulangi masalah kesehatan 
yang terjadi dan mencegah kita terdadak dan tidak 
siap menghadapi berbagai kemungkinan.

SISTEM INFORMASI KESEHATAN 

Sistem informasi kesehatan yang diciptakan 
hendak lah merupakan sistem yang dapat mengako-
modasikan kecepatan, akurasi, ketepatan waktu, cu-
kup lengkap untuk dapat digunakan dalam penyu-
sunan rencana, eva luasi, dan pengendalian. Namun 

lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:223lay out 20 12 08 revisi punxy+ m hib.indd   Sec2:223 12/21/2008   2:24:13 PM12/21/2008   2:24:13 PM



PENGANTAR MENUJU REFORMAS I  PEMBANGUNAN KESEHATAN D I  KABUPATEN DAN KOTA

224

hendaknya tidak terlalu rumit sehingga para pelaksa-
na pengumpul, pengolah, dan penganalisis data dapat 
dengan bersemangat me laksanakan tugasnya. Hal–hal 
yang tidak jelas harus segera di konfi rmasi misalnya 
ketidakjelasan diagnosis, banyaknya ”kasus/penyakit 
lain-lain”, yang akan sangat menganggu akurasi data. 
Demikian pula perlu cepat segera dikonfi rmasikan bila 
terdapat indikasi awal kejadian luar biasa untuk dapat 
ditanggulangi secara dini.

Di masa depan kecenderungan memakai jaringan 
komputer yang terhubung antara unit-unit kesehatan 
baik antara pimpinan dan staf dinas kesehatan dan 
para pelaksana dilapangan misalnya puskesmas, tidak 
terelakkan. Dengan demikian kepala dinas bahkan bila 
perlu bupati/walikota dapat mengakses informasi yang 
diinginkan dalam rangka evaluasi dan pengendalian 
situasi, kondisi maupun kemajuan pelaksanaan 
program-program pembangunan kesehatan termasuk 
penggunaan sumber daya pendukung.

Format, isi dan periodisasi dari sistem pencatatan 
dan pelaporan hendaklah dibuat seragam dan me-
rupakan aliran yang dapat diakses di tingkat nasional, 
di tingkat provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota 
ditambah hal–hal yang bersifat lokal spesifi k di Kabu-
paten/Kota. Hal demikian akan memudahkan analisis, 
evaluasi dan tindaklanjutnya maupun se bagai masukan 
dalam rangka pe nyusunan rencana pembangunan 
kesehatan di setiap tataran tersebut di atas.
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MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

Dalam manajemen sumber daya manusia, maka  
sebagai langkah awal yang penting adalah perek-
rutan. Dalam perekrutan hendaklah hanya jenis 
tenaga kesehatan dengan kualifi kasi yang diperlukan 
saja yang direkrut di samping persyaratan integritas, 
dedikasi, kesehatan, dan hal–hal lain, dengan jum-
lah sesuai kebutuhan. Sejauh mungkin dihindari pe-
rekrutan tenaga kesehatan dengan latar belakang 
pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas yang nanti 
akan diemban. Ketidaksesuaian akan menyebabkan 
kesulitan dalam melaksanakan tugas yang akan me-
rugikan tenaga yang bersangkutan dan merugikan 
kepentingan kedinasan.

Sejak awal penugasan hendaknya kepada para 
tena ga kesehatan sudah diberi penjelasan pola karir 
baik dalam jabatan struktural maupun fungsional. 
Demi kian pula perlu dijelaskan tentang penugasan 
silang (cross assignment) antara jabatan struktural 
dan jabatan fung sional serta antara jabatan pimpinan 
dan jabatan staf. Dengan demikian setiap tenaga 
kesehatan memiliki kejelasan dan kepastian dalam 
meniti karirnya.

Sampai saat ini masih terdapat kesan bahwa ja-
bat an struktural masih lebih diminati daripada jabatan 
fungsional karena dianggap lebih bermartabat. Pada-
hal kalau kita lihat secara obyektif jabatan fungsional 
itulah yang menghasilkan kinerja atau output/keluar-
an, se dang kan jabatan struktural bertugas memberi-
kan fasi litasi di samping memimpin dan memberikan 
arahan serta menciptakan kondisi agar para pejabat 
fungsional dapat bekerja sebaik–baiknya. Di negara–
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negara maju jumlah dan jenis jabatan fungsional ber-
jumlah jauh lebih banyak dari jumlah jabatan struk-
tural.

Di samping itu tour of duty (TOD) dan tour of 
area (TOA) hendaklah dilakukan secara regular, agar 
para tenaga kesehatan memiliki wawasan yang luas 
dan lebih memiliki kebijaksanaan/kearifan yang lebih 
matang. Mutasi dapat dilakukan antara 3-4 tahun. 
Mobilitas tenaga kesehatan yang terlalu cepat dapat 
berakibat pemahaman dan penghayatan terdapat 
tugas kurang mendalam dan sebaliknya mutasi yang 
terlalu lama akan berakibat kejenuhan dan rutinisme 
dalam melaksanakan tugas.

Dalam manajemen sumber daya manusia, pe-
nilaian kinerja seseorang dari atasan langsung meru-
pakan hal yang penting. Daftar penilaian pelaksanaan 
pekerjaan yang lazim disebut DP3 merupakan suatu 
instrumen penilaian terhadap bawahannya yang se-
harusnya dapat digunakan untuk memberikan moti-
vasi pelaksanaan tugas bawahan. Syaratnya adalah 
penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan 
pe ngamatan yang seksama. Kalau perlu atasan mem-
buat catatan tentang berbagai hal penting baik yang 
bersifat positif maupun negatif.

Dalam memberikan penilaian, harus dihindarkan 
cara penilaian berdasarkan kesan dan rasa suka atau 
tidak suka. Bila dinilai baik, nilai untuk hal–hal tertentu 
dapat dinaikkan. Bila dinilai kinerjanya merosot 
jangan ragu–ragu untuk menurunkan. Bila penilaian 
didasarkan obyektivitas, maka bagi yang dinaikkan 
nilainya akan bertambah motivasinya. Sebaliknya 
bagi yang diturunkan nilainya, meskipun mungkin 
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yang bersangkutan merasa kecewa, tetapi ia merasa 
bahwa atasan memperhatikan kinerjanya, sehingga ia 
terpacu untuk memperbaiki kinerjanya.

Penilaian yang tidak obyektif, di mana seorang 
pim pinan mengobral nilai baik untuk bawahan 
yang berprestasi maupun tidak berprestasi, akan 
menimbulkan suasana kerja merosot dan tidak 
kondusif. Sebaliknya juga akan terjadi bila pimpinan 
terlalu kikir untuk menaikkan nilai bawahan yang 
berprestasi atau tidak menurunkan nilai bawahan 
yang merosot kinerjanya. Hal ini  juga akan berakibat 
suasana kerja merosot dan tidak kondusif.

Perlu dihindari predikat ”anak emas” atau ”anak 
loyang”. Jarak antara pimpinan dan para bawahan 
dalam hubungan kedinasan perlu diusahakan sama.

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Penghargaan dan sanksi atau sering disebut reward 
and punishment merupakan salah satu cara dalam 
mana jemen sumber daya manusia untuk memberikan 
motivasi kerja dalam suatu organisasi. Pemberian 
penghargaan kepada seseorang akan menimbulkan 
keinginan untuk berprestasi dan meningkatkan rasa 
harga diri (self es teem). Sedangkan sanksi yang 
diberikan secara wajar sesuai tingkat kesalahan yang 
diperbuat seseorang, meskipun akan dirasakan tidak 
menyenangkan, akan membuat seseorang melakukan 
instrospeksi untuk kemudian memperbaiki diri.

Dalam memberikan penghargaan dan  sanksi, 
guna mencegah subyektivitas sebaiknya pimpin-
an  organisasi menyusun suatu tim yang dipimpin 
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oleh pimpinan or ga nisasi itu sendiri, yang akan ber-
musyawarah dan ber sepakat untuk memberikan 
penghargaan atas prestasi atau menjatuhkan sanksi 
atas pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang–undangan yang berlaku.  Proses 
dan hasil musyawarah dan mufakat hen dak lah di-
tuangkan dalam suatu berita acara.

Penyampaian penghargaan apapun baik yang 
di keluarkan  oleh kepala dinas atau pejabat yang 
lebih tinggi berdasarkan usulan kepala dinas, dapat 
disampaikan secara terbuka. Namun penyampaian 
keputusan sanksi hendaklah langsung disampaikan 
kepada yang bersang kutan. Orang lain tidak perlu 
mengetahui, karena hal tersebut akan membuat 
seseorang menjadi malu. Mem permalukan seseorang 
akan menetralisir dampak positif dari sanksi  yang 
bersifat mendidik. 

Jangan sekali-kali kita mempunyai anggapan bah-
wa seseorang yang pernah berbuat kesalahan akan 
terus berbuat  salah dan seorang yang pernah mem-
buat prestasi, akan terus  membuat  prestasi. Oleh 
karena itu semua tin dakan pemberian penghargaan 
maupun penjatuhan sanksi harus didasari kenyataan 
dan sama sekali tidak boleh berdasarkan rasa suka 
atau tidak suka, atau hanya berdasarkan kesan dan 
laporan sepihak.

FILE PERSONIL

Bagian kepegawaian dinas wajib membuat fi le 
personil untuk setiap orang yang bekerja di jajaran 
kesehatan Kabupaten/Kota. File tersebut harus diisi 
dengan lengkap yang berisi identitas pegawai tersebut 
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lengkap dengan istri/suami dan anak-anaknya. Juga 
dalam fi le tersebut harus lengkap berisi riwayat hidup, 
salinan ijasah, salinan sertifi kat, salinan keputusan-
keputusan yang menyangkut pegawai tersebut, tanda 
penghargaan, foto, dan hal lain yang diperlukan. 
Dengan dipunyainya fi le personil setiap pegawai yang 
terisi lengkap dan selalu di up date, maka memproses 
administrasi kepegawaian akan sangat dimudahkan. 
Misalnya untuk proses kenaikan golongan, kenaikan 
gaji berkala, promosi jabatan, penghitungan angka 
kredit (PAK) bagi pejabat fungsional, proses pensiun. 
Jangan hendaknya untuk semua proses tadi setiap 
personil dibebani tugas untuk menyerahkan per-
syaratan administrasi, seolah-olah ia adalah seorang 
pegawai baru. Hal ini tentu akan memperpanjang 
waktu pemrosesan yang sebenarnya dapat dicegah. 
Demikian pula dari pihak pegawai wajib menyerahkan 
salinan surat-surat kepada bagian kepegawaian 
untuk melengkapi fi le personil yang menyangkut 
dirinya, misalnya sertifi kat, ijasah, yang ia terima 
langsung, tanpa melalui bagian kepegawaian. File 
personil tersebut merupakan dokumen yang sifatnya 
konfi densial, yang hanya boleh diketahui oleh kepala 
dinas dan kepala bagian kepegawaian. 

TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN 

Dalam rangka promosi, tour of duty, tour of area, 
hendaknya dilakukan oleh tim pertimbangan jabatan 
dan kepangkatan. Tim dibentuk oleh kepala dinas. 
Hasil kerja tim diusulkan kepada kepala dinas untuk 
diputuskan siapa di antara 3 calon yang diajukan, bila 
penerbitan keputusan itu merupakan kewenangan 
kepala dinas. 
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Bila penerbitan keputusan tersebut merupakan 
kewenangan atasan kepala dinas yaitu bupati/
walikota, maka kepala dinas akan mengirim hasil kerja 
tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan tersebut 
kepada bupati/walikota untuk kemudian akan diproses 
sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku 
oleh badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan 
(Baperjakat) tingkat Kabupaten/Kota, di mana kepala 
dinas akan dilibatkan pada rapat badan tersebut yang 
menyangkut sumber daya manusia kesehatan.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk meningkatkan wawasan profesionalisme 
dan ke mahiran teknis perlu dilakukan upaya 
pengembangan sumber daya manusia dengan secara 
bergiliran sesuai dengan senioritas atau prestasi. 
Pegawai hendaknya diberi kesempatan untuk 
mengikuti pendidikan dan pelatih an yang bersifat 
pengembangan umum, pengembangan teknis dan 
spesialisasi, maupun mengikuti pengembang an 
profesional berkelanjutan, yang lazim disebut juga 
con tinuing professional development (CPD).

Diharapkan dengan pendidikan dan pelatihan ter-
sebut akan diperoleh staf dan pimpinan maupun pelak-
sana teknis yang bermutu baik dalam menggerakkan 
roda pembangunan kesehatan dan dalam memberikan 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Lagi pula dengan telah diberlakukannya Undang-
Un dang Praktik Kedokteran, bagi dokter dan dokter 
gigi wajib mengikuti CPD yang diakreditasi oleh 
organisasi profesi (IDI dan PDGI) yang diperlukan 
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dalam rangka registrasi 5 tahunan yang dikeluarkan 
oleh Konsil Kedok teran Indonesia sebagai prasyarat 
memperoleh izin praktik yang dikeluarkan oleh kepala 
dinas kesehatan Kabupaten/Kota.

PERLINDUNGAN KERJA

Untuk pegawai kesehatan yang bertugas khusus 
di  ling kungan dengan risiko tinggi karena terpapar 
radiasi misalnya di bagian radiologi, bagian kedokteran 
nuklir perlu dilengkapi baju pelindung yang dilapisi 
timbal dan fi lm badge untuk mengukur paparan 
radiasi yang me ngenai tubuhnya, sesuai ketentuan. 
Intensitas paparan wajib di periksa secara periodik 
agar ambang batas aman tidak terlewati. Para petugas 
ini juga diberi  tunjangan radiasi sesuai peraturan yang 
berlaku dan diberi makanan ekstra bergizi.  Demikian 
pula bagi pegawai yang bertugas di laboratorium yang 
berhubungan dengan jasad renik patologik, di ruang 
isolasi pasien  penyakit menular dan sebagainya.

MANAJEMEN KEUANGAN DAN BARANG 

Mengenai keuangan dan barang, manajemen dan 
admi nistrasi pertanggungjawaban hendaknya mene-
rapkan sepenuhnya ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku dan transparan. Diharapkan tidak di-
lakukan te robosan–terobosan yang dapat mengaki-
batkan kesulitan dalam pertanggungjawabannya. Da-
lam pe ngadaan barang, hendaklah panitia pengadaan 
me ngetahui benar rambu-rambu ketentuan peraturan 
perundang-undangan, hal apa saja dan batas serta 
prosedur di mana pengadaan barang dapat dilakukan 
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dengan penunjukan langsung, penunjukan langsung 
dengan pembanding atau tender.

Pengadaan barang hendaknya tidak didasari 
kehen dak penjual barang (supplier driven), rekanan, 
tetapi benar-benar didasari kebutuhan pengguna 
dalam rangka pelaksanaan tugas dan pelayanan 
masyarakat.

Demikian pula dalam pengadaan barang perlu 
dibuat perkiraan harga sendiri (owner estimate) dan 
bukan penawaran harga yang sodorkan oleh rekanan 
belaka. Untuk membuat owner estimate tidaklah 
sesukar yang dibayangkan karena kemudahan 
teknologi informasi.

Penginventarisan barang perlu dilakukan dengan  
 cermat. Setiap inventaris kantor diberi tanda dan 
dibuat buku inventaris kantor serta kartu inventaris 
ruangan untuk setiap ruangan yang ada barangnya. 
Demikian untuk barang yang disimpan di gudang per-
lu dibuat buku inventarisnya termasuk jumlah dan ke-
adaannya (baik, rusak, rusak berat dan sebagainya). 
Juga  catatan pemasukan dan pengeluaran barang 
serta tanda terimanya wajib dibuat dengan teliti.

Barang-barang yang rusak dan sudah terlalu lama 
berada dalam gudang sebaiknya dihapus sesuai ke-
tentuan peraturan perundang-undangan, untuk mem-
beri tempat untuk barang baru yang akan dimasukkan 
dalam gudang.
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MANAJEMEN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN

Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan hen-
daklah sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. 
Dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan 
yang mem punyai waktu kadaluwarsa, hendaklah 
dipilih yang memiliki waktu kadaluwarsa yang paling 
panjang, agar masa pakainya juga panjang. Juga 
untuk menghindari pemborosan karena obat tidak 
dapat dipakai lagi bila sudah kadaluwarsa.

Pengadaan sesuai kebutuhan dapat diperoleh 
bila laporan penyakit dari pengguna akurat sehingga 
dapat dianalisis yang kemudian dapat ditransforma-
sikan dalam daftar kebutuhan jumlah dan jenis obat 
serta alat ke sehatan yang diperlukan. Juga kecende-
rungan para dokter spesialis dalam penggunaan obat 
dan alat kesehatan perlu diperhatikan.

Penggunaan obat harus mendukung upaya 
peng obatan yang rasional dan lebih mengutamakan 
obat generik, kecuali bila belum tersedia sediaan 
generiknya dapat dipakai obat dengan merek dagang 
secara selektif.

Persediaan atau stok obat dan alat kesehatan yang 
masih ada di gudang farmasi Kabupaten/Kota harus 
men jadi pertimbangan dalam rencana pengadaan 
obat dan alat kesehatan tahun berikutnya. Hal ini perlu 
dilakukan  untuk menghindari di satu pihak kekurangan 
obat dan alat kesehatan tertentu dan di lain pihak 
menumpuknya obat dan alat kesehatan yang lain. 
Dengan demikian kartu stok di gudang farmasi harus 
selalu diperbaharui (updating) setiap ada pengeluaran 
dan pemasukan obat dan alat kesehatan.
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Saat ini dan ke depan, pekerjaan inventarisasi  
barang, obat dan alat kesehatan akan lebih  dimudahkan  
dengan penggunaan komputer yang diberi pengaman, 
agar hanya petugas yang berhak saja yang dapat 
membuka dan mengakses serta mengadakan mutasi/ 
perubahan.

Untuk Kabupaten/Kota dengan topografi  ber-
bukit-bukit diperlukan ambulans dengan gardan 
ganda. Ambu lans jenis ini sangat berguna untuk 
mengevakuasikan pasien dari lokasi yang sulit 
ditempuh oleh ambulans biasa, untuk keperluan lintas 
medan atau kondisi jalan yang curam atau mendaki 
dan dalam menghadapi bencana alam misalnya 
letusan gunung berapi. Gunung berapi yang meletus 
biasanya akan menyemburkan pasir atau debu yang 
akan menutupi permukaan jalan dengan cukup tebal 
yang tidak memungkinkan ambulans bisa berjalan. 
Hal demikian akan menghambat pertolongan atau 
evakuasi. 

Box V

Arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla patut diperhatikan. 
Beliau menegaskan pentingnya memelihara dan me-
ningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Be-
liau juga mengharapkan dokter tidak terpengaruh oleh 
industri farmasi yang kadang-kadang mempengaruhi 
dokter dalam memberikan pengobatan kepada pasien. 
Juga dokter diharapkan tidak bekerja berlebihan, sehing-
ga berpotensi keliru dalam mengambil keputusan dan ti-
dak mempunyai waktu untuk terus belajar.
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Kalla Minta Jam Praktek Dokter Dibatasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta jam praktek dokter 
di Indonesia dibatasi agar bisa efektif melayani pasien 
dengan mutu dan kualitas pengobatan yang baik dan 
cepat. 

”Saat ini kan satu dokter bisa melayani 100 pasien sehari, 
sedangkan efektifnya sehari itu 32 pasien,” kata Kalla 
saat membuka Indo Medica Expo Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI) di Jakarta Convention Center, Kamis (29/5).

Dengan jumlah pasien yang banyak per harinya, ia 
melanjutkan, pelayanan dokter Indonesia terhadap 
pasiennya sangat tidak berkualitas. Terkadang, satu 
pasien justru dilayani secara cepat namun resep obatnya 
diperbanyak. 

”Seperti F-16 saja, jumlah resepnya lima karena tidak 
percaya diri, siapa tahu ada yang manjur salah satunya,” 
kata Kalla berseloroh. ”Berbeda dengan Singapura, 
konsultasi cukup panjang sedangkan resep lebih sedikit 
tetapi akurat.”

Budaya dokter untuk mengejar setoran, kata Kalla, masih 
terjadi. Sehingga pasien kadang tidak memiliki banyak 
waktu untuk berkonsultasi dengan dokter di Indonesia. 

Dengan jumlah pasien yang ditangani secara proporsional, 
kata Kalla, dokter juga punya waktu untuk terus belajar 
dan memperdalam kemampuannya. Dokter muda juga 
diberi kesempatan karena jumlah pasien tidak menumpuk 
di dokter yang sudah punya nama.
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PENGARSIPAN 

Pengarsipan terhadap surat maupun dokumen 
saat ini masih menimbulkan masalah dalam pe nyim-
panannya yang semakin lama semakin bertumpuk, 
karena adanya ketentuan penyimpanan arsip selama 
kurun waktu ter tentu berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang–undangan. Akibatnya kalau pengarsipan 
dilaksanakan  dengan tidak cermat, maka pada waktu 
diperlukan, sukar atau tidak dapat ditemukan. 

Untuk itu harus dimulai penyimpanan arsip dalam 
bentuk yang lebih ringkas dan lebih mudah mencari-
nya dengan menyimpannya dalam disc komputer. 
Tentunya tidak semua dokumen dapat disimpan dalam 
disc, misal nya untuk arsip yang berkaitan dengan 
pertang gungjawaban keuangan dan barang sepanjang 
peraturan masih mempersyaratkan demikian. Namun 
paling tidak kita dapat menghemat ruang penyimpanan 
arsip dan waktu  untuk mencarinya kembali.

”Tidak mungkin kan, memeriksa pasien saat jam 11 
atau jam 12 malam. Saya juga sebagai wakil presiden 
menghindari ambil keputusan pada jam-jam seperti itu, 
karena kemungkinan besar keliru,” kata Kalla.

Pemerintah, ujar Kalla, juga memberi perhatian besar 
untuk dokter spesialis. Tahun ini Rp 400 miliar sudah 
digulirkan untuk melakukan pendidikan dokter spesialis. 

”Karena kalau biaya sendiri, pikirannya ketika jadi dokter 
adalah balik modalnya bagaimana,” kata Kalla. (Tempo 
Interaktif, Kamis, 29 Mei 2008).
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PENGAWASAN MELEKAT  

Sudah merupakan bagian yang tidak dapat di-
pisahkan dari kepemimpinan, bahwa atasan langsung 
wajib melakukan pengawasan kinerja bawahannya 
dalam melaksanakan tugasnya sehari–hari, di sam-
ping pengawasan yang dilakukan oleh aparat penga-
wasan (Bawasda, Inspektorat Jenderal, BPKP dan 
BPK). De ngan penga wasan melekat yang dilakukan 
oleh atasan langsung maka kinerja bawahan dapat 
dipelihara mutu dan momentumnya dan potensi pe-
nyimpangan dapat dicegah atau dideteksi secara  dini 
pada awal terjadinya.

Dengan demikian dapat dicegah penyimpangan 
atau  kerugian yang lebih besar. Pengawasan melekat 
dapat dilakukan dengan mengadakan rapat periodik 
antara pimpinan dan staf ataupun para pelaksana 
lapangan untuk memonitor kemajuan pelaksanaan 
program dibandingkan dengan rencana atau kegiatan 
serta kendalanya untuk di atasi. Kegiatan ini juga 
dapat di lakukan dengan  kunjungan kerja. Dapat pula 
dilakukan dengan cara secara harian  menanyakan 
langsung kepada staf/bawahan yang bersangkutan.

Juga dalam tata persuratan, pimpinan wajib 
meneliti draft surat yang diajukan untuk ditandatangani. 
Dalam pengecekan draft surat perlu dibaca mulai dari 
kepala surat, ada/tidaknya lampiran, perihal, kolom 
lembar dan tanggal surat, alamat tujuan surat (nama 
jabatan yang dikirimi surat), isi dan penutup surat 
yang terdiri dari ruang tandatangan dan nama jelas 
pengirim serta tembusan surat.
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Pada pengetikan dengan menggunakan komputer, 
karena   kekurang telitian petugas pengetik, maka  bila 
kita hanya membaca isi surat saja, kadang-kadang 
alamat tujuan surat (nama jabatan yang dikirimi surat) 
dan tembusannya tidak sesuai dengan maksud kita 
karena pengetik menggunakan draft surat sebelumnya 
di komputer yang sama. Hal ini dapat terjadi karena 
petugas  hanya mengetik isi surat saja dan lupa 
merubah alamat tujuan surat dan tembusannya.

PEMELIHARAAN DAN PENCEGAHAN 

Pemeliharaan dan pencegahan merupakan upaya 
untuk meningkatkan usia pakai mulai dari bangunan, 
alat peralatan umum, alat peralatan kesehatan, mesin–
mesin, kendaraan dan lain sebagainya. Langkah awal 
yang sederhana adalah menjaga kebersihan sarana dan 
alat peralatan yang ada. Untuk gedung, upaya peme-
liharaan dan pencegahan dilakukan dengan meme-
lihara kebersihan setiap hari, segera memperbaiki ke-
rusakan atau kebocoran sejak awal agar kerusakan 
tidak ber tambah.

Selain itu, pengecekan saluran listrik secara ber-
kala dan tidak memasang stop kontak secara multipel 
dan kendur yang dapat mengakibatkan hubungan 
pendek dan percikan api, yang dapat memicu keba-
karan. Juga jangan mengganti sikring yang rusak 
dengan memasang kabel/kawat yang berpotensi 
mengakibatkan kebakaran. Tersedianya hidran atau 
alat pemadam api merupakan hal yang esensial untuk 
memadamkan api guna mencegah kebakaran  yang 
lebih besar dan fungsinya perlu dicek sesuai  ketentuan 
teknis alat tersebut.
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Untuk alat peralatan umum, mesin–mesin, ken-
dara an, alat kesehatan, komputer sebelum digunakan  
para petugas yang akan menggunakan perlu dilatih 
dan pe tunjuk pemakaian atau user’s manual harus 
dibaca dan dimengerti sebelum menggunakan. Tidak 
dapat di toleransi penggunaan alat peralatan dengan 
cara coba–coba atau trial and error, yang akan 
merusak alat per alatan sejak awal atau paling tidak 
mengurangi usia pakai, yang berakibat kerugian.

Pemeliharaan periodik sesuai petunjuk penggu-
naan dan pemeliharaan, harus dikerjakan. Untuk alat-
alat kesehatan yang  berdasarkan  manual teknisnya 
harus dilakukan kalibrasi secara periodik, maka ke-
giatan kali brasi harus dilakukan tepat waktu agar ti-
dak terjadi penyim pangan hasil pemeriksaan.

PERIZINAN

Dalam mengelola perizinan beberapa hal pen-
ting yang perlu diperhatikan adalah diberikannya 
kepastian kepada pemohon izin. Kepastian itu adalah 
pertama diper olehnya persyaratan apa saja yang 
diperlukan un tuk setiap jenis izin dan harus dipenuhi 
oleh pemohon, dalam bentuk  tertulis. Oleh karena 
itu perlu diterbitkan formulir yang berisi persyaratan 
lengkap yang wajib dipenuhi dan diisi dengan 
lengkap. Kedua, kepastian waktu keluarnya izin sejak 
persyaratan sudah dilengkapi dan diserahkan oleh 
pemohon. Ketiga, bila untuk izin tersebut pemohon 
harus membayar dengan sejumlah biaya tertentu, 
maka besaran biaya tersebut harus di sebutkan dalam 
formulir kelengkapan persyaratan. Ke empat, bila 
pemohon belum melengkapi seluruh per syaratan yang 
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diperlukan, agar ditulis dalam formulir tanda terima. 
Dalam formulir tersebut, berisi ceklis yang me nyebutkan 
seluruh persyaratan yang diperlukan, per syaratan apa 
saja yang telah dipenuhi dan apa saja yang belum 
dipenuhi dan harus dilengkapi. Persyaratan yang sudah 
dipenuhi diberi tanda, misalnya dengan diberi tick di 
dalam kotak. Kemudian ditandatangani pe tugas yang 
menerima. Lembar asli diserahkan kepada pemohon 
izin dan duplikatnya disimpan di kantor. Bila dari awal 
persyaratan telah dipenuhi, kepada pemohon tetap 
diserahkan formulir yang berisi ceklis tersebut yang 
seluruhnya sudah diberi tick. Kemudian kepada pe-
mohon diberitahu kapan izin tersebut dapat diambil. 
Kelima, penyerahan izin yang sudah selesai, disertai 
tanda terima sebagai bukti tertulis.  Perlu ditambahkan 
bahwa untuk setiap pembayar an yang dilakukan, 
kepada pemohon  diberikan tanda terima atau kuitansi. 
Ke depan informasi mengenai persyaratan berbagai 
perizinan dan bentuk formulir-formulirnya sebaiknya 
dimasukkan da lam website Dinas Kesehatan sehingga 
dapat diakses oleh pemohon izin dengan mudah. 
Dasar penarikan dan besaran biaya adalah peraturan 
daerah. Kemudahan pengurusan dan transparansi 
perizinan menggambarkan salah satu perwujudan 
good governance pada sektor pelayanan publik.

Sebagai akhir dari Bab XIII ini, dalam Gambar-7 
diperlihatkan benang merah dan keterkaitan berbagai 
faktor penting yang berpengaruh serta upaya kesehatan 
yang dilakukan dalam pembangunan kesehatan yang 
dibahas dalam buku ini. 
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PENUTUP
 

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa ke-
sehatan merupakan hak dasar manusia, di mana 
status kesehatan seseorang dan masyarakat 

dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu perilaku,  
lingkung an, pelayanan kesehatan, dan keturunan atau 
faktor genetik.

Oleh karena itu dengan wawasan paradigma se-
hat guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat 
yang tinggi, diperlukan upaya pembangunan yang ber-
wawasan kesehatan dan upaya pelayanan kesehatan 
terpadu yang disusun dalam kesisteman. Dalam im-
plementasinya, upaya-upaya yang dilakukan hendak  
nya memberikan peran dan manfaat bagi semua pi-
hak dengan mem pertimbangkan situasi, kondisi, dan 
potensi daerah serta kebutuhan masyarakat, dalam 
rangka mencapai tujuan.
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KEPUSTAKAAN

1. Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2007 Nomor: 1 Seri E Tentang Peraturan Gubernur 
Sumatera Selatan Nomor: 4 Tahun 2007 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kesehatan Provinsi 
Sumatera Selatan, 2007.

2. Departemen Kesehatan RI, Indonesia Sehat 
2010, Visi Baru, Misi, Kebijakan dan Strategi 
Pembangunan Kesehatan, 1999.

3. Departemen Kesehatan RI, Standar Pelayanan  
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, 
2003.

4. Departemen Kesehatan RI, Sistem Kesehatan 
Nasional, 2004.

5. Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pengem-
bangan Desa Siaga, 2006.

6. Gatot Soetono, Zunilda Dj Sadikin, Dhanasari 
V Trisna, Witri Ardini, Dewi Lestari dan Susi 
Oktawati, Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia, Membangun Praktik Dokter Keluarga 
Mandiri.

7. Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan 
Dokter Keluarga, Standar Nasional Profesi Dokter 
Keluarga.
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8. Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan 
Dokter Keluarga Indonesia, Standar Pelayanan 
Kedokteran Keluarga.

9. Konsil Kedokteran Indonesia, Standar Kompetensi 
Dokter, 2006.

10. Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor: 2 Tentang 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Nomor: 2 Tahun 2006 Tentang Sistem Kesehatan 
Provinsi Sumatera Selatan, 2006.

11. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor: 116  Tentang Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran, 2004.

12. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor: 125 Tentang Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah, 2004.

13. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor: 126 Tentang Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor: 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah, 2004.

14. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor: 150 Tentang Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor: 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional.

15. Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, 
Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1992 Tentang 
Ke sehatan, 1992.
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16. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Lang-
kah-langkah Penyusunan Sistem Kesehatan 
Daerah, 2007.

17. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Panduan 
IDI Cabang dan Wilayah Untuk Mengembangkan 
Sistem Kesehatan Daerah (Subsistem Pembiayaan 
dan Pelayanan Kesehatan Perorangan) Dalam 
Tatanan Globalisasi Berbasis Pendekatan Desen-
tralisasi, 2007.

18. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

19. Sekretariat Kabinet, Peraturan Presiden Nomor: 
7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional.

20. Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2007 
Tentang Organisasi  Perangkat Daerah, 2007.

21. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,       
PT Raja Grafi ndo Persada, Divisi Buku Perguruan 
Tinggi, Edisi Baru Keempat, 1990.
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SE K I L A S  TE N T A N G PE N U L I S

Penulis lahir di Surakarta pada 
tanggal 25 Desember 1941.

Perjalanan karir penulis diawali se-
bagai dokter militer setelah me-
nyelesaikan pendidikan di Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia 
(1967). Menjadi Perwira Mahasiswa 
Pendidikan Dokter Angkatan Darat 

(PDAD) yang dimasukinya sejak 1963. Saat menjadi 
perwira mahasiswa,  penulis pernah menjadi Ketua 
Senat PDAD Jakarta (1964-1967).

Dalam melaksanakan tugas sebagai dokter 
militer, ber bagai jabatan dan penugasan dijalaninya, 
antara lain sebagai Dokter Batalyon, Dokter Komando 
Distrik Militer, Dokter Garnizun Ibukota, Kepala Biro 
Kedokteran Kuratif dan Rehabilitatif, Dokter Panitia 
Penguji Badan Personil Angkatan Darat, Perwira 
perencana pemberantasan penyakit tuberkulosis paru, 
yang kesemuanya dijalani di Kodam V/Jayakarta.

Penugasan selanjutnya dijalani di Pusat 
Kesehatan Komando Pengembangan Pendidikan dan 
Latihan Angkatan Darat sebagai Kepala Biro Taktik, 
Teknik, Organisasi dan Tatacara di Staf Penelitian dan 
Pengembangan.
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Penugasan di Direktorat Kesehatan Angkatan 
Darat dijalani sebagai Kepala Biro Pengendalian 
Penyakit dan Direktur Pembina Kesehatan Preventif. 
Sedangkan penugasan di Kostrad dilakukan  dalam 
jabatan Komandan Batalyon Kesehatan dan Kepala 
Kesehatan Kostrad.

Penugasan operasi dilaksanakan sebagai Dokter 
Posko Laksusda Jaya untuk pengamanan Sidang 
Umum MPR 1973, Perwira Evakuasi dan Hospitalisasi, 
Kesehatan Komando Tugas Gabungan Seroja Timor 
Timur (1975-1976), Kepala Kesehatan dan Asisten 
Administrasi dan Logistik Komando Pelaksana Operasi 
Timor Timur (1983-1984). Selain itu bertugas sebagai 
Dokter Pribadi Pangdam V/Jaya, Pangkostrad, Deputi 
Kasad, Kasad, Menhankam sewaktu dijabat oleh 
Jenderal TNI Poniman  (1971-1988).

Tugas karya dilakukan sebagai Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur 
(1989-1996), Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Timur (1989-1990), Pembina 
Pramuka Saka Bakti Husada Jawa Timur, Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi DKI Jakarta 
(1996-1998), Direktur Jenderal Pelayanan Medik 
Departemen Kesehatan RI (1998) dan Sekretaris 
Jenderal Departemen Kesehatan RI (1998-2001). 
Setelah purna tugas Penulis aktif sebagai pengurus 
dalam Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (2003 
sampai kini).

Pendidikan umum yang ditempuh adalah Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1A/2B yang kemudian berubah 
menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 ABC Budi 
Utomo Jakarta (1961),  setelah sebelumnya menamatkan 
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pelajarannya di Sekolah Menengah  Pertama Negeri II 
Budi Utomo Bagian B di Jakarta (1958). Sekolah dasar 
diawali di Sekolah Rakyat di Purworejo, Kutoarjo, 
Semarang, Jakarta, Bandung kembali lagi ke Jakarta 
dan menamatkan pendidikan dasar di Sekolah Rakyat 
van Lith Jakarta (1955). Pendidikan tinggi ditempuh 
di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1967), 
Kursus Singkat Manajemen di Lembaga Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1974), 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(1975-1976), Penataran P4 type A (1987), Penataran 
Peradilan Tata Usaha Negara (1989).

Sedangkan pendidikan pengembangan umum 
militer yang dijalani adalah Latihan Dasar Kemiliteran, 
Kursus Pelengkap Perwira Kesehatan, Kursus Lanjutan 
Perwira Kesehatan, Sekolah Staf dan Komando ABRI 
Bagian Darat-Kursus Reguler Angkatan V (1978-
1979). Pendidikan spesialisasi/kejuruan yang dijalani 
adalah pendidikan kedokteran penerbangan (Flight 
Surgeon) di U.S Army Aviation Medicine School dan 
job training di Lyster Army Hospital dan Aviator 
Medical Examination Department, U.S Army Aviation 
Center, Fort Rucker, Alabama (1970-1971), Hospital 
Administration Course (1976) dan Kursus Penyegar 
Karyawan ABRI (1994).

Tugas mengajar dilaksanakan di Sekolah Perawat 
Kesehatan Kesdam V/Jayakarta, Kursus Lanjutan 
Perwira Kesehatan di Pusat Pendidikan Kesehatan 
Angkatan Darat dan di Program D-IV Bidan Pendidik, 
Politeknik Kesehatan Jakarta III Departemen 
Kesehatan RI.
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Karya tulis yang pernah dihasilkan adalah: Maka-
lah “Peran Pendidikan Kesehatan pada Program Pem-
berantasan Tuberkulosis Paru di wilayah Kodam V/
Jaya”; naskah awal Tabel Organisasi dan Peralatan 
Batalyon Kesehatan; Petunjuk Lapangan/Field Manu-
als Markas dan Kompi Markas, Kompi Rumah Sakit 
Lapangan, Kompi Evakuasi, Kompi Kesehatan Bantu-
an; serta makalah “Dukungan Kesehatan dalam Ope-
rasi Gabungan”.

Penulis adalah anggota Ikatan Dokter Indone-
sia (IDI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indone-
sia (IAKMI) dan anggota Perhimpunan Purnawirawan 
Kesehatan Angkatan Darat (Purwakes) dan Veteran 
Pembela Kemerdekaan RI/Pembela Tim-Tim.
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