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KATA PENGANTAR

Buku pedoman Manajemen Peranserta Masyarakat "ARRIF" ini
meriipakan celakan ke 6 sebagai penyempurnaan dari cetakan sebelumnya
Hal mendasar yang membedakan dengan cetakan sebelumnya adalah
masuknya kelompok usia lanjut dalam buku ini.

Masuk kelompok usia lanjut dalam edisi ini karena perkembanga i
kelompok tersebut di lapangan cukup pesat, seliingga pai:a petugas di lapanga ti
perlu acuan untuk dapat digunakan dalam menunibuhkembangkan kelompo
usia lanjut.

Meskipun telah dilakukan beberapa upaya penyempurnaan, namun kan i
menyadari bahwa buku pedoman ini masih banyak kekurangannya, baik i:ii
niaupun teknis penyajiannya. Sehubungan dengan itu, kritik yang membangu i
sangat kami harapkan guna menyempumakan buku ini, sesuai dengan harapa i
kita semua. Kepada tim penyusun dan penyunting akhir, kami ucapkan terim a
kasih atas kesungguhan dan sumbangsihnya.

Jakarta, 0ktober2001

Direktur Promosi Kesehatan

Drs. Dachroni, MPH

NIP. 140025019



KATA PENGANTAR

Partisipasi atau peranserta masyarakat jelas dirasakan keberadaan dan
perannya dalam segala bidang pembangunan. Wujud peranserta masyarakat
dalam pembangunan juga beragam. Di bidang kesehatan, wujud paitisipasi
biasanya berupa upaya kesehatan bersumber-daya masyarakat (UKBM),
yang bentuknya bermacam-macam. Ada Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa,
Poskestren, Saka Bakti Husada, Dana Sehat, dll.

Bentuk UKBM itu bervariasi sesuai kebutuhan dan perkembangan
masyarakat. Melihat kondisi demikian, dirasakan kebutulian yang nyata dari
para petugas pembina akan pedoman untuk memotret dan meningkatkan lebih
lanjut tingkat partisipasi masyarakat tersebut.

Buku pedoman ini merupakan basil dari upaya "menyederhanakan yang
sulit" dan "membuat yang beragam dan luas menjadi berpola dan bisa diukur".
Peran serta masyarakat pada dasamya dapat diukur dengan meneiaah penye-
baran/keteqangkauan dan tingkat perkembangan tiap UKBM yang seharusnya
ada di wiiayah tersebut.

Kedua jenis pengukuran tersebut (keterjangkauan dan tingkat perkem
bangan UKBM) diharapkan dapat menggulirkan jenis intervensi yang harus
dilakukan, sehingga dapat sekaligus digunakan untuk penyusunan rencana
kegiatan. Di samping itu, adanya indikator keteijangkauan dan tingkat perkem
bangan UKBM diharapkan dapat mempemiudali petugas dalam mengevaluasi
kemajuan peran serta masyarakat, untuk kemudian mencari pendekatan yang
pas, kiat yang tepat, dan intervensi yang spesifik.

Pedoman manajemen ini sengaja diberi nama"ARRIF" agar memu-
dahkan petugas untuk mengikuti tahapan yang harus dilakukan, di samping
sekaligus mengingatkan setiap insan PSM agar selalu bersikap "arif.

Ill



Buku ini menipakan cetakaii keenam, dengan beberapa perubahan tata letal
dan sisipan yang mempertajam analisa. Walaupim sudah memasuki cetakar
keenam, kami yakin masih banyak kekurangan, kelemahan atau kesalahan
baik dari segi konsep maupim teknik penyajiannya. Untuk itu kami mohor
maafyang setulusnya, sambil mengundang kritik dan saran yang membangun
demi perbaikan buku pedoman manajemen PSM ini.

Harapan kami, semoga pedoman sederhana ini dapat dijadikan pegangar
bagi petugas dalam menerapkan fiingsi-fungsi manajemen khususnya untul
menumbuh-kembangkan berbagai bentuk UKBM di wiiayah keqanya

Jakarta, Januari 1999

KepalaDirektorat
Bina Peran Serta Masyarakat

Dr. Widyastuti WibisanaMSc(PH)
NIP. 140051640
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BAB 1

PENTINGNYA PERAN SERTA MASYARAKAT

Pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan,
telah diakui oleh semuapihak. Hasil pengamatan, pengalaman lapangan sanipai
peningkatan cakupan program yang dikaji secara statistik, semuanya
membuktikan bahwa peran serta masyarakat amat menentukan terhadap
keberhasilan, kemandiriaji dan kesinambungan pembangunan kesehatan.

Peran serta masyarakat itu semakin menanipakkan sosoknya, setelah
munculnya Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber
daya masyarakat (UKBM), yang merupakan wujud nyata peran serta mereka
dalam pembangunan kesehatan. Kondisi ini ternyata mampu memacu
munculnya berbagai bentuk UKBM lainnya seperti Polindes (Pondok Bersalin
Desa), POD (Pos Obat Desa), Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja),
TOGA (Taman Obat Keluarga), Dana Sehat dll, yang jenis dan jumlalmya
terns bertambah.

Secara juridis, pentingnya peran serta masyarakat telah diakui oleh
seluruh masyarakat Indonesia, terbukti dengan selalu tertuangnya lial ini dalam
Garis-garis Besar Hainan Negara maupun Rencana Pembangunan Lima
Tahunan.

Bukti lain adalah seperti yang tercantum dalam UU nomer 23 taliun
1992 tentang Kesehatan. Peran serta masyarakat tercantum dalam beberapa
pasal (pasal 5, 8, 71 dan 72) dan dibahas secara khusus dalam satu Bab
(UU Kesehatan, Bab VII Peran Serta Masyarakat). Kutipan pasal-pasal
tersebut dapat dilihat dibawali ini.

Pasal 5

Sefiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara
dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan
lingkungannya.



Pasal 8

Pemerinfah bertugas menggerakkan peran serta masyar^kat
dalam menyelenggarakcm dan pemhiayaan kesehalan, den^an
memperhadkan fungsi sosial seh m' gga pelayanan kesehalan bagi
masyarakat yang kurang mampu telap lerjamin.

Pasal 71

1. Masyarakat memiliki kesempatan unlnk herperan shrla
daknn penyelenggaraan upaya kesehalan beserta sun\ber
dayanya.

2. Pemerinlah membina, mendorong, dan menggerakan ida-
ya masyarakat yang bergerak dibidang kesehalan agar di ipal
lebih berdayaguna dan berhasilguna.

3. Kelenluan mengenai syaral dan lalacara peran sh-la
masyarakat dibidang kesehalan dilelapkan dengan per
atnran pemerinlah.

Pasal 72

1. Peran serla ma.syarakal unluk memberikan perlimbargan
dalam ikul menenlukan at wan pemerinlahan pada pe, lye-
lenggaraan kesehalan dapal ditakukan melalui Badan
Perlimbangan Kesehalan Nasionalyang berpalokan pada
lokoh masyarakat dan pakar lainnya.

2. Kelenluan mengenai pembenlukan. lugas pokok, fungsi dan
lala kerja Badan Perlimbangan Kesehalan Nasional qile
lapkan dengan Kepulusan Presiden.

Tertorehnya peran serta masyarakat dalam dokumen utama dilatas
menunjukkan baliwaparapenentu kebijakan di negeri ini, sepenuhnya mc ma-
ham 1 akan arti pentingdari peran serta masyarakat dalam pembangunan pada
umumnya dan pembangunan kesehatan pada kliususnya.



BAB 2

PRINSIP PENGGERAKKAN PSM

TUJU AN YANG HEND AK DICAPAI

Kesehatan merupakan kebutuhan setiap orang, oleh karena itu kese-
hatan seharusnyatercermin dalam kegiatan setiap insan. Peran sertamasya-
rakat dalam bidang kesehatan diaralikan melalui 3 kegiatan utama yakni:

• Kepemimpinan, yaitu melakukan intervensi kepemimpinan yang berwa-
wasan Kesuma (Kesehatan untuk semua) bagi semua pemimpin, baik
formal maupun informal, dari tingkat atas sampai tingkat terbawah.

•  Pengorganisasian, yaitu melalui intervensi' community development' di
bidang kesehatan pada setiap kelompok masyarakat, sehingga muncul
bentuk UKBM di setiap kelompok masyarakat.

•  Pendanaan, yaitu mengembangkan sumber dana masyarakat untuk
membiayai berbagai bentuk kegiatan di bidang kesehatan, dari tingkat
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Wujudnya berupa Dana
Sehat atau JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat), yang
merupakan kunci 'sustainabilitas' kegiatan kesehatan kelompok
masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, tujuan akhir yang hendak dicapai dalam pening-
katan peran serta masyarakat di bidang kesehatan adalah:

•  Setiap pemimpin kelompok masyarakat baik formal maupun informal
mempunyai wawasan Kesuma (Kesehatan untuk semua). Pemimpin yang
beiwawasan kesuma ditandai dengan munculnya UKBM di lingkungannya
dengan kualitas yang memadai.

•  Setiap kelompok masyarakat baik di tingkat kewilayalian maupun orga-
nisasi, mempunyai bentuk UKBM yang merupakan v/ujud partisipasi



mereka dalain menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi
dengan kualilas yang baik. Dengan demikian setiap unit kelompo
inasyarakat mempunyai bentuk-bentuk UKBM sesuai dengan kara
tenstik kelompoknya. Bila inasyarakat desa, dapatmembentuk Posyand
POD, Polindes dll. Bila organisasi pemuda, dapat mengembangkan
Reniaja Husada (Santri Husada untuk pesantren, Taruna Husada untijik
Karang Taruna, Saka Bhakti Husada untuk Pramuka, dll).

i-Setiap kelompok inasyarakat, mengembangkan Dana Sehat mengg
nakan pola yang sesuai dengan karakteristik mas>'arakat setempat, deng« in
kualitas yang memadai. Dana Sehat pola PKMD untuk masyarakat
pedesaan, Dana Sehat pola KUD untuk kelompok masyarakat anggota
KUD, Dana Sehat pola UKS untuk para murid sekolah, dll. Bilatehih
maju nanti, setiap anggota masyarakat wajib menjadi peserta JPKM,
sebaiknya salah satu paket pemeliharaan kesehatannya adalah melal li
berbagai bentuk upaya promotif-preventifyang sebagian besar wahanan
adalah UKBM.

fa

Bagan penggerakkan Peran Serta Masyarakat melalui kepemimpinan,
pengorganisasian masyai-akat dan pendanaan dapat dilihat pada lampiran 2.

BENTUK IDEAL UKBM DIMASA YANG AKAN DATANG

Berdasarkan pendekatan intervensi PSM melalui kepemimpinai,
pengorganisasian dan pendanaan masyarakat, dapat dirancang bentuk ideal
UKBM di masa yang akan datang. Jenis UKBM bisa bermacam-maca n
sesuai dengan masalah kesehatan dan tingkat kebutuhan masyarakat setempi it,
namun yang jelas kelestarian kegiatan tersebut akan bergantung pada
kemampuan pendanaan masyarakat yang bersangkutan. Ibarat sebuth
bangunan dapat dikatakan bahwa Dana Sehat merupakan basis aUiu
fondasinya, sementara bentuk UKBM merupakan tiang penyangganya. Bi
kemudian Dana Sehat tersebut mampu membiayai petugas kesehattn
profesional (bidan, dokter, dll) yang memayungi UKBM tersebut, teijadihih
satu bentuk UKBM yang paripuma, yang dalam hal ini dapat dinamakan
Karsa Husada Mandiri (SADARI). Bila nanti JPKM makin berkembang



menggantikan Dana Sehat, nantinya masyarakal menjadi anggota JPKM.
sementara JPKM menjadi basis upaya promotif-preventif melalui UKSN^
yang cocok uiiictk masyarakal selempat. Secara skematis gambaran bditiik
ideal UKBM di masa yang akan datang dapat dilihal pada lampiran 2.2.

STRATEGI YANG DITEMPUH

Melihat tujuan diatas dan bentuk ideal UKBM di masa yangakan
datang, maka indikator utama meningkatnya peran serta masyarakal adalah
makin banyaknya UKBM dengan kualilas yang memadai dan mengarak ke-
kemandirian. Oleh karena ilulah litik senlral kegialan peningkalan peran sefla
masyarakal akan berlumpu pada menumbuhkan berbagai benluk UKBM
serta meningkatkan kualitasnya ke tingkal perkembangan yang maksimal,
sampaiketingkatmandiri. , ,

Untuk mencapai ilu diperlukan arahan yangjelas, agar segala l;)entuk
UKBM yang sudah berkembang selania ini mengarah ke benluk ideal:
SADARI tersebut dialas. Hal inilah yang melataibelakangi dirumuskannya
strata atan Tingkal Perkembangan' bagi liap UKBM, yang diarahk^ ke
kemandirian, yaitu terbenluknya Dana Sehat I JPKM pada kelompok
masyarakal yang bersangkulan. Oleh karena ilu, pada umumnya UICBM
akan dibagi tingkal perkembangannya menjadi 4 strata:

1. Pratama, yaitu UKBM yang baru dibentuk atau UKBM yang tergolong
'hidup segan niati tak mau'.

2. Madya, yaitu UKBM yang sudah berjalan teratur tetapi cakupannya
masihrendah.

3. Purnama, yaitu UKBM yang sudah beijalan teratur dan cakupannya
telahtinggi.

4. Mandiri, yaitu UKBM yang sudah beijalan teratur, cakupan tinggi dan
>50% masyarakatnya telah menjadi anggtoa Dana Sehat atau JPKM.



Dana Sehat yang selama ini berkembang, dibina pula agar makin I :uat
•dan mengarali ke prinsip JPKM. Untuk ini Dana Sehat jugatelah dilakukan
stratifikasi sebagai berikut:

1. Dana Sehat Pratama, yang kemudian dibagi iagi menjadi Pratania I,
Pratama II dan Pratama III.

2. Dana Sehat Madya
3. Dana Sehat Purnama.

Bila ada Dana Sehat yang telali mencapai tingkat iebih daii purnama,
peril! diarahkan ke JPKM sehinggadiberlakukan berbagai persyaratan Badan
Penyelenggara JPKM (misalnya berbadan hukum. punya modal awal yang
disetor ke Pemerintali sebagai jaminan, punya tenaga puma waktu, dll). Der gan
pendekatan di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Setiap pemimpin diintervensi agar berwawasan Kesuma, yang ditai idai
dengan kemampuan merekadalam menumbulikan UKBM'dan men ng-
katkan kualitasnya sampai mencapai tingkat perkembangantertinggi bagi
UKBM yang bersangkutan.

2. Setiap UKBM dirumuskan tingkat perkembangannya, dengan tin^;kat
teitinggi sampai mandiri, yang ditandai dengan >50% masyarakatnya t< ;lah
menjadi anggota Dana Sehat I JPKM.

3. Setiap Dana Sehat yang telali terbentuk, dibina dan dikembangkan l^bih
ianjut ke tingkat purnama, untuk kemudian diaralikan agar sepenuhnya
berprinsip JPKM.



BAB 3

MANAJEMEN DAN PEMBINAAN

PERAN SERTAMASYARAKAT MODEL ARRIF

KEKHUSUSAN PERAN SERTAMASYARAKAT

Peran sefta masyarakat di bidang kesehatan mempunyai kekhususan antara
lain:

1. Kesehatan meski berdampingan dengan kedokteran, namun implenien-
tasi program kesehatan masyarakat berbeda jauh dengan dunia kedok
teran. Kesehatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan aspek sosial
budaya masyarakat yang bersangkutan. Sebagai contoh, teknik operasi
usus buntu di Indonesia dan Amerika akan sama, tetapi Pola partisipasi
masyarakat agar berkiprah di bidang kesehatan, akan berbeda sekali.

2. Bidang gerak peran serta masyarakat amat luas dan sangat bervariasi.
sehingga tidaklah mungkin menerapkan suatu keharusan yang mutlak
sifatnya. Oleh karena itu hal yang bisadilakukan adalah memberikan
kerangka pikir, sementara isinya diseraiikan kepada aparat lokal untuk
mengembangkannya.

Atas dasar kekhususan tersebut, program peran serta masyarakat
harus lentur sifatnya dan banyak pilihannya. Jadi petugas sebaiknya mampu
mempersiapkan serangkaian altematif inteiA^ensi, namun pilihannya tetap berada
di tangan masyarakat itu sendiri.

PERAN G ANDA PETUGAS

Petugas kesehatan yangmenggeluti program PKM/PSM mempunyai
peran ganda, karena mengemban 2 tugas yang tidak bisa dipisahkan yaitu:



]. Sebagai pembina peran serta masyarakat

Ada atau tidak ada paket program dari sektoral, bentuk-bentuk peran
serta masyarakat di bidang kesehatan akan tetap ada. Bentuk peran serta
masyarakat ini akan sangat bei-variasi, baik dari segi wujud institusinyaataupnn
intensitas kegiatannya. Paket bantuan program dari sektoral pada dasamya
adalah untuk lebih mempercepat proses tumbuh-kembangnya PSM dan lebih
menajamkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan.

Sebagai petugas kesehatan yang mengetaliui bahwa kesehatan mas>ja-
rakat itu amat ditentukan oleh partisipasi mereka dalam berperilaku sehat,
ada panggilan niirani yang membuat para petiigas harus melakukan pembina^ n
Variasi kegiatan PSM yang demikian luas membuat petugas harus cukup aif
dalam melakukan pembinaan. Kiat tertentu digunakan di satu wilayah,
sementara untuk wilayah sebelahnya sering harus digunakan kiat yang lain
lagi. Diperlukan kejelian melihat peluang, ketrampilan merumuskan kiat d in
ketepatan waktu bertindak, sehingga peran serta masyarakat bisa tumbjih
optimal dan terarah.

2. Sebagai manajcr program PSM

Meski paket bantuan dari sektoral sifatnya stimulan atau rangsangu
terhadap tumbuh dan berkembangnya PSM, namun hasil yang optimal bsru
akan tercapai bila dikelola dengan baik. Artinya petugas PSM harus mein-
pLinyai kemampuan manajem.en, yaitu bagaimana membuat rencana usul an
kegiatan agar disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Pusat. Setelah sumter
daya dicairkan, harus dapat merencanakan, melaksanakan, memantau per
kembangan dan mengevaluasi hasil kegiatannya. Bagan peran ganda petugas
selaku pembina dan manajer dapat dilihat pada lampiran 3.1.

PENGERTIAN *ARRIF'

Untuk petugas PSM yang merupakan bagian dari sektor kesehatjin,
tentu saja tidak cocok bila menggunakan model-model manajemen yang
dipemntukkan bagi perusahaan swasta. Apalagi bila dikaji lebih lanjut, bah^ va
petugas PSM berfungsi ganda, yaitu sebagai manajer program yang haius



mengikuti atui*an manajemen progi^ain pemerintali, serta sebagai pembina peimi
serta masyarakat yaiig hams arif menghadapi krilik dan bijak dalam bertindak.

Oleh karena itu tidak ada salahnya bila khusus untuk program yang
partisipatif ini diperkenalkan model manajemen yangbemuansaperan serta
masyarakat. Model ini tidak sepenuhnya mengacu pada berbagai teori
manajemen pada umumnya, tetapi lebih menitikberatkan pada apa yang selama
ini terjadi sesuai dengan siklus manajemen sektoral, serta berkaitan dengan
fiingsi petugas sebagai pembina peran serta masyarakat.

Untuk memudahkan ingatan kita, model manajemen yang ditawar-
kan ini disingkat menjadi ARRIF,yaitu:

A Analisis

R Rumusan

R Rencana

I  Intervensi

F  Forum komunikasi

Rincian lebih lanjut dari ARRIF ini adalah sebagai berikut:

A Analisis

Dalam taliap ini ada 4 macam analisis yaitu.

• Analisis Situasi atau Analisis keteijangkauan

• Analisis Tingkat Perkembangan atau Stratifikasi

• Analisis Kasus

• Analisis SumberDaya

R Rumusan

Dalam tahap ini ada 3 macam rumusan yaitu:

• Rumusan Masalah

• Rumusan Tujuan

• Rumusan Intervensi



R Rencana

Dalam tahap ini, ada 2 macam rencana yang dibuat, yaitu

• Rencana Usulan Kegiatan (RUK/DUP)

• Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK/POA)

I  Intervcnsi

Pada tahap ini, intervensi kegiatan yang dilakukan amat beragam, sebab
bergantung pada masalah, tujuan yang akan dicapai dan juga kema n
puan petugas dalam melihat celah, mencari kiat dan memilih waktu ya ng
tepat untiik melakukan intervensi. Pada tahap inilah kemampuan can
keuletan petugas diuji, apakah tetap bergairah melanjutkan kiprahr ya
Lintuk mengembangkan potensi masyarakat, atau patah semangat c an
mundur secara teratur.

F  Forum komunikasi

Dalam tahap ini ada 2 kegiatan utama yaitu:

• Forum komunikasi untuk melakukan pemantauan

• Fonam komunikasi untuk melakukan evaluasi.

Implementasi tiap tahapan manajemen model ARRIF ini dapat dilihat p< ida
uraian selanjutnya.
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BAB 4

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ARRIF

ANALISIS

AN ALISIS SITUASI / ANALISIS KETERJANGKAUAN

Analisis situasi merupakan laiigkah perdaiia yang haiiis dilakukan. Analisis
situasi pada dasaniya menganalisis keadaan yang dicapai saat itu secaia kasar,
untuk melihat wilayali/kelompok mana yang sudah dilipul dan kelompok/
wilayah mana yang belum diliput.

Untuk meiaksanakan analisis situasi ini, dapat dilakukan pengumpulan
data dengan menggunakan format data dasar perkembangan peran serta
masyarakat seperti tampak pada lampiran 4.1.

Forniat ini diisi oleh petugas PSM di tingkat operasional yaitu Puskes-
mas. Hasil pengumpulan data di tingkat Puskesmas kemudian dilakukan
rekapitulasi di tingkat kabupaten, untuk seterusnya di rekapitulasi di tingkat
propinsi.

Hasil dari analisis situasi ini adalah 2 (dua) kategori unit sasaran, yaitu:

Kategori 1 Unit sasaran berupa wilayah/lompok yang belum
mempunyai kegiatan UKBM yang bersangkutan.

Kategori 2 Unit sasaran berupa wilayali/kelompok yang sudah
mempunyai kegiatan UKBM yang bersangkutan.
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Sebagai contoh, akan diketahui dusuii/desayang sudali ada Posyand
dan dusun/desa yang belum ada Posyandiinya, SD yang sudali memiliki Danla
Sehat dan SD yang belum. kelompok pekerja yang sudah ada Pos UKK da i
keiompokpekeijayangbeluni memilikinya, dst. Bagan Analisis Situasi dapjit
dilihat pada lampiran 4.2.

Ada beberapa UKBM yang tidak hams ada di semua kelompok/wilayal i.
Misalnya saja POD (Pos Obat Desa), tidak perlu ada di setiap desa, karena
i^OD diutamakan ditempatkan pada daerah terpencil yang jauh dari saran
kesehatan. .Tadi POD akan ditumbuhkan pada desa yang jauh dari Puskej
mas. Pustu dan belum punya polindes. Untuk ini diperlukan data: desa laya
POD. artinya desa yang seharusnya ada POD. Desa layak POD akan
dijadikan denominator analisis situasi, sehingga untuk POD, analisis situasiny a
adalah:

Jumlah desa densan POD

Jumlah desa layak POD

Pola serupa bisa diterapkan pada UKBM yang mempunyai kemiripan
situasi/kondisi seperti POD.

Analisis situasi dilakukan terhadap semua bentuk UKBM di wilayali keija
yang bersangkutan, sehingga secara keselumhan hasil analisis situasi terhadap
semua bentuk UKBM dapat digambarkan seperti pada lampii-an 4.3

Analisis Tingkat Perkembangan/Stratifikasi

Setelah diketahui wilayali/kelompok yang telah mempunyai UKBM
(sebagai hasil dari analisis keterjangkauan), langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis tingkat jnerkembangan dari masing-masing bentuk UKBN I.
Semua bentuk UKBM diharapKan mengembangkan indikator untuk
menentukan tingkatan perkembangan 'UKBM' yang bersangkutan. Sampai
saat ini, yang telah dirumuskan indikator tingkat perkembangannya tampa k
seperti tabel 4.1. dibawah ini:
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Tabel 4.1. : Jen is UKBM dan iingkal Perkembangannya

NO. UKBM TINGKAT PERKEMBANGAN

1 Posyandu pratama, madya, pumama dan mandiri
2 POD pralama, madya, pumama dan mandiri
3 Pos UKK pratama, madya, pumama dan mandiri
4 Dana Sehat pratama I/II/Ill, madya, pumama
5 TOGA pratama. madya dan pumama
6 Kes. Remaja pralama, madya, pumama dan mandiri
7 Polindes pratama, madya, pumama dan mandiri

Bentuk UKBM lain tampaknya akan mengikuti jejak ini, yaitu
dirumuskannya indikator guna menentukan tingkat perkembangan UKBM
yang bersangkutan. Untuk melakukan analisis tingkat perkembangan UKBM
ini, digunakan format pendataan UKBM yang bersangkutan. Adapn bentuk
format pendataan dapat dilihat pada lampiran 4.4a s/d 4.4k, dengan rincian
sebagai berikut:

Lampiran 4.4a

Lampiran 4.4b

Lampiran 4.4c

Lampiran 4.4d

Lampiran 4.4e

Lampiran 4.4f

Lampiran 4.4g

Lampiran 4.4h

Lampiran 4.4i

Lampiran 4.4j

Lampiran 4.4k

FomiatTelaah Kemandirian Posyandu

Format Tingkat Perkembangan POD

Format Tingkat Perkembangan Pos UKK

Format Tingkat Perkembangan Dana Sehat

Format Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
Perkembangan TOGA

Fomiat Tingkat Perkembangan SBH

Format Tingkat Perkembangan Upaya Kesehatan
Pesantren

Format Tingkat Perkembangan KarangTamna Husada

Format Tingkat Perkembangan Upaya Kesehatan
Remaja

Fonnat Tingkat Perkembangan Polindes

Format Tingkat Kemandirian Posyandu dengan

UKGMD
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Format ini tentu saja bisa bertambah, bila jumlah UKBM yang tel
diriimuskan tingkat perkembangannya beilambah pula.

ah

Untuk melakukan analisis, format tingkat perkembangan UKBM tersel (ut
dikumpulkan kemudian dilakukan rekapitiilasi di tingkat Puskesmas terhadap
perkembangan masing-masingjenis 'UKBM'. Secai:a nyata rekapitulasi dapat
dilakukan dengan menggunakan format terlampir (lampiran 4.5a s/d 4.5)0,
yaitu:

Lampii an 4.5a Rekapitulasi Hasil Telaah Kemandirian Posyandu
Lampiran 4.5b Rekapitulasi Hasi 1 Tingkat Perkembangan POD
Lampiran 4.5c Rekapitulasi Hasil Tingkat Perkembangan Pos UKK
Lampiran 4.5d Rekapitulasi Hasil Tingkat Perkembangan Dana Set at
Lampiran4.5e Rekapitulasi Hasil Tingkat Partisipasi Masyarakat

dalam Perkembangan TOGA

Lampiran 4.5f Rekapitulasi Hasil Tingkat Perkembangan Partisipjs:
Remaja Dalam Bidang Kesehatan

Lampiran 4.5g Rekapitulasi Hasil Tingkat Perkembangan Polindes

Format rekapitulasi hasil tingkat perkembangan ini tentu saja bifea
bertambah, sesuai dengan bertambahnya 'UKBM' yang telah dirumuskan
tingkat perkembangannya.

Hasil analisis tingkat perkembangan ini adalah diketahuinya tingkat
perkembangan dari masing-masing 'UKBM' di wilayali Puskesmas yang
bersangkutan. Sebagai gambaran, di wilayah tersebut akan diketahui bahv/a
dari seluruh Posyandu temyata baru sedikit (misalnya 5 %) yang tergolong
Posyandu Mandiri, sementara yang terbanyak (rnisalnya 70 %) adahih
Posyandu Pratama. Hal sempajuga dilakukan pada POD, Pos UKK, TOGA
dan Dana Sehat. Bagan analisis tingkat perkembangan UKBM dapat dilihat
pada lampiran 4.6.
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Untuk melihat gambaran menyeluruh di lingkal Puskesmas, basil
rekapitulasi tingkat perkembangan masing-masing 'UKBM' dapat dipaparkan
daiarn Fomiat Rekapitulasi Gabungan Tingkat Perkembangan 'UKBM', seperti
tampak pada lampiran 4.7. Bila digambarkan dalam bentuk grafik, dapat
dilihat pada lampiran 4.8. Dan rekapitulasi gabungan tingkat perkembangan
'UKBM' ini dapat diketahui secai-a menyeluruh gambaran 'UKBM' di wilayah
tersebut dengan proporsi masing-masing tingkat perkembangan UKBM yang
bersangkutan.

Rekapitulasi basil tingkat perkembangan UKBM di Puskesmas ini dapat
dikumpulkan di tingkat kabupaten, menjadi basil rekapitulasi tingkat
perkembangan UKBM Dati II Kodya/Kabupaten. Hasil ini selanjutnya
direkapitulasi di propinsi, sebingga menjadi basil analisis tingkat perkem
bangan UKBM di propinsi yang bersangkutan.

Analisis Kasus

Setelab gambaran umum tingkat perkembangan 'UKBM' diketabui,
langkab berikutnya adalab analisis kasus, yaitu analisis mendalam terbadap
masing-masing 'UKBM'. Adalab bagus sekali bila selurub bentuk 'UKBM'
dilakukan analisis kasus secara mendalam. Bila bal ini bisa dilakukan, maka

akan dapat dirumuskan jenis intervensi yang sebarusnya dilakukan bagi masing-
masing bentuk 'UKBM'.

Namun bila banyak keterbatasan, analisis kasus dapat dilakukan pada
'UKBM' yangtergolong gawat. Jadi ada skala prioritas, kasus-kasus gawatlab
yang perlu analisis kasus secara mendalam.

Analisis kasus secara mendalam dilakukan dengan mempelajari sistem
informasi 'UKBM' yang bersangkutan. Sebagai contob, bila kita ingin
menganalisis salab satu Dana Sebat, dilakukan penelusuran terbadap sistem
infonnasi Dana Sebat. Dari sistem infonnasi tersebut dapat diketabui pilar
mana yang lemab. Sebagaimana diketabui, ada 4 pilar Dana Sebat yaitu:
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• Pendanaan

• Kepeseilaan

• Pemelihai-aan kesehataii

• Organisasi

Bila penelusuran sistem infonnasi Dana Sehat nienunjukkan baliwa Dan
Sehat tersebut masih lemah dalain hal pendanaan, dapat dilakukan serangkai
altematif intervensi untuk memperkuat pendanaan. Bila pilai*yang lemah ada
paket pelayanan kesehatan, maka intei-vensi yang dilakukan adalali perbaik
paket pelayanan kesehatan. Bagan analisis kasus Dana Sehat dapat dililja
pada lampiran 4.9.

a

an

al

Contoh serupa dapat pula dilakukan pada Posyandu. Ada 8 indikator
yang digunakan untuk menentukan tingkat kemandirian Posyandu. Kajian let ih
mendalam terhadap sistem pencatatan dan pelaporan Posyandu ya ig
bersangkutan, akan dapat diketaliui inikator mana yang masih lemah dan ma na
yang sudah bagus. Intervensi dilakukan sesuai dengan indikator yang lemeh
Sebagai contoh, bila Posyandu tersebut masih tergolong pratama, intervensin y
adalali latihan kader ulang.

Terkadang pada analisis kasus diperlukan kajian yang lebih mendala n,
bukan hanya menelaah pilar utama UKBM yang bersangkutan, tetapi pei lu
ditambali dengan infomiasi pendukung lainnya Untuk ini dapat dilakukan tela ah
yang kualitatifsifatnya, misalnya melalui diskusi kelompok terarah, survei cep at,
dll. Sebagai contoh, dapat dibaca: Proses dan Hasil Penyeliaan Interaktif d 5
Dati 11 (Tegal, Demak, Purwakarta, Lebak dan Pandeglang). Bagi yaiig
memerlukan dapat berhubungan dengan Subdit Bina PKMD, Direktorat Bi la
PSM Departemen Kesehatan.

Catatan :

Rangkaian analisis situasi,. analisis perkembangan dan analisis kasus terhadap
bentuk-bentuk UKBM secara skematis dapat dilihat pada lampiran 4.10
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ANALISIS SUMBER D AYA

Analisis sumber daya dilakukan untuk mengetahui kekualan atau daya
bina kita terhadap program PSM di masa mendatang. Analisis sumber daya
inimeliputi:

• analisis sumber daya manusia, berapa jumlah dan kualitas tenaga yang
dimiliki.

• analisis sumber dana, berapa sumber dana yang bisa didayagunakan.

• analisis peralatan, apakah peralatan yang diperlukan telah tersedia
dalam keadaan cukup dan berflingsi baik.

• analisis potensi pengembangan, pada dasamya ini mel iputi: "commu
nity knowledge" (sebagai basis merancang KJE), "community tech
nology" (sebagai basis mengembangkan teknologi tepat guna) dan
"community system" (sebagai basis mengembangkan kegiatan yang
memanfaatkan sistem yang telah berkembang di masyarakat setempat).

Bagan analisis sumber daya dapat dilihat pada lampiran 4.11. Analisis sumber
daya dilakukan untuk 2 jenis perencanaan, yaitu:

• Analisis sumber daya yang dibutuhkan dikaitkan dengan rencana usulan
kegiatan (RUK), yang dananya dituangkan dalam bentuk DUP (Daftar
Usulan Proyek) untuk taliun yang akan datang.

• Analisis sumber daya yang ada (temiasuk DIP APBN, DIPDA Dati I,
DIPDA Dati II dan sumber dana lain) yang sudah cair, dikaitkan dengan
rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) atan Plan of Action (POA).

Secara rinci lidak akan dibahas disini, namun yangjelas analisis sumber
daya tersebut diatas erat kaitannya dengan rumusan masalah, rumusan tujuan
dan rumusan intervensi yang dipilih.
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RUMUSAN

Rumusan Masalah

Masalah adalah keadaan kesenjangan antara yaiig diharapkan dengan
kenyataan.

Rumusan masalah diperlukan agardapal ditentukan tujuanyang akan
dicapai. Untuk program PSM, rumusan masalah mencakup 2 hal besar yaitiji:

1. Masalah kctcrjangkauan

Masalah keterjangkauan adalah kesenjangan anlara unit kelompol:/
wilayah yang seharusnya dijangkau dengan kelompok/wilayah yang secai a
nyata telali terjangakau.

Sebagai contoh, bila ada sejumlali X desa yang seharusnya mengembangks n
Dana Sehat, tetapi kenyataannya bam sejumlali Y desa yang mempunyai Dar a
Sehat, maka mmusan masalalinya adalah:

Sejumlali (X-)j desa belum mengemhangkan Dana Sehat

Pemyataan masalali sempa bisa diberlakukan terhadap kelompok peker a
yang belum menjalankan UKK, Desa yang belum mempunyai POD, Dusin
yang belum memiliki Posyandu, SD yang belum menjalankan Dana Sehs t,
LSM yang belum mempunyai kegiatan kesehatan, RB/BP swasta yang belu n
mempunyai wilayah binaan, Kwaran yang belum mempunyai SBH, dll.

2. Masalah tingkat pcrkcmbangan

Masalali tingkat perkenibangan menunjukkan kesenjangan antara tingk at
perkembangan yang diharapkan (purnama dan mandiri) dengan tingkat
perkenibangan saat ini. Sebagai ganibaran bila di satu wilayah bam ada 10%
Posyandu mandiri, maka masalahnya adalah
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Hal serupa beriaku pula bagi benluk upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat lainnya, seperti proporsi POD yang belum mandiri. proporsi
TOGA yaiig belum pumama, dll.

Daftar masalah saja belum cukup untuk mcnuntun ke arah perencanaan
yang mapan. Dipeiiukan penentuan skala priorilas masalali. Caranya dapat
dibaca pada buku : "Pendekalan Kemasyarakalan" yang dikeluarkan oleh
Dit Bina Peran Serta Masyarakat Depkes. (Bagi yang berminat bisa
mengbubungi Dit Bina PSM Depkes).

Rumusan Tujuan

Rumusan tujuan merupakanjawabandari peniiasalalian, sehingga secai'a
garis besar dapat pula dikelompokkan ke dalam 2 hal yaitu:

1. Rumusan tujuan untuk mcningkatknn kcterjangkauan

Rumusan tujuan merupakan pernyataan untuk menutup gap atau
kesenjangan yangdinyatakan oleh rumusan masalah. Hanya saja tergantung
pada kemampuan sumber daya yang dimiliki. Bila sumber daya terbatas,
rumusan tujuan hanya menutup sebagian dari kesenjangan itu. Akan tetapi
bila sumber daya yang ada memenulii kebutuhan, rumusan tujuan bisa menutupi
keselumhan kesenjangan masalah keteijangkauan.

Contoh konkritnya adalah sebagai berikut:
Bila ada sejumlah X desa yang seharusnya mengembangkan Dana Sehat,
tetapi kenyataannya baiTi sejumlali Y desa yang mempunyai Dana Sehat, maka
mmusan masalahnya adalali:
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Bila sumbcrdaya mencukiipi niaka mmusan lujuannyaadalah:

Bila sumber daya hanya ada 50 %. maka runuisan lujuannya adalah:

2. Rumusan tujuan untuk mcningkatkan tingkat pcrkembangan.

Rumusan tujuan unluk tingkat pcrkembangan juga berfungsi guna n le-
nulLip kesenjangan dalam ha! kualitas "UKBM'. Bila sumbcrdaya men( u-
kupi. rumusan tujuan dapat discbutkan secara maksimal. Akan tctapi bila
terbatas sumbcrdaya yang dimiliki, rumusan tujuan tingkat pcrkembangan
'UKBM' hanya mcnutupi scbagian dari kesenjangan kualitas itu.

Contoh konkrit rumusan tujuan adalah sebagai berikut:

Bila di saUi wilayali baru ada 10% Posyandu mandiri, makamasalahnya ada! ah
scjumlah 90 % Posyandu belum sampai ke tingkat mandiri. Dengan dcmiki an
rumusan tujuan tingkat pcrkembangan adalah sebagai berikut:

Sejuni/ah (X-)') dcsa hcluni mcn^emhan^^kan Dana Sehal.

Meny^embangkan Dana Sehalpac/a sejumlah 50 % dari (X-Y) desa
yang he/nin inengembangkan Dana Sehal

Mengeinbangkan Dana Sehal pada .sejumlah (X-)') desa.

sehingga pada akhir periode .semua desa lei ah mengeinbangkan
Dana Sehal



Bila sumber daya mencukupi

Meningkafkan sejumlah 90 % Posyandu yang be!urn
mandiri menjadi Posyandu mandiri.

Bila sumber daya tidak mencukupi:

Meningkafkan sejumlah 50 Vo dari Posyandu yang belum
mandiri menjadi Posyandu mandiri;

Dengan demikian nunusantujuan menjadi konkril dan bisa diukui; seliingga
akan memudalikan sewaktu evaluasi nanti.

Catatan:

Bagan rumusan masalah dan rumusan tujuan dapat dilihat pada lampiran 4.12.

Rumusan Intervensi

Setelah tujuan dirumuskan, dapat disusun serangkaian altematif untuk
mencapai tujuan tersebut. Berbagai bentuk intervensi ini amat beragam.
sehingga tidak mungkin untuk ditelaali disini. Disinilah 'seni' manajemen, yang
menjadi tantangan bagi tiap petugas, untuk membuat terobosan yangjitu dan
meniiiih kiat yang tepat, guna mencapai tujuan yang telali dirumuskan.

Untuk merumuskan intervensi, sebaiknya ditempuh iangkah sebagai
berikut:

• Kembangkan berbagai altematif intervensi yang mungkin dilakukan
untuk mencapai tujuan.

• Bandingkan baik-buruknya tiap altematif tersebut.
• Tentukan altematif terpilih, yang mudah dilaksanakan, efektif dan

efisien.

Bagan pemmusan altematif terpilih dapat dilihat pada lampiran 4.13.
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RENCANA

Rencana Usulan Kegiatan

Rencana usulan kegiatan dibuat untuk kemudian diteruskan ke tingkat
administrasi diatasnya. Balian ini selanjutnya diolah menjadi Daftar Usulan
Proyek (DUP) yang secara proporsional dibagi dan disampaikan kepada:

• Di Pusat untuk APBN

• Di Propinsi untuk APBDI

• Di Kabupaten/Kota untuk APBD II

Rencana usulan kegiatan yang disusun berdasarkan rentetan analis: s
rumusan masalah, tujuan dan intervensi ini diharapkan dapat meningkatkan
kualitas usulan kegiatan, sehingga DUP yang dihasilkan juga meningk|at
kualitasnya.

DUP ini merupakan usulan kegiatan untuk tahun anggaran yang akan
datang, yang biasanya mulai diminta dari tingkat kabupatenpada bulan April
Mei.

Rencana Pclaksanaan Kegiatan (RPK)

Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) atau lebih dikenal dengan 'Plan bf
Action' (POA), biasanya dilakukan setelah paket anggaran proyek diturunka n,
yaitu pada awal tahun anggaran (April-Mei). Sumber dana bisa berasal diii
APBN, APBD I, APBD II maupun sumber dana lainnya. Setelah sumber
dana diketahui dengan jelas, para pelaksana di tingkat operasional dapat
membuat RPK bagi wilayah keijanya masing-masing.

Bagan rencana usulan kegiatan (RUK) dan rencana pelaksanaan kegi^t
an (RPK) dapat dilihat pada lampiran 4.14.
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INTERVENSl

Intewensi kegiatan merupakan implemenlasi daii rangkaiaii proses yang
paiijaiig, dan saat analisis, dicairkannya dana DIP/DIPDA sampai pembualan
RPK.

Bila saat perumusan intervensi diperlukan kejelian untuk membuat
terobosan dan ketepatan menemukan kiat, maka pada pelaksanaan inter
vensi, kemampuan itu masih hams ditambali dengan menerapkan pendekatan
kemasyarakatan dan hubungan antar manusia yang balk.

Diperlukan konsep program yang gamblang agar implementasinya
nanti membawa dampak yang mengarah ke tercapainya tujuan.

Diperlukan kemampuan pendekatan kemasyarakatan, agar dapat ditum-
buhkan rasa memiliki masyarakat sehingga kelestaiian program lebih teijamin.

Diperlukan kemampuan melakukan hubungan antai* manusia yang luwes.
agar kerja sama lintas program dan lintas sektor dapat berjalan mulus dan
mendapatkan dukungan politis yang memadai dari Pemerintali Daerali.

FORUM KOMUNIKASI

Selama intei-vensi kegiatan dilaksanakan, dikembangkan forum komuni-
kasi sebagai wahana pemantauan dan evaluasi. Secara berkala intervensi
kegiatan dipantau dan pada akhir tahun dilakukan evaluasi.

Pemantauan

Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara antara
laim

• Supervisidanbimbinganteknis
Analisis dari peiaporan yang masuk
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Kajian dari hasil supervisi dan analisis dairi pelaporan tersebut dibahas
dalam forum komunikasi.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada awal tahun kalender di tingkal desa, kemudian
bulan berikutnya di lingkat Puskesmas dan sekitar bulan Marel-April samj)ai
di tingkat kabupalen. Pada saat itu merupakan waktu yang tepat untuK 2
tujuanyaitu:

• Menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang diteruskan ke tingkat
administrasi diatasnya. sebagai bahan utama pembuatan Daftar Usujan
Proyek (DUP).

• Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan, yang dilakukan setelah
informasi DIP/DIPDA diketahui.

Siklus ini berlangsung setiap tahun, sehingga secara teratur kita sebagai
pengelola program PSM mendapatkan infomiasi tentangjumlah dan tingjcat
perkembangan berbagai jenis 'UKBM\

SIKLUS DAN JADUAL KEGIATAN

Rangkaian uraian ftingsi-fungsi manajemen modul ARRIF tersebut dapat
berflingsi ganda yaitu:

• Menuntun para petugas dalam menganalisis, merumuskan dan men^-
sun rencana usulan kegiatan yang kemudian dijabarkan dalam tolok u cur
DUP Terpadu. Bagan alur kegiatan dari analisis situasi sampai menj adi
DUP Terpadu dapat dilihat pada lampiran 4.15

• Menuntun para petugas untuk menentukan altematif terpilih dan mel ak-
sanakan dengan mengena ke sasaran, serta dapat melakukan monitjor-
ing/evaluasi melalui forum komunikasi.
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Manajemen modul ARRIF juga menuiitun proses perencanaan dai'i bawali
("bottom up planning") dari tingkat diisun/desa sampai ke Dati ll bahkan
propinsi dan pusat.

Siklus kegiatan manajemen dan pembinaan program PSM dari tingkat
Desa, Puskesmas, Kabupaten, Propinsi dan Pusat serta jadwal waktunya,
dapat dilihat pada lampiran 4.16.
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BAB 5

UKBM DAN TINGKAT PERKEMBANGANNYA

JENIS UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAVA MASYARAk|t

Besai- dan beragamnya peran serta masyarakat dapat dilihat pada bebe-
rapa fakta berikut ini. Dari kajian kunjungan lapangan di berbagai daerah,
temngkap baliwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam berbagai bent ik,
yaitu:

Manusianya sepeiti:
• Kaderposyandu
• Dokterkecil

• Pasukan SBH (Saka Bhakti Husada)
• Santri Husada (dari kalangan pondok pesantren)
• Taruna Husada (dari kalangan Karang Taruna)
• Inna Husada (dari kalangan Dcatan Remaja Masjid)
• Remaja Anti Diare
• Kaderjalan kaki (di Irian Jaya)

Keluarga Mandiri

Kelembagaannya seperti:
• Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
• Posyandu Asta (Posyandu Asuhan Tokoh Agama)
• Pos Obat Desa (POD)
• Posyandu Usila (Posyandu usia lanjut)
• Karang Werda
• Polindes (Pondok Bersalin Desa)
• Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja)
• Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren)
• Pusinkes (Pusat Informasi Kesehatan)
• TOGA (Taman Obat Keluarga)
• Pokdes (Pos Kesehatan Desa)
• Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA)
• Pagujoiban peserta KB
• BKB(Bina Keluarga Balita)
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Pendaiiaaiinya, seperti:
• Dana Sehat Pola PKMD

• Dana Sehat Pola UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
• Dana Sehat Pola Pondok Pesantren

• Dana Sehat Pola KUD (Koperasi Unit Desa)
• Dana Sehat Pola UKK (Upaya Kesehatan Kerja)
• Dana Sehat Pola PKK (Pembinaan Kesehatan Keluarga)
• Dana Sehat Angkot (Angkutan Perkotaan)

Aktivitasnya seperti:
• Maklurah (makan telur di sekolah) dan Misusah (minum susu di

sekolah)
• Upaya Kesehatan Masjid (UKM)
• Upaya Kesehatan Pesantren (Ukestren)
• Pemberantasan Penyakit Menular dengan pendekatan PKMD(P2M-
PKMD)

• Penyehatan Lingkungan Pemukiman dengan pendekatan PKMD
(PLP-PKMD), sering disebut dengan Desa Percontohan Kesehatan
Lingkungan (DPKL)

• PSPB (Pemantauan dan Stimulasi Perkembangan Balita)
• ArisanJamban Keluarga
• Arisan Rumah Sehat

• PPD (Pertolongan Persalinan Di rumah)
• Sarasehan Batti*a (Pengobat tradi sional)

Setelah memotret jenis UKBM, mari bersama-sama kita kaji pengertian,
jumlah dan perkembangan beberapa UKBM tersebut, berdasarkan berbagai
lapoi^an baik daii SP2TP, sistem infomiasi lainnya maupun laporan dari daerah.

POS PELAYANAN TERPADU (POS YANDU)

Posyandu merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakat dewasa
ini, Posyandu yangmeliputi 5 program prioritas (KB, KIA, Gizi, Imunisasi
dan Penanggulangan Diare) terbukti mempunyai dayaungkit besar terhadap
penurunan angka kematian bayi. Sejak dicanangkan pada taliun 1984, per-
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iLimbuhan juinlah Posyandu dapat dilihat pada label 5.1

Tabel 5.1: Per/unibuhan Jumlah Posyandu

Tahun

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Jumlah

67.986

185.660

213.617

226.162

244.382

251.815

242.255

233.061

25-1.459

244.470

244.107

Bila diperhitungkan bahwa tiap Posyandu rata-rata mempunyai 5 orang
kadcr. maka jumlah kader aktif Posyandu adalah iebih dari satu juta oiang
kader.

Qambar 5,1: Salah satu Posyandu sedang melaksanakan kegiatan
pada meja II.



Jumlah yangdemikian besar teniyatajuga dibarengi dengan peranannya
yang menonjol, kliususnya dalaiii meningkatkan cakupan program. Besamya
sumbangan Posyandu dalam meningkatkan cakupan program dapat dilihal
padatabel 5.2

Tahel 5.2 : Peran Posyandu dalam cakupan program

Jenis Pelayanan Cakupan(%)

Balita 74,0

ImunisasiDPT 161,9

Imunisasi Polio-3 60,9

Imunisasi TT-2 Bumil 22,4

KB(Pil) 32,4

Pemeriksaan Bumil 11,2

Tampak bahwa Posyandu mempunyai kontribusi yang besar pada
peningkatan cakupan program, kliususnya pada sasaran populasi bayi. Hal
inilah yang menyebabkan UCl (Universal Child Immunization) di negara kita
dapat dicapai 3 bulan lebih cepat yaitu pada bulan September 1990.

Untuk Posyandu, jumlahnya sudah dianggap memadai, iianys kdSlitas
pelayanannya yangperlu ditingkatkan.

STRATIFIKASI POSYANDU DAN INTERVENSINYA

Atas dasar 8 indikator, Posyandu dapat digolongkan menjadi 4 tingkatan.
Secara ringkas kriteria kategorisasi Posyandu adalah seperti tampak pada
tabel 5.3.
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Tabel 5.3: Tingkal Kemandirian Posycmdu

No. Indikator Pratama Madya Purnama Mandii i

1. Frek. Peniinbangan <8 >8

2. Rerata kader tugas <5 >5

3. Rerala Cakupan D/S <50% >50%

4. Cakupan Kum. KB <50% >50%

5. Cakupan Kum. KIA <50% >50%

6. Cakupan Kum. imun <50% >50%

7. Program Tambalian (-) (+)

8. Cakupan Dana Sehat <50% >50%

Catatan:

1. Jumlah indikator utama tersebut diatas tidaklah mutlak. Bagi daei-^i
yang relatiffertinggal, jumlali indikator utama dapat dikurangi. Sebalikn; /a
bagi daerah yang maju dan menginginkan indikator yang lebih banyak
dapat menambah indikator utama sesuai dengan situasi dan kondisi
daerah.

2. Jenis indikator pada tiap indikator utama merupakan indikator prb-
gram terpilih. Sebagai contoh bila indikator imunisasi lengkap adalah
campak, maka untuk cakupan imunisasi yang digunakan adalah cakupmi
campak. Namun demikian tetap diberikan keleluasaan untuk memilil
atau menambah. Sebagai contoh, untuk cakupan MA bila satu daenih
menganggap indikator K1 belum cukup, dapat menggunakan K4 sebagai
tambalian indikator.

3. Nilai batas dari indikator terpilih juga tidak kaku. Bagi daerah yailig
sudah maju cakupan imunisasinya, nilai batas 50% mungkin terlalu renda h
sehingga dapat dinaikkan menjadi 70 % misalnya.

4. Batasan yang tidak bisa ditawar adalah Posyandu tingkat mandiri, yaili
harus ditandai dengan lebih dari 50 % KK di wilayah tersebut telah
menjadi anggota Dana Sehat/JPKM.

Sampai saat ini tercatat ada 3 propinsi yang telah melakukan modifikasi dj iri
indikator tersebut, yaitu:
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1. Propinsi Jawa Tiniur, melakukan modifikasi dengan menambah jumlali
indikator utama daii perhitungannya menggunakaii sistem skoring. Jadi
junilali indikatomyalebilibanyak dan mempunyai standaryanglebih tinggi.

2. Propinsi D.I. Yogyakarta, memperbanyak indikator dan menggunakan
standar yang lebih tinggi, namun tidak menggunakan sistem skoring.

3. Propinsi Timor Timur, menyederhanakan indikator, sesuai dengan kon-
disi daerahnyia.

Adapun intervensinya antara lain sebagai berikut:

1. Posyandu pratama (warna merah)

Posyandu tingkat pratama adalah Posyandu yang masih beium niantap,
kegiatannya belum bisa rutin tiap bulan dan kader aktifhya terbatas. Sehingga
intervensinya antara lain: pelatihan kader, penyegaran kader, penambahan jumlah
kader.

2. Posyandu Madya (warna kuning)

Posyandu pada tingkat madya sudali dapat melaksanakan kegiatan lebih
dari 8 kali per tahun, dengan rata-ratajumlah kader tugas 5 orang atau lebih.
Akan tetapi cakupan program utamanya (KB, MA, Gizi dan Imunisasi) masih
rendah, yaitu kurang dari 50 %. Ini berarti, kelestarian kegiatan Posyandu
sudah baik tetapi masih rendah cakupannya. Untuk ini perlu dilakukan
penggerakan masyarsikat secara intensif, serta penambahan program yang
sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Intervensi untuk Posyandu madya
antara lain:

•  Pelatihan Toma dengan modul eskalasi Posyandu yang sekarang sudah
dilengkapi dengan metoda simulasi.

•  Penggarapan dengan pendekatan PKMD (SMD dan MMD) untuk
menentukan masalah dan mencari penyelesaiannya, termasuk menen-
tukan program tambahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
Untuk melaksanakan hal ini dengan baik, dapat digunakan acuan buku
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pedoman "Pendekatan Kemasyarakatan" yang diterbitkan oleh Dit Bina
Peran Serta Masyarakat Depkes.

3. PosyanduPurnama(warnahijau)

Posyandu pada tingkat pumama adalah Posyandu yang frekuensinya
lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau let ih,
dan cakupan 5 program utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih c arl
50 %. Sudah ada program tambahan, bahkan mungkin sudah ada Dana Se
yang masih sederhana. Intervensi pada Posyandu di tingkat ini antara lain

hat

hat

^a

Dit

•  Penggarapan dengan pendekatan PKM D, untuk mengarahkan mas ya
rakat menentukan sendiri pengembangan program di Posyandu.

•  Pelatihan Dana Sehat, agar di desa tersebut dapat tumbuh Dana Se
yang kuat, dengan cakupan anggota minimal 50 % KK atau lebih. Untuk
kegiatan ini dapat mengacu pada buku "Pedoman Penyelenggaraan D
Sehat" dan "Pedoman Pembina Dana Sehat" yang diterbitkan oleh
Bina Peran Serta Masyarakat Depkes.

4. Posyandu Mandiri (warna biru)

Posyandu mi berarti sudah dapat melakukan kegiatan secara ters tur,
cakupan 5 program utama sudah bagus, ada program tambahan dan Dana
Sehat telah menjangkau lebih dari 50 % KK. Untuk Posyandu tingkat ini,
intervensinya adalah pembinaan Dana Sehat, yaitu diaralikan agar Dana S^ ;hat
tersebut menggunakan prinsip JPKM. Bagan penentuanjenis intervensi bagi
tiap tingkat perkembangan Posyandu dapat dilihat pada lampiran 6.1

Selama 3 tahun ini, tingkat perkembangan posyandu adalah seperti tampak
pada tabel 5.4.

32



Tabel 5.4: Hasil analisis perbandingan posyandu
Tahun 1995/96 dan 1996/97

Uraian 1995/96 1996/97

Posyandu yang dilaporkan 244.470 244.107

Posyandu yang dianalisis
perkembangan

240.970 242.371

Posyandu Pratama 42,6% 44,4%

Posyandu Madya 33,6% 33,3%

Posyandu Pumama 19,9% 18,7%

Posyandu Mandiri 3,9% 3,6%

POS OBAT DESA (POD)

Pos obat desa adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat berupa
upayapengobatan sederhanabersumber-daya masyarakat. POD merupakan
bentuk operasional Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)
khususnya dalam melaksanakan unsur:

• penyediaan obat-obat sederhana
• penanggulanganpenyakitringansetempat

Sebagaimana upaya kesehatan bersumber-daya masyarakat lainnya,
POD merupakan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan bantuan
teknis dari petugas. POD adalah kegiatan masyarakat yang mendapat
bimbingan teknis dari Puskesmas.

POD merupakan wahana edukasi yaitu alih pengetahuan dan olah
keterampilan tentang obat dan pengobatan sederhana, dari petugas kepada
kader dan dari kader kepada masyarakat.

Kegiatan POD secara organisatoris tetap berada di tingkat masyarakat,
tetapi secara teknis medis harus dibina oleh Puskesmas.

PoD bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan, melalui penyediaan obat dan
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penyediaan obat dan pengobalaii sendiri, sebagai pertolongan peilama seccUa
anian dan lepat. Bila dirinci lebih lanjut. lujuan kliususnya adalah;

•  Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan upa|ya
pengobatan sederhana terhadap penyakil ringan di daerah setempat

•  Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam mengenal keluhan djan
mengobati penyakit ringan secara sederhana.

•  Tersedianya obat yang bemiutu, dengan harga terjangkau bagi masjj'a
rakat.

Sasaran POD adalah kelompok masyarakat yang masih rendah keterjang-
kaiiannya dalam hal obat dan pengobatan.

Obat-obatan yang digunakan pada POD adalah obat generik golongan
obat bebas dan bebas terbatas, serta obat kliusus yang disusun oleh pemerint ih.
. Jntiik nama obat, digunakan nama yang sesuai dengan peruntukannya. Seba ̂ai
contoh nama obat adalah: obat panas, obat sakit kepala, obat cacing dll.

Dalam implemeniasinya. POD dikembangkan melalui beberapa pola
disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Beberapa pola
pengembangan POD itu antara lain:

•  POD mumi, tidak lerkait dengan UKBM lainnya
•  POD yang duntegrasikan dengan Dana Sehat
•  POD yang merupakan bentuk peningkatan Posyandu
•  POD yang dikaitkan dengan Pokdes/Polindes
•  Pos Obat Pondok Pesantren (POP), yang dikembangkan di beber^

pondok pesantren.
•  Dll.

pa

Untuk^POD, jumlalmya belum memadai. Bila digunakan unit desa saja
maka seluruh desa di luar kotamadya yang jauh dari sarana keseha
sebaiknya mengembangkan POD.

34

an



Gambar 5.2. Pos Ghat Desa di Kecamatan Maospati kabupafen
Magetan Jawa Timur

Stratifikasi POD dan intervensinya

Untuk menentukan stratifikasi POD, digunakan indikator seperti tampak
padatabel 5.5.

Tabel 5.5 : Tingkat Perkembangan Pos Obat Desa

No. Indikator Pratama Madya Pumama Mandiri

I. Jenis Obat <5 5-10 >10

2. Cakupan 30% 30-60% >60%

H Dana Sehat <50% >50%

Cakupan pengobatan dihitung atas dasar angka kesakitan sesuai dengan
standar yang dipakai pada stratifikasi Puskesmas

Adapunjenis intervensi untuk tiap tingkat perkembangan adalaii sebagai
berikut:



POD pratama

Jenis intervensinya antara lain pelatihan tambahan jenis penyakit setemp|at
yang perlu ditanggulangi, seliingga jenis obatpun bertambah jumlahnya.

POD madya
Jenis intervensinya antara lain pelatihan tokoh masyarakat dan pelatih^i
tambahan penyakit dan obat yang digunakan untuk mengatasinya.

POD pumatna
Jenis intervensinya antara lain pelatihan Dana Sehat, agar POD tersebut mulki
meniti ke arah kemandirian, sehingga kelestarian program dapat lebih teqami n

POD mandiri

Jenis intervensinya antara lain pelatihan Dana Sehat berprinsip JPKM, ag
Dana Sehat setempat ditingkatkan stratanya, mengarah ke JPKM.

Bagan penentuan alternatif jenis intervensi bagi tiap tingkat
perkembangan POD dapat dilihat pada lampiran.

Jumlah dan liiigkal perkembangan POD dalam 2 tahiin lerakhir dapat dilihat
pada tabel berikut

Tahel 5.6: Jumlah dan tingkal perkemhemgem POD
Tahun 1995/96 dan 1996/97

Uraian 1995/96 1996/97

Jumlah POD 13.725 14.719

Desa dengan POD 10.561 11.843

POD Pratama 72,4% 79,1%
POD Madya 22,9% 15,2%
POD Purnama 3,7% 4,6%
POD Mandiri 1,0% 1,1%
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Pada tahun 1995, telah dilakukan evaluasi terhadap berbagai bentuk POD
pada 8 propinsi, temuannya antara lain adaiah sebagai berikut:
•  POD yang berdiri sendiri cenderung tidak lestari, POD semacam ini bisa

lestari bila dukungan Puskesmas setempat cukup kuat.
©  POD yang lestari biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain, misalnya

bagian dari Dana Sehat, bagian dari Posyandu atau merupakan
kepanjangan program Puskesmas (seperti di Sulawesi Tenggara).

o  Bila polindes telah berdiri, biasanya POD diintegrasikan ke polindes.

Oleh karena itu pada masa mendatang, POD diarahkan sebagai bagian dari
UKBM lain, yaitu diintegrasikan ke Dana Sehat atau polindes. Dengan
demikian intervensi yang perlu dilakukan adaiah sebagai berikut:
•  Untuk daerah tidak terpencil, POD diintegrasikan dengan UKBM lainnya,

khususnya Dana Sehat. POD dapat merupakan penyaring pertama
penderita sebelum ke Puskesmas.

• Untuk daerah terpencil, POD bisa dikembangkan karena dari segi
keterjangkauan memang - diperlukan. Namun demikian peranan
Puskesmas harus besar karena daerah terpencil relatif sulit distribusinya,
sehingga relatif lebih mahal harga obatnya.

©  Untuk daerah transmigrasi, keberadaan POD sangat cocok dikem
bangkan.

DANASEHAT

Dana Sehat sudah lama dikembangkan di Indonesia jauh sebelum pro
gram JPKM dicanangkan. Sejak pendekatan PKMD (Pembangunaii
Kesehatan Masyarakat Desa) digunakan pada taliun 1974, Dana Sehat telah
mulai marak, meski masih dalam bentuk yang sederhana. Jimpitan beras,
sumbangan keluarga untuk PMT (pemberian makanan tambahan) balita, arisan
jamban keluarga, arisan rumah sehat, adaiah beberapa dari sekian banyak
kegiatan yang bemuansa Dana Sehat.
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Meskipun secara kuantitatif cukup baiiyak, namun pada skala mikro hams
diakui baliwa Dana Sehat ini mengalami 2 fenomena yang menarik yaitu:

1. Fenomena gigi gergaj i

. Banyak Dana Sehat yang bam berdiri, kemudian jatuh, bangun lagi, jat iih
lagi dan seterusnya, sehingga bila digambar grafik pertumbuhannya tampak
seperti gigi gergaji. Hal ini terjadi karena pada Dana Sehat yang bersk^la
kecil itu, meskipun mudah tumbuh namun daya tahannya sangat lemah.

2. Fenomena bonsai

Dana Sehat yang berhasil melampaui fenomena gigi gergaji akan menj« idi
Dana Sehat yang bertahan terns sampai bertahun-tahun, namun tetap kecil
; ehingga mirip bonsai. Hal ini tcijadi karena pada model pendanaan sepe rti
ini berlaku hukum bilangan besar, sehingga bila pesertanya terbatas, manfaatr ya
Juga amat terbatas. Seperti halnya Bonsai, Dana Sehat memerlukan dedik asi
yang tinggi dari pengelolanya. Bila tidak ada pengelola yang dedikatif D2|na
Sehat biasanya akan terbengkalai.

Bei-samaan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, "de
mand" masyaiakat terhadap kesehatan makin meningkat. Sejalan dengan
itu teijadi perkembangan yang menarik, yakni meluasnya keinginan memben uk
Dana Sehat dan membesarnya liputan wilayah Dana Sehat. Bila dulu Dinn
Sehat banya sebatas pada desa, kini sudah mulai merambah ke tingicat
kecamatan bahkan kabupaten. Institusi penyelenggara Dana Sehat juga mi Jai
beragam, ada pola PKMD, pola UKS, pola Koperasi, pola UKX, pola pone ok
pesantren, pola PKK, kelompok agama, pola LSM, pola pem-sahaan swai;ta,
dll.
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Gambar 5.3. Logo Dana Sehat

Untuk memasyarakatkan Dana Sehat, telah dibuat logo Dana Sehat seperti
tampak pada gambar 5.3. Adapun arti dari logo tersebut adalah:

•  Palang hijau melambangkan kesehatan dalam arti yang sebenamya yaitu
sehatjasmani, rohani dan sosial serta produktif, yang merupakan tujuan
akhir dari Dana Sehat;

•  Lengkungan 5 besar menunjukkan bahwa Dana Sehat berbasis Pancasila
sebagai falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia

•  Dua buah panah yang saling berhubungan menunjukkan keterkaitan antara
hak dan kewaj iban, antara premi dan benefit, dan seterusnya.

• Garis panah yang tergambar dari kecil ke besar menunjukkan keter-kaitan
Dana Sehat dengan hukum bilangan besar, makin besar makin baik.
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Stratifikasi Dana Sehat dan Intervensinya

Pada masa lalu, pai-a pengelola cenderung untuk tetap mengelola Da la
Sehat dalam skala kecil. Memang kecil itu indah. Namun kini deng m
meiiingkatnya "ability to pay" masyarakat dan meningkatnya demand mere ca
pada pemeliharaan kesehatan, Pemerintah telah menyiapkan altematif unt ik
pemenuhan kebutuhan mereka, melalui beberapa ketentuan seperti yaig
dimuat pada Garis-garis Besar Hainan Negara, Undang-Undang nomor 13
tentang Kesehatan dan perangkat peratnran lainnya.

Pembinaan Dana Sehat tentu saja diarahkan pada kondisi yang memeni ihi
syarat sebagai JPKM, seperti yang tertuang dalam UU nomor 23 taliim 19 ?2
tentang Kesehatan, Permenkes nomor 527/Menkes/PerA^II/1993 tentaig
Paket Pemeliharaan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JPKM d an
Permenkes nomor 571/Menkes/PerA^II/l 993 tentang Penyelenggaraan Pi o-
gram JPKM.

Bila dinrai lebih lanjut menurut flingsi kepesertaan, pendanaan, peme li-
haraan kesehatan dan organisasi, maka arah pembinaan yang harus ditiiju
adalah sebagai berikut:

Paket pelayanan dasar

Bila Dana Sehat akan mengarah ke JPKM, maka paket pelayanan
kesehatan dasar harus meliputi:

a. Rawatjalan yang meliputi:
• pelayanan kesehatan pencegahan
• penyuluhan kesehatan
• pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan tindakanmedis
• pelayanan pemulihan kesehatan.
• termasuk didalamnya pemberian imunisasi, pelayanan KB dan pe

yanan kesehatan ibu dan anak serta persalinan.
b. Rawat inap yang meliputi 5 hari rawat.
c. Pelayanan kesehatan penunjang termasuk:
• pelayanan radio diagnostik dan atau ultrasonografi
• pelayanan pemeriksaan laboratoriumklinik.
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Jumlah anggota dan besarnya iuran

Dikaitkan dengan paket pelayanan kesehatan dasar tersebut diatas, maka
jumlah peserta dan besamya iuran akan saling bergantung. Makin besar juml^
peserta, makin kecil iurannya, sebaliknya bilajumlah peserta makin sedikit,
iuran yang harus dibayar menjadi semakin besar.

Dari perhitungan dengan menggunakan tanf dasar pelayanan kesehatan
pemerintah yang berlaku sekarang ini, untuk peserta lebih dari 1000 KK atou
5000 orang, maka iuran yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 800,-/kapita/
bulan. Pada peserta yang sebesar ini, perlu organisasi Bapel JPKM yang.

• berbadan hukum (PT, Koperasi atau BUMN)
• cukuppunyapermodalan
• manajemen niinimum dengan 8 orang tenaga "full time

Melihat standar minimal yang harus dilakukan bagi Dana Sehat yang
mengarah ke JPKM, tampaknya cukup berat untuk dicapai. Meski potensi
ke Sana tetap ada, namun masih perlu waktu yang cukup panjang untuk
menggapainya.

Untuk itu telah dirumuskan tahapan perkembang^ Dana Sehat seb^ai
berikut:

1. DanaSehatpratama,yaituDanaSehatyangpalingpemulatingkatannya.
2. Dana Sehat madya, yaitu Dana Sehat yang sudah agak berkembang,

tetapi belum seperti yang diinginkan.
3. Dana Sehat purnama, yaitu Dana Sehat yang sudah mantap seperti yang

kita inginkan dan mendekati persyaratan JPKM.

Bila dikaitkan dengan perhitungan berdasarkan tanf pelayanan kesehatan
Pemerintah yang berlaku saat ini, tahap perkembangan Dana Sehat tersebut
dapat dikualifikasi seperti tabel 6.3.

41



Tabel 5.7: Tingkui Perkembangan Dana Sehal

Indikator Pratama Madya Pumama

Kepesertaan <500KK

(2.500 org)
500-1000 KK

(2.500-5.000 org)
1.000 KK

(>5.000 org)
Pendanaan/

luran/Premi

<Rp. 500/
bln/kap

Rp. 500-800

bln/kap
>Rp. 800/
bln/kap

Pemeliharaan

Kesehatan

Rawatjalan
SubPuskes &

Puskesmas

ditambah:

rawat inap dan
persalinan

Pkt. lengkap:
spt. tertulis dim

Permenkes

Organisasi Institusi lokal

1 -2 org tenaga
pumawaktu

Organisasi ada
3-7 org tenaga
puma waktu

Organisasi ber-
badanhkm

>8 org tenaga
pumawaktu

Perkiraan tkt

wilayah
TingkatDesa Tingkat

Kecamatan

Lintas

Kecamatan

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa banyak Dana Seh it
yang masih dalam skala 'kecil', baik ditinjau dari aspek kepesertaan, besamj
iuran, paket pemeliharaan kesehatan maupun organisasinya. Oleh karena iiu
terpaksa dilakukan stratifikasi Dana Sehat Pratama menjadi:

• Dana Sehat Pratama I, artinya yang paling kecil.
• Dana Sehat Pratama II, yang tergolong menengah
• Dana Sehat Pratama El, yang sudah mendekati kriteria maksimal Daiia

Sehat Pratama tersebut diatas.

Adapun kriteria pembagiannya seperti tergambar dalam tabel berikut.
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Tabel 5.8: Pembagian tingkat perkembangan Dana Sehat Pratama

Indikator Pratama 1 Pratama II Pratama III

Kepesertaan <150KK

(750 org)

150-300 KK

(750-1.500 org)

300-500 KK

(1500-2500 org)

Pendanaan/

luran/Premi

Rp. 150/
bln/kap

Rp. 500-800
bln/kap

Rp. 300-500/
bln/kap

Pemeliharaan

Kesehatan

Rawatjalaji
SubPuskes dan

Puskes dgn
pembatasan

Rawatjalan
Sub. Puskes dan

Puskes dgn
pembatasan

Rawatjalan Sub.
Puskes dan

Puskes tanpa
pembatasan

Organisasi Institusi lokal

Sukarelawan

Institusi lokal

Sukarelawan

Institusi lokal

1-2 orgtenaga

pumawaktu

JENISINTERVENSIPADATIAPKATEGORIDANASEHAT

Dana Sehat pratama h II dan III, jenis intervensi yang bisa dilakukan
adalah meningkatkan frekuensi dan intensitas KIE (komunikasi, informasi dan
edukasi) dari petugas pembina kepada para pengurus Dana Sehat.

Dana Sehat madya, jenis intervensinya adalah pelatihan manajemen
operasional Dana Sehat. Pelatihan ini berkaitan dengan pengelolaan Dana
Sehat secara keseluruhan, termasuk manajemen keuangannya.

Dana Sehat pumama, jenis intervensinya adalah pelatihan JPKM, sebagai
persiapan Dana Sehat tersebut untuk bergabung atau meningkatkan statusnya
menjadi JPKM.

Jumlah Dana Sehat selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 5.9: Jiimlah Dana Sehal Th. 1995/96 - 1996/97

Pola Dana Sehat 1995/96 1996/97

1. Dana Sehat Desa 16.462 11.235

2. Dana Sehat KUD 490 339

3. Dana Sehat Kop. 569 25

4. Dana Sehat SD 43.170 32.703

5. Dana Sehat SLTP 4.199 3.831

6. Dana Sehat SLTA 2.075 2.055

7. Dana Sehat PT 24 10

POS UPAYA KESEHATAN KERJ A

Pos Upaya Kesehatan Keija (Pos UKK) adalah bentuk operasional PP
dilingkungan pekerja, merupakan wadah dari serangkaian upaya perre
liharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur dan berkesinambungin
yang diselenggarakan oleh masyarakat pekeija atau kelompok pekeija ya ig
memiliki jenis kegiatan usahayang sama dan bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas keija. Dengan demikian dalam implementasinya selalu menca
kup 3 pilar PHC yaitu:

• Adanya keija sama lintas sektor
• Adanya pelayanandasar kesehatan keija
• Adanya peran serta masyarakat.

Dari aspek kerja sama lintas sektor, Pos UKK merupakan wahana ke jj
sama sektor kesehatan, tenaga keija, pertanian, perindustrian, dan lain-l^in
dalam pembinaan pekeija sesuai dengan jenis pekeijaannya.

Dari aspek partisipasi masyarakat, Pos UKK merupakan wujud per a
serta masyarakat pekerja, pengusaha, organisasi pekeija, organisasi per
usaha, dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi Pos UK.
merupakan salah satu bentuk UKBM bagi kelompok pekerja, baik peke
formal maupun informal.

g
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Kegiatan spesifik yang menjadi "ciri pokok" Pos UKK adalah sebagai
berikut:

•  Adanya Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Motivasi tentang ergono-
mi, pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat keija, gizi keija, kebu-
garan, penanggulangan stres, hipertensi, bahaya merokok, pencegahan
penyakit menular, keracunan makanan dan pokok bahasan lain yang terkait
dengan kesehatan keija.

• Kegiatan yang bersifat lintas sektor, dengan peran masing-masing sesuai
dengan profesi dan fungsi sektor ybs.

•  Pelayanan dasar kesehatan kega yang antara lain meliputi P3P, peman-
tauan, penggunaan alat pelindung dan upaya penyehatan lingkungan kega

Bentuk "periodic activity" Pos UKK dan frekuensinya adalah seperti
tampak pada tabel 5.10. dibawah ini:

Tabel 5.10: Kegiatan Pos UKK

KEGIATAN FREK PELAKSANA

Pemeriksaan awal kesehatan pekega
& lingkungan kerja

Ikl petugas &
kader

Pemeriksaan berkalabagi pekega
(general check up dan pemeriksaan
kesehatan berkaitan pekeijaannya)

Ikl/th petugas/kader

SIMASKER*) lkl/3bln petugas/kader

Pelayanan P3K/P3P/rujukan &
penvehatan lingkungan

tiaphari kader

Pencatan/pelaporan Dana Sehat 1 kl/bln**) kader

Catalan:

*) SIMASKER = Sarasehan Intervensi Menuju Norma Sehat dalam
Bekega, merupakan pertemuan lintas sektor yang membahas intervensi
lokal guna menuju tercapainya "Norma Sehat Dalam Bekega"

**) Dilakukan sesuai situasi dan kondisi setempat
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Stratiflkasi Pos UKK dan Intervensinya

Sebagaimana UKBM laimiya, tingkat perkembangan Pos UKK jtiga
memakai istilah: pratama, madya, pumama dan mandiri. Adapun indik. itor
yang digunakan untuk menentukan tingkat perkembangan Pos UKK ad^Iah
seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 5.11: Tingkat Perkembangan Pos UKK

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

Jenis Obat <5 5-10 >10

P3KKit >1/30 1/20-1/30 <1/20

Eigonomi <30 % 30-60% >60%

Penggunaan
Pelindung

<30% 30-60% >60%

Simasker <2kl/th 2-3kl/th >4 Idm

Dana Sehat 0 <50% >50%

Adapun jenis intervensinya untuk tiap tingkat perkembangan Pos UKK ad^ah
sebagai berikut:

»  Pos UKK tingkat pratama, intervensinya antara lain pelatihan ulang k£ der
Pos UKK.

•  Pos UKK tingkat madya, intervensinya antara lain pelatihan tambajian
tentang obat dan pencegahan penyakit yang berkaitan dengan peke ja-
annya.

•  Pos UKK tingkat purnama, intervensinya antara lain pelatihan D^a
Sehat, agar dapat diarahkan ke tingkat mandiri. Disamping itu dapat f ula
diintervensi dengan pelatihan ketrampilan dan produktivitas keija.

•  Pos UKK tingkat mandiri, intervensinya antara lain pelatihan Dana Sihat
berprinsip JPKM, agar dirasakan benefit yang didapat dari keanggot aan
JPKM.

Jumlah dan analisis Perkembangan Pos UKK selama 2 tahun terakhir di
dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 5.12: Jumlah & analisis perkembangan Pos UKK
tahun 1995/96 & 1996/97

Uraian Tahun 1995/96 Tahun 1996/97

Jumlah % Jumlah %

Propinsi yang melapor 26 96,3 23 85,2

Pos UKK Pratama 2.075 77,8 2.121 80,2

Pos UKK Madya 378 14,2 426 16,0

Pos UKK Pumama 134 5,0 69 2,6

Pos UKK Mandiri 80 3,0 30 1,2

Jumlah 2.667 100 2.646 ^ 100

TAN AM AN OBAT KELU ARG A (TOGA)

Tanainan Obat Keluaiga yang disingkat dengan "TOGA" adalah sebidang
tanah di halaman atau ladang yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman
yang berkhasiat sebagai obat. Dikaitkan dengan peran serta masyarakat,
TOGA merupakan wujud partisipasi mereka dalam bidang peningkatan
kesehatan dan pengobatan sederhana dengan memanfaatkan obat tradisional.
Fungsi utama dari TOGA adalah menghasilkan tanaman yang dapat
dipergunakan antara lain untuk:

- Menj aga dan meningkatkan kesehatan.
- Mengobati gejala (keluhan) dan beberapa penyakit yang ringan.

Selain itu TOGA berguna juga untuk:

- Memperbaiki gizi masyarakat
- Upaya pelestarian alam & memperindah pemandangan
- Menambahpenghasilankeluarga

Tingkat perkembangan TOGA dan intervensinya

Untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan
TOGA, digunakan kategorisasi tingkatan perkembangan:
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pratama, madya, pumama dan mandiri, dengan indikator seperti tampak padja
tabel berikut

label 5.13: Tingkat perkembangan TOGA

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAM/L

JmlKK ada TOGA <30% 30-60% >60%

Jenis tanaman per desa <10 10-25 >25

Jml KK memanfaatkan TOGA <10 % 10-50% >50%

Adapun jenis intervensi untuk tiap tingkat perkembangan TOGA adals h
sebagai berikut:

•  TOGA tingkat pratama, intervensinya adalah peningkatan KJE tentar g
perluasan dan pemanfaatan TOGA untuk petugas kesehatan, lintas sekt< )r
terkait dan kader kesehatan.

•  TOGA tingkat madya, intervensinya adalah peningkatan KIE tentaiig
perluasan, pengembangan dan pemanfaatan TOGA kepada masyaraki t.

•  TOGA tingkat purnama, intervensinya adalah peningkatan KIE tentat ig
budidaya TOGA kepada masyarakat.

Untuk bina upaya kesehatan tradisional, TOGA merupakan UKBM yaijig
cukup memasyarakat. Dari laporan yang masuk, ada 3 macam yaitu:

• Desa yang melaksanakan TOGA
• Kelompok yang melaksanakan TOGA
•  Keluarga yang melaksanakan TOGA

Akibatnya meski hampir semua propinsi memasukkan laporan TOGA, namilin
tidak sama klasifikasinya untuk desa dengan TOGA. Gambaran perkembang m
TOGA tahun 1996/1997 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 5.14: Tingkat Ferkembangan TOGA lahun 1996/97

Strata Jumlah

TOGA Pratama 5.958

TOGA Madya 1.740

TOGA Pumama • 299

Jumlah 7.997

SATU AN KARYA BH AKTIHUSADA (SBH)

Satuan Karya Bakti Husada (SBH) adalah wadah pramuka untuk
mengembangkan pengetahuan, ketrampilan. pengaiaman dan kesempalan
dalam membaktikan dirinya kepada masyarakat dalam pembangunan
kesehatan.

Gambar 5.4: Pariisipasi Saka Bhakti Husada pada Comdeca tahun
1993 di Desa Lebak Hardjo Malang - Jawa Timur



Keberadaan pramuka pada pembangunan kesehatan tersebut dimu
sejak dilantiknya Pimpinan Saka Bakti Husada tingkat pusat oleh Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 17 Juli 1985. SBH mengemban
misi untuk mewujudkan kader pembangunan di bidang kesehatan, yang dap it
membantu melembagakan norma liidup sehat bagi semua anggota Geraka n
Pramuka dan masyarakat di lingkungannya.

Kegiatan kesakaan dilaksanakan di gugus depan dan satuan kaiy
Pramuka yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan jasmani serta rohai li
peserta didik. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan dengan praktek
pada 5 (lima) krida yaitu:

1. Krida Bina Lingkungan Sehat: 5 kecakapan
2. Krida Bina Keluarga Sehat: 5 kecakapan
3. Krida Bina Penanggulangan Penyakit: 8 kecakapan
4. Krida Bina Gizi: 5 kecakapan
5. Krida Bina Obat: 5 kecakapan

Stratiiikasi SBH dan intervensinya

Unit SBH ini ada ditingkat kabupaten (Kwartir Cabang) dan
kecamatan (Kwartir Ranting). Kegiatan SBH kini telah meliputi 30
Propinsi 320 kabupaten dan 1200 kecamatan. Jumlah anggota SB
mencapai lebih dari 50.000 orang. Seyogyanya, setiap Kwarcab dai
Kwaran Gerakan Pramuka mengembangkan Saka Bhakti Husada.

Untuk menentukan tingkat perkembangan SBH, dipergunakan
indikator-indikator sebagai berikut:
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Tabel 5.15: Tmgkat Perkembangan Saka Bakti Husada

INDIKATOR PRA

TAMA

MA

DYA

PUR

NAMA

MAN

DIRI

Jumlalianggota <5 6-10 11-15 >15

Pelak. krida dim 1 th 1 kali 2 kali 3 kali >3 kali

Jangkauan kegiatan Gudep Kwaran Kwarcab Masy

Jangkauan pelayanan:
Prom.s/d rehab

1 2 >2

Penggalian sumber dana (-) {+)

Cakupan DS <50% 1  >50%

POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN)

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan islam yang memiliki warga
bel^ar yang disebut santri. Para santri ini jumlahnya cukup banyak, sehingga
kelak dikemudian hari diharapkan para alumnus pondok pesantren memiliki
kemampuan sebagai inovator dalam pembangunan moral dan spiritual serta
intelektual yang bemuansa Islami.

Keberadaan pondok pesantren di tanah air kita temyata membawa wama
pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, termasuk pola penlaku hidup
bersih & sehat, sesuai ajaran Islam bahwa kebersihan adalah bagian dari
iman. Peran serta pondok pesantren pada pembangunan kesehatan diwujud-
kan antara lain dalam bentuk: "Posyandu Asta" (Posyandu Asuhan Tokoh
Agama), "Poskestren" (Pos Kesehatan Pesantren), Upaya Kesehatan Masjid,
Dana Sehat Pondok Pesantren, Santri Husada, dll.

Poskestren merupakan wujud partisipasi masyarakat pondok pesantren
dalam bidang kesehatan. Biasanya dalam poskestren ini muncul beberapa
kegiatan antara lain:

• Pos obat pondok pesantren (POP)
• Santri Husada (kader kesehatan di kalangan santri)
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• Pusat informasi kesehatan, berupa perpustakaan kerohanian dan
ceramah kesehatan secara berkala, bekeija sama dengan Puskesmas
setempat.

• Upaya kesehatan lingkungan di sekitar pondok pesantren.

Data yang lengkap belum didapat namun sebagai gambaran poskes tren
ini berkembang pesat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan l^sa
TenggaraBarat.

Untuk mengukur tingkatan peran serta upaya kesehatan pesantren dj ipat
kita gunakan indikator-indikatorpada tabel b^kut ini.

Tabel 5.16: Tingkat Perkembangan Upaya Kesehatan Pesantrer

INDIKATOR PRATAMA MADYA FURNAMA MANDI

Jumlahanggota <5 6-10 11-15 >15
Frek. Kegiatan 1 kali 2 kali 3 kali >3 kali
Jangkauan
kegiatan

Intem pesantren Antar

pesantren

Masy

Jangkauan
pelayanan:
Prom.s/d rehab

1 2  . >2

Penggalian
sumberdana

(-) (+)

Cakupan DS <50% 1 >50%

KARANG TARUNA HUSADA

Karang Taruna adalah wadah kegiatan remaja dan pemuda di ting
rukun warga/RW yang besar peranannya pada pembinaan remaja & pemi id
dalam menyalurkan aspirasi dan kreasinya. Di masyarakat, Karang T«
banyak peranannya pada kegiatan-kegiatan sosial yang mampu mendorc i
dinamika masyarakat pada pembangunan lingkungan & masyarakatn
termasuk pula dalam pembangunan kesehatan.

(a
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Pada pelaksanaan Posyandu, gerakan kebersihan lingkungan, keija bakti
pembangunan jamban umum & tempat pembuangan sampah, gotong royong
pembasmian sarang ayamuk (PSN), dan pengumpulan sumbangan untuk
kematian maupun dana sehat serta lain-lainnya, potensi Karang Taruna ini
sangat besar. Di beberapa daerah di Indonesia legalitas Karang Taruna inipun
semakin jelas dengan munculnya kelompok-keiompok remaja/pemuda dalam
pelembagaan perilaku hidup sehat melalui inovasi mereka seperti "Remaja
Darling" (Remaja Sadar Lingkungan), "Remadi"(Remaja Anti Diare), Remaja
Husada, Remaja Bebas Rokok dan lain-lainnya, yang semuanya ini merupakan
wujud partisipasi Karang Taruna dalam pem-bangunan kesehatan.

Untuk mengukur peringkat peran serta Karang Taruna Husada dalam
pembangunan kesehatan dapat diikuti padatabel berikut ini:

Tabel 5.17: Tmgkat Perkembangan Karang Taruna Husada

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

Jumlahanggota <5 6-10 11-15 >15

Frek. Kegiatan 1 kali 2 kali 3 kali >3 kali

Jangkauan
kegiatan

Intern Org RW/RK Desa/Kel Masy

Jangkauan
pelayanan:
Prom.s/d rehab

1 2 >2

Penggalian
sumberdana

(-) (+)

Cakupan DS <50% >50%

PONDOKBERSALIN DESA (FOLINDES)

Polindes, atau pondok bersalin desa, merupakan salah satu bentuk peran
serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan
pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya, termasuk KB, di desa. Polindes
hanya dapat dirintis di desa yang telah mempunyai bidan yang tinggal di desa
tersebut. Sebagai bentuk peranserta masyarakat, polindes seperti halnya
posyandu, dikelola oleh pamong setempat, dalam hal ini kepala desa melalui
LKMDnya.
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Namun, berbeda dengan posyandu yang pelaksanaan pelayanannya dilaku can
oleh kader dan diduknng oleh petugas puskesmas, polindes dalam pelaksan aan
pelayanannya sangat tergantung pada keberadaan bidan. Hal ini kar
pelayanan di polindes merupakan pelayanan profesi kebidanan.

na

Kader masyarakat yang paling terkait dengan pelayanan di polindes adj lah
dukun bayi. Karena itu, polindes dimanfaatkan pula sebagai sarana untuk
meningkatkan kemitraan bidan dan dukun bayi dalam pertolongan persalinan.
Kader posyandu dapat pula berperan di polindes seperti perannya da am
melaksanakan kegiatan posyandu, yaitu dalam penggerakan sasaran Jan
penyuluhan. Selain itu bila memungkinkan, kegiatan posyandu depat
dilaksanakan pada tempat yang sama dengan polindes

Dari pengertian di atas dapat dikaji beberapa makna polindes sebagai berikxit

1. Polindes merupakan bentuk peranserta masyarakat di bidang kesehc itan
ibu dan anak (KIA), termasuk KB.

2. Polindes dapat dirintis di desa yang lelali mempunyai bidan yang tingg^l di
desa tei-sebut. Peranseila masyaiakai dalam pengembangan polindes bei upa
jxinyediaan tempat untuk pelayanan KIA (kliususnya pertolongan persalin an),
pengelolaan polindes, penggerakan sasaran dan dukungan lerhadap pe ak-
sanaan tugas bidan di desa. Peran bidan di desa, yang sudali diperlengl :api
oleh pemerintah dengan alat-alal yang diperlukan, adalah memberikan
pelayanan kebidanan kepadamasyai-akat di desatersebut.

3. Polindes sebagai bentuk peranserta masyarakat, secaraorganisatbris
berada di bawah Seksi 7 LKMD; namun secara teknis berada di bawah

pembinaan dan pengawasan puskesmas, karena bidan dalam menja
lankan tugasnya di desa merupakan bagian dari perpanjangan tan
puskesmas.

2an

4. Tempat yang disediakan oleh masyarakat untuk polindes dapat ber apa
ruang/kamar untuk pelayanan KIA, termasuk tempat untuk pertolongan
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persalinan, yang dilengkapi dengan saraiia air bersih. Dengan demikian,
penyediaan tempal untuk polindes tidak perlu selalu hams bempa pem-
bangunan gedung baiu, bila hal itu tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat
karena keterbatasan dana. Polindes dapat menggunakan bangunan lama
yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan polindes. Apapun
bentuk tempatnya, letak polindes diharapkan tidak beijauhan dengan
tempat tinggal bidan di desa, bahkan sedapat mungkin bidan diberi tempat
tinggal bersebelahan dengan polindes.

5. Mengingat tanggung-jawab penyediaan dan pengelolaan tempat serta
dukungan operasional berasal dari masyarakat, maka perlu diadakan
kesepakatan antarawakil masyarakat; melalui wadah LKMD, dengan
bidan di desa tentang pengaturan biaya operasional dan tarip pertolongan
persalinan di polindes.

6. Dalam memberikan pelayanan pertolongan persalinan di polindes, bidan
di desa dihai^^kan sekaligus memanfaatkannya untuk membina kemitraan
dukun bayi dengan bidan, selain sebagai kesempatan untuk melakukan
pembinaan persalinan "3 bersih" bagi dukun bayi.

7. Dengan adanya polindes, tidak berarti bahwa bidan di desa hanya membe
rikan pelayanan di dalam gedung polindes. Bidan masih tetap mempunyai
kewajiban untuk mengunjungi dukun yang mempunyai ibu hamil/bayi
berisiko yang tidak melakukan pemeriksaan ulangan, sasaran yang belum
memeriksakan diri, mendatangi dukun bayi yang tidak pemah datang ke
polindes dan tugas-tugas luar gedung lainnya Pemberian pertolongan persa
linan di polindes hendaknya tidak dipaksakan, baik oleh bidan maupun
oleh pamong setempat. Bila ibu ingin melahirkan di rumah, yang tempatnya
memenuhi persyaratan sebagai tempat persalinan yang bersih, maka
keinginan tersebut hendaknya dihormati dan dipenuhi.

Dengan demikian, pengembangan polindes mempakan upaya untuk
mengatasi kesenjangan sebagai berikut.
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1. Kesenjangan geografis dalani memperoleh pertolongan persaliiian yang
anian dan bersih. Dengan adanya polindes, maka masyarakat di pedesaajn
dapat memperoleh pelayanan tersebut di desanya.

2. Kesenjangan infomiasi mengenai kesehatan ibu dan anak, serta periiak u
hidup sehat pada umumnya. Dengan adanya bidan di desa, maka
masyarakat dapat sering bertemu dan mendapat informasi yang dibutuhk^
untuk menjaga diri agar tetap sehat.

3. Kesenjangan sosiobudaya antara petugas kesehatan dan masyarakat yar g
dilayaninya. Dengan menetapnya bidan di desa, hubungan bidan deng£ n
anggota masyarakat, tokoh masyarakat, kader dan dukun bayi aken
semakin akrab, sehingga bidan diharapkan dapat diterima sebagai bagii n
dari masyarakat desa.

4. Kesenjangan ekonomi dalammend^atkanpeiayanankebidananprofesioiud.
Denganpenentuantarippelayananpersalinansecaramusyawarali melalui wadj ih
LKMD, maka diharapkan sasaran dapat menjangkau pelayanan yang
dibutuhkan. Selain itu, masyarakat yang tidak mampu diharapkan dap at
terjangkau melalui pengorganisasian dana sehat atau pengem-bangiin
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM).

5. Kesenjangan dalam memperoleh pelayanan rujukan. Dengan adam'a
bidan di desa yang diharapkan mampu memberikan pertolongan pertan la
pada kegawatan kebidanan dan bayi baru lahir, maka ibu atau bayi ba "u
lahir dapat ditangani dan dirujuk lebih dini, sehingga kemungkinan untipc
mempertahankan kelangsungan hidupnya lebih besar.
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PONDOK BERSALIN
-KlkllUHBI RttSAir

Gambar 5.5: Pondok Bersalin Desa di Sleman Yogyakarta

Stratifikasi Polindes

Berdasarkan uraian polindes padabab 2, maka disusun indikatortingkat
perkembangan polindes yang mencakup beberapa hal yaitu:

1. Fisik

Tempat yang disediakan oleh masyarakat untuk polindes perlu memenuhi
persyaratan antara lain:

•  Bangunan polindes tampak bersih, salah satunya ditandai tidak adanya
sampah berserakan.

•  Lingkungan yang sehal, bila polindes jauh dari kandang temak
• Mempunyai jumlah ruangan yang cukup untuk: pemeriksaan kehamilan

dan pelayanan KIA, mempunyai ruang untuk pertolongan persalinan.
•  Tempat pelayanan bersih dengan aliran udara/venlilasi yang baik teijamin.



- Mempunyai perabotan dan alat-alat yang memadai untuk pelaksana^i
pelayanan.

- Mempunyai sarana air bersih dan jamban yang memenuhi persyarateji
kesehatan.

Idealnya suatu polindes mempunyai bangunan tersendiri dan memenuhi
persyaratan tersebut di atas, namun dalam kenyataannya mungkin saja poIind( ;s
masih menumpang di salah satu rumah warga atau bersatu dengan kediam^n
bidan di desa.

2. Tempat tinggal bidan di desa

Keberadaan bidan di desa secara terus-menerus (menetap) menentuki in
efektivitas pelayanannya, termasuk efektivitas polindes. Selain itu, jarak temp at
tinggal bidan yang menetap di desa dengan polindes akan beipengaruh kepai la
kualitas pelayanan di polindes. Bidan yang tidak tinggal di desa dianggip
tidak mungkin melaksanakan pelayanan pertolongan persalinan di polinde?

3. Pengelolaan polindes

Pengelolaan polindes yang baik akan menentukan kualitas pelayana
sekaligus pemanfaatan pelayanan oleh masyarakat. Kriteria pengelolaai
polindes yang baik antara lain adalali keterlibatan masyarakat melalui wadal
LKMD dalam menentukan tarif pelayanan. Tarif yang dilelapkan seca
bersama, diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
memanfaatkan polindes, sehingga dapat meningkatkan cakupan clan sekalig is
dapat memuaskan semua pihak.

4. Cakupan persalinan

Pemanfaatan pertolongan persalinan merupakan salah satu mata rantai
upaya peningkatan keamanan persalinan. Tmggi rendahnya cakupan persalin: in
dipengaruhi banyak faktor, di antaranya ketersediaan sumberdayakesehatiin
termasuk di dalamnya keberadaan polindes beserta tenaga profesionalnya,
yaitu bidan di desa.
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Tersedianya polindes dan bidan di suatu desa memberikan kemudahan
untuk mendapatkan pelayanan KJA, kliususnya dalarn perlolongan persalinan,
baik ditinjau dari segi jarak maupun dari segi pembiayaan. Meningkatnya
cakupan persalinan yang ditolong di polindes, selain berpengaruh terhadap
kualitas pelayanan ibu hamil, sekaligus menceiminkan kemampuan bidan itii
sendiri baik di dalam kemampuan teknis medis maupun di dalam menjalin
hubungan dengan masyarakat. Cakupan persalinan dihitung secara kumulaiif
selama setahun.

5. Sarana air bersih

Tersedianya air bersih merupakan salah satu persyaratan untuk hidup
sehat Demikianjugahalnyadi dalam opei-asional pelayanan polindes. Polindes
dianggap baik apabila telah tersedia air bersih yang dilengkapi dengan; MCK,
tersedia sumber air (sumur, pompa, PAM, dll), dan dilengkapi pula dengan
saluran pembuangan air limbah.

6. Kemitraan bidan dan dukun bayi
•iS^

Kemitraan bidan dan dukun bayi merupakan hal yangdianjurkan dalam
pelayanan pertolongan persalinan di polindes. Pengliitungan cakupan kemitraan
bidan dan dukun dihitung secara kumulatif selama setahun.

7. Kegiatan KIE untuk Kelompok Sasaran

KIE merupakan salali satu teknologi peningkatan peranserta masyarakat
yang bertujuan untuk mendorong masyai'akat agai* man dan mampu memeliliai"a
dan melaksanakan hidup sehat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya,
melalui jalinan komunikasi, informasi dan edukasi yang bersifat praktis.

Dengan keberadaan polindes beserta bidan di tengah-tengah masyarakat
diharapkan akan terjalin interaksi antara bidan dengan masyarakat. Interaksi
dengan intensitas dan frekwensi yang cukup tinggi, akan dapat mengatasi
kesenjangan informasi kesehatan. Semakin sering bidan di desa menjalankan
KIE, akan semakin mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas
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hidup sehalnya, temiasuk di dalaiimya mciiingkatkaii keniainpuan diikun bayi
sebagai mitra kerja di dalam memberikan penyuluhaii kesehatan ibu ham

Seharusnya suatu polindes di dalam pelaksanaan kegiatannya telah
mel^ukan KJE luituk kelompok sasaran minimal sekali dalam setiajD bulanr ya.
Kegiatan KJE ini dihitung secara kumulatif selama setahun.

8. Dana Sehat

at,

lya

lat

Dana sehal sebagai wahana memandirikan masyarakal iintuk hidup sel i
pada gilirannyadihai-apkan akan mampu melestarikan berbagai jenis upa
kesehatan bersumbei-daya masyarakal setempat. Untuk itu dana seiai
perlu dikembangkan ke selumhwilayali/kelom}X)k,sehinggasemuapenduc;iik
terliput oleh dana sehat. '

Suatu polindes dianggap baik bila masyarakal di desa binaannya te
terliput dana sehat, sehingga dihai*apkan kelestarian polindes dapat terjair
kepastian untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas tak pe
dikhawatirkan lagi.

ah

ii(in,

lu

Cakupan dana sehat dianggap baik bila telah mencapai 50% dan kur;
daii 50% polindes dapat dikatakan belum mantap.

Sebagaimana UKBM lainnya, tingkat perkembangan Polindes juga
memakai istilah: pratama, madya, pumama dan mandiri. Adapun indika or
yang digunakan untuk menentukan tingkat perkembangan Polindes adal al
seperti tampak pada tabel dibawah ini: "

■ang
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Tabel 5.18: Tingkal Perkemhangan Polindes

No. Indikator Pratama Madya Purnama Mandiri

1. Fisik Belum ada Belum ada Ada Ada

bangunan bangunan bangunan bangunan
tetap, belum
memenuhi

tetap,

memenuhi

tetap,

belum

tetap,

memenuhi

syarat syarat memenuhi

syarat

syarat

2. Tempat
tinggal
bidan

Tidak

tinggadi
desa ybs

> 3 km 1-3 km < 1 km

n Pengelolaan Tak ada Ada, tak Ada dan Ada dan

Polindes kesepa-
katan

tertulis tertulis tertulis

4. Cakupan
persalinan di
Polindes

< 10% 10-19% 20-29% >30%

5. Sarana air Tersedia air Tersedia Tersedia Tersedia

bersih bersih, tapi air bersih air bersih air bersih

belum bim ada sumber sumber air.

dilengkapi sumber air, dan MCK &

sumber air air, tapi MCK dilengkapi
dan MCK ada MCK SPAL

6. Cakupan
kemitraan

bidan &

dukun bavi

<25% 25-49% 50-74% >75%

7. Kegiatan
KIE untuk

Kelompok
sasaran

<6 kali 6-8 kali 9-12 kali >12 kali

8. Dana Sehat

/JPKM

< 50 % <50% <50% >50%
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Catalan:

1. Jumlah indikator tersebul di atas tidaklah niutlak. Bagi daerali yang reldti f
tertinggaljumlah indikator dapat dikurangi. Sebaliknya bagi daerah yaag
maju dan menginginkan indikator yang lebih banyak, dapat menamb|ah
indikator sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

2. Demikian pula dengan "cut off point"-nya, bagi daerali yang inaju uaj)at
meningkatkannilai cakupan. misalnya: cakiipanpersalinan di Politic es
niasuk strata mandiri bila angkanya >50%.

Selama 3 tahun terakhir, pertunibulian polindes dapat dilihat pada tabel berikLii:

Tabel 5.19: Analisis perbcmdingan Polindes tahun 1994/95 dan
1995/96 dan 1996/97

Uraian 1994/95 1995/96 1996/97

Propinsi yang melapor 22 26 26

Jumlah Polindes 5.665 15.520 19.17'

Desa dengan Polindes 5.665 15.439 19.07^

Proporsi desa dengan Polindes 9,8 23,6 29,8

Catalan:

Polindes dikembangkan pada 26 propinsi, OKI Jakarta tidak niengeii-
bangkan Polindes.

UPAYAKESEHATAN GIGI MASYARAKATDESA(UKGMD)

Penyakit gigi dan niulut yang banyak diderita masyarakat adalah kar ies
(gigi lubang) dan periodontitis (peradangan jaiingan ikat gigi). Kedua penys kit
ini bila dibiarkan akan nienyebabkan gangguan fungsi pengunyahan, tetipi
sebenarnya sangat niudali dicegah yaitu dengan menanamkan kebias<.an
penieliliaraan keseliatan gigi sejak usia dini.
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Dewasa ini penyakit karies banyak diderita anak-anak. Hasil penelitiaii
di DKI Jakarta pada tahun 1993: 85,9 % anak balita menderita gigi lubang,
dengan 2-4 gigi terkena. Pada tahun 1994 di Jawa Barat menunjukan 86%
anak balita menderita gigi lubag dengan rata-rata per anak 6,82 gigi terkeria.
Sedangkan di Hasil SUSENAS 1995 menunjukan 64 % anak balita tidak
menyikatgigi.

Kondisi ini disebabkan karena makin meningkatnya konsumsi makanan
yang merusak gigi (pemien, coklat, dsb), sedangkan di sisi lain ada kecende-
rungan menurunnya pcrhatian orang tua terhadap pemeliharaan kesehatan gigi
anaknya. Anggapan bahwa kesehatan gigi susu tidak perlu diperhatikan karena
akan diganti oleh gigi dewasa adalah tidak benar, karena kerusakan pada gigi
susu akan menyebabkan anak cenderung memilih makanan yang luiiak dari
pada yang berserat atau bahkan tidak mau makan sama sekali karena giginya
sakit. Hal ini selain dapat menyebabkan gangguan keseim-bangan nutrisi juga
dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan rahang, sehingga rahang menjadi
sempit dan gigi dewasanya akan tumbuh menjejal. Hal ini akan menibutulikan
perawatan kompleks dan malial sehingga akan membebani ekonomi keluarga.
Oleh karena itu pembinaan kemampuan keluarga dalam pemeliharaan
kesehatan gigi anaknya perlu ditingkatkan.

Sejak tahun 1979 pembinaan kesehatan gigi keluarga telah dilaksanakan
sebagai bagian dari program dengan pendekatan PKMD yang dikenal dengan
UKGMD (Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat Desa).

UKGMD adalah upaya pembina kesadaran, kemauan, kemampuan dan
peran serta masyaraat dalam pemeliharaan keehatan gigi dan mulut dengan
pendekatan PKMD. Dilaksanakan terintegrasi dengan upaya kesehatan
lainnya, dengan kega sama lintas program dan lintas sektor. Sasarannyaadalali
keluarga/masyarakat yang telah mempunyai otoaktivitas dengan prioritas
kelompok masyarakat yang rawan terhadap penyakit gigi dan mulut.
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Gambctr 5.6: Salah satu kegiatan UKGMD adalah sikat gigi masai
bagi anak balita

Dari uraian diatasdapat dikaji beberapa maknaUKGMD sebagai berikiit:
]. UKGMD adalah bentuk peran serta masyarakat dibidang kesehatan gigi

dan mulut dengan pendekalan PKMD.
2. UKGMD bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, sehingga dapat dicapai derijat
kesehatan gigi masyarakat yang optimal

3. Sasaran utama adalah kelompok masyarakat yang rawan terhac.ap
penyakit gigi dan mulut (balita, anak pra sekolali, ibu hamil).

4. Di laksanakan secara terpadu dengan upaya kesehatan lainnya.
5. UKGMD sebagai bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyaral;at,

secara telinis dibina oleh Puskesmas, dibawah tanggung jawab tenaga
kesehatan gigi dan lintas program terkait (UKS, KIA). Penggerakan
masyarakat berada dibawah binaan Tim Penggcrak PKK.

6. Peranan masyarakat (kader, guru) dalam UKGMD adalali:



— Penyuluhan masalah kesehatan gigi dan nui lul yang essensial.
— Bimbingan cara-cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut
- Deteksidinidanrujukan
- Pengobatan darurat (menghilangkan rasa sakit)

STRATIFIKASIUKGMD DAN INTERVENSINYA

TmgkatpeikembanganUKGMD tidakdirumuskantersendiri seperti UKBM
lainnya, tetapi diintegrasikanke dalam indikatortingkat perkem-bangan Posyandu.
Jadidalamhal ini UKGMD mempakanbagian integral dari posyandiL Olehkarena
itu, kebijakan ini sepenuhnya diseralikan ke daerah. Bila UKGMD sudah diangg^
layak untuk dilaksanakan di segala pelosok propinsi seperti hainya posyandu,
maka sebaiknya UKGMD merupakan bagian integral dari posyandu. Dalam hal
ini, indikatortingkat perkembangan posyandu ditambah cakupan UKGMD, seperti
tampak pada tabel berikut.

Tabel 5.20: Tingkat Kemandirian Posyandu dengan UKGMD.

No. Indikator Pratama Madya | Pumama | Mandiri
1. Frek. Penimbangan <8 >8

2. Rerata kader tugas <5 >5

3. Rerata Cakupan D/S <50% >50%

4. Cakupan Kum. KB <50% .  >50%

5. Cakupan Kum. KIA <50% >50%

6. Cakupan Kum. Imun <50% >50%

7. Cakupan UKGMD <50% >50%

8. Cakupan DS Sehat <50% 1 >50%

Catalan:

1 Cakupan UKGMD adalah cakupan balita yang mendapat intervensi
pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut oleh kader sesuai leaflet
pemeliharaan kesehatan gigi balita baik berupa kegiatan konsultasi,
menyikat gigi bersama, pengobatan pertama atau rujukan.
Bila UKGMD belum secara menyeluruh diintegrasikan ke Posyandu,
maka tingkat perkembangan posyandu menggunakan indikator yang lama.
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P2IVI-PKMD (Pemberantasan Penyakit Menular melalui pendekatan
Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa)

P2M-PKMD merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam
penanggulangan penyakit menular yang banyak diderita penduduk setemj lat
Kendati kita berada dalam transisi epidemiologis dimana penyakit tic ak
menular mulai mengancam, namun penyakit menular masihmempakan masalah
kesehatan masyarakat yang menonjol. Di semua wilayah Indonesia, biik
pedesaan maupun perkotaan, penyakit menular masih banyak diderita. O leh
karena itu, peran serta masyarakat amat diperlukan pada kegiatan ini.

Jenis penyakit yang masuk dalani program ini adalah: P2-Tuberkulo sis,
P2-Diare, P2-Demam Berdarah Dengue, P2-Infeksi Saluran Pemapasan
Akut, P2-Malaria, P2-Schistosomiasis, 2-Filariasis, dll. Jenis program ying
dimasukkan dalam P2M-PKMD tidak sama antar daerah, bergantung pada
situasi penyakit menular di daerah yang bersangkutan.

Gambaran keterjangkauan P2M-PKMD selama 3 tahun terakhir
tampak seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.21: Keterjangkauan P2M-PKMD tahun 1994/95, 1995/90
dan 1996/97

Uraian 1994/95 1995/96 1996/97

Propinsi yang melapor 18 23 15

Jml desa dengan P2M-PKMD 5.475 8.816 3.234

Proporsi desa dengan P2M-PKMD 9,4 13,5 5,1

im

DESA PERCONTOHAN KESEHATAN LINGKUNGAN (DPKL

DPKL merupakan wujud peran serta masyarakat dalam progrto
penyediaan air bersih dan perbaikan lingkungan pemukiman. Melalui kegia tan
ini diharapkan cakupan penyediaan air bersih dan rumah sehat menjadi sema dn
linggi.
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Analisis keteijangkauan PLP-PKMD selania 3 taliun ini adalali sebagai berikul

Tabel 5.22: Kelerjangkauan PLP-PKMD 1994/95, 1995/96
dan 1996/97

1994/95 1995/96 1996/97Uraian

23 15

6.673 2.326

10,2 3,6

Propinsi yang melapor ]]_
Jml desa dengan PLP-PKMD 2.887
Proporsi desa dengan PLP-PKMD 5,0

Kegiatan Kcbersihan Lingkungan



KKLOMPOK USIA LANJUT

PembangLinan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini telali berh isil
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna. Hal ini da pat
dilihat dengan menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu stirta
meningkatnya angka harapan hidup.

Pada tahun 1980 angka harapan hidup perempuan adalah 54 tahun dan
iintuk laki-iaki 50,9 tahun, kemudian pada tahun 1995 meningkat menj adi
66,7 tahun untuk perempuan dan 62,9 tahun untuk laki-iaki. Biro Pusat Statii ;tik
memproyeksikan pada tahun 2005-201 Ojumlah usia lanjut akan sama dengan
jumlah anak balita, yaitu berkisar 19 julajiwa atau sebesar 8,5 % dari jumlali
penduduk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut ini, tentuiiya
dapal mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik terhadap kehidu})an
usia lanjut itu sendiri, keluaiga maupun terhadap masyarakat.

Guna mengantisipasi hal tersebut di atas, berbagai kegiatan telah dilakuk an,
salah satunya menggalakkan pastisipasi masyarakat melalui pembentul an
kelompok-kelompok usia lanjut. Keberadaan kelompok usia lanjul
merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap usia lanjut. a]iar
mereka memperoleh layanan yang terjangkau, berkelanjutan dan benmltu
dalam i angka mencapai masa tua yang sehat, bahagia, berdaya guna c an
produktif selama mungkin.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, kelompok usia lanjut di berba lai
propinsi dikenal dengan nama yang berbeda, sesuai dengan aspirasi daeiah
masing-masing. Sebagai contoh:
•  Di Jawa Barat, dikenal dengan sebutan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) Usia Lanjut.
•  Di Jawa Timur, dengan sebutan Karang Werda.
•  Di Nusa Tenggara Barat, menyebutnya dengan nama Karang Lansia
•  Di Propinsi lain, umumnya dikenal dengan sebutan Pos Pelayan Terpadu

(Posyandu) Usia Lanjut
Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok usia lanjut ant ira
propinsi yang satu dengan propinsi lainnya atau antara satu kecamatan deng an
kecamatan lainnya berbeda pula. Bahkan satu kelompok dengan kelompoj
yang lain dalam kecamatan yang sama dapat berbeda pula.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kelompok usia lanjut melip^„
pemeriksaan kesehatan fisik dan emosional. Sedangkan jenis kegiatan yag
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dikembangkan di kelompok usia lanjut antara lain meliputi:
•  Pemeriksaan aktifitas kegiatan sehari-hari (Activity of daily living)
•  Pemeriksaan status kesehatan mental dengan menggunakan metode 2

moiit

•  Pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan, pengukuran
tinggi badan. Hasilnya kemudian dicatat di dalam KMS.

•  Pengukuran tekanandarah.
•  Pemeriksaan kadar Hb

•  Penyuluhan, baik di dalam kelompok usia lanjut maupun daiam kunjungan
rumah

•  Pemberian makanan tambahan (PMT).
•  Olah raga, misalnya: senam, gerak jalan santai, dll.
•  Kunjungan rumah, sebagai ajang tali kasih di antara sesama usia lanjut
•  dU.

fm

i-

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kelompok usia lanjut sebagai
suatu bentuk pemberdayaan masyarakat sangat tergantung dari peran serta
masyarakat atau kelompok usia lanjut itu sendiri, namun dalam pelaksanaannya
peran serta petugas kesehatan/petugas lain masih cukup penting khususnya
dalam pembinaan, agar kelangsungan dan kesinambungan kegiatan tersebut
tetap terpelihara.



Pembinaan yang dilakukan berupa asislensi kepada masyarakat dan
kelompok usia lanjut dengan menggunakan prinsip kemitraan artinya dah im
pelaksanaan pembinaan masyarakat, posisi kelompok usia lanjut adalah seba] ;ai
mitra petugas, yang secara bersama-sama menganalisis dan memecahkan
masalah dengan memanfaatkan polensi yang dimiliki potensi.

UntLik melakukan pembinaan terdapal beberapa model yang dajbai
digunakan. Namun berdasarkan pengalaman di lapangan salah satu model
yang dapat diterapkan, khususnya dalam melakukan pembinaan yang berkai an
dengan pemberdayaan masyarakat adalali Manajemen ARRIF. Manajerr en
ARRIF merupakan salah satu manajemen peran serta masyarakat, telah
dilaksanakan di berbagai daerah untuk rhelakukan pembinaan berbagai beni uk
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya, sepeiti
Posyandu, Polindes, POD, Dana Sehat/JPKM, dll.

Agar langkali-langkah fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan hasilijiya
optimal, peril! disusun suatu rencana dengan mendayagunakan potensi yz ng
tersedia, kemudian dilakukan langkah-langkah fasilitasi dan terakhirpenilaian/
evaluasi melalui berbagai forum komunikasi.

Untuk melakukan evaluasi secara baik dan akurat diperlukan beberdpa
indikator. Melalui pedoman ini dilawarkan beberapa indikator yang da 3al
dipeitimbangkan sebagai alal atau tolok ukui* untuk melakukan evaluasi lingkat
perkembangan kelompok usia lanjut. Indikator-indikator tersebut sebajiai
berikut:

1. Frekwensi pertemuan atau pelaksanaan kegiatan selama satu tahun
2. Kehadiran kader.

3. C akupan pel ayanan kesehatan, antara lain:
• Cakupan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan
• Cakupan pemeriksaan laboratorium sederhana (pemeriksaan uri|ne,

pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar darah/Hb).
• Cakupan anggota yang ikut penyuluhan/konseling.

4. Kegiatan peiuuijang:
• Senam usia lanjut
• Pengajian atau pendalaman agama
• Diskusi atau pertemuan ceramah
• U saha ekonomi produktif
• Rekreasi, dll

5. Tersedianya dana untuk penyelenggaraan kegiatan kelompok usia lanjut.
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Tingkat perkembagan kelompok usia lanjut dapat digolongkan menjadi 4
(empat) tingkat, yaitu:
1. Kelompok usia lanjutpratama, yaitu kelompok usia lanjut yang belum

mantap, pelaksanaan kegiatannya tidak rutin setiap bulan (frekwensinya
masih kurang dari 8 kali), jumlah kader yang hadir kurang dari 3 orang,
cakupan program < 50%, jenis kegiatannya terbatas, dan belum ada
dukungan dana dari masyarakat.

2. Kelompok usia lanjut madya, yaitu kelompok usia lanjut yarig sudah
mulai berkembang, pelaksanaan kegiatannya hampir rutin setiap bulan
(frekwensinya 8-9 kali), jumlah kader yang hadir lebih dari 3 orang,
cakupan program 50% - 60%, sudah ada tambahan kegiatan penunjang,
namun belum ada dukungan dana dari masyarakat.

3. Kelompok usia lanjutpurnanta, yaitu kelompok usia lanjut yang sudah
mantap, pelaksanaan kegiatan mtin setiap bulan (frekwensinya > 10 kali),
jumlah kader yang hadir lebih dari 3 orang, cakupan program diatas 60%,
kegiatan tambahannya lebih dari satu, sudah ada dukungan dana dari
masyarakat namun masih di bawah 50%.

4. Kel ompok usia lanj ut mandiri, merupakan kelompok usia lanj ut tingkat
pttrnamaplus, dengan ragam kegiatan penunjangnya lebih dari 2 jenis,
dukungan dana dari masyarakat cukup baik di atas 50 % sehingga
diharapkan mampu membiayai kegiatan secara mandiri.

Untuk lebih jelasnya tingkat perkembangan kelompok usia lanjut dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 5.23 Tingkat Perkembangan Kelompok Usia Lanjut.

No. Indikator Pratama Madya Purnama Mandiri

1 Frekwensi penimbangan <8 8-9 >10 >10

2 Rerata kader hadir <3 >3 >3 >3
'y Kegiatan penunjang - I 2 >2

4 Cakupan pelayanan kesehatan <50% 50%-60% >60% >60%

5 Pendanaan kegiatan berasal
dari masyarakat

• <50% >50%
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BAB 6

CONTOH DOKUMEN ARRIF

Untuk memudahkan pemahanan "ARRIF" berikut ini dikemukakan satu cont 3h
konkrit dari salah satu kabupaten yang telah melakukan pendataan kegiat an
PSM dengan pendekatan ARRIF, yaitu Kabupaten Sikka propinsi Nusa
TenggaraHmur.

DATA UMUM KAB. DATIII SIKKA

1. Data Geografi

Kabupaten Dati I Sikka adalah salah satu kabupaten yang ada di propinsi
Nusa Tenggara Timur yang terletak di pulau Flores dengan batas-batasny a:

Utara : Laut Flores

Selatan : Laut Sawu

Timiir : Kabupaten Flores Timur
Barat : Kabupaten Ende

Luas Wilayah 1.731,91 km yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar,
dimana pulau-pulau tersebut adalah Pulau Babi, Pulau Pemana, Pulau Pallue,
Pulau Sukun dan Pulau Besar.

2. Data Demografi

Jumlah penduduk : 251.399jiwa dengan rata-rata kepadatanpenduduk 145
jiwa/km serta rate kepadatan penduduk 5-6 orang dengan jumlah KK
sebanyak 50.295.

3. Data Sosial Ekonomi

Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani/nelayan: 80. 93
orang. Sedangkan pedagang: 5.532 orang.
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4. Data Sosial Budaya :

Data Sarana Pendidikan sebagai berikut:
Taman Kanak-kanak : 42

Sekolah Dasar : 292

Madrasah Ibtidaiyah : 1
Sekolah Dasar LuarBiasa : 1

SLTPUmum : 36

Madrasah Tsanawiyah 2
SLTAUmum : 8

Kursus-kursus 4

Akademi : 1

Peiguruan Unggi 2

Adapun data sarana ibadah adalah sebagai berikut
Masjid : 42 buah
GerejaKatolik : 27 buah
Gereja Protestan : 3 buah
Gereja Pantekosta 1 buah
Pura 1 buah

5. Pembagian Wilayah:

Kabupaten Sikka dibagi menurut kecamatan, puskesmas dan serta jumlah
penduduk dapat diketahui melalui tabel berikut:
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Tahel 6.1: Jumlah Kecamatan, Puskesmas, Desa dan Jumlah
Penduduk di Kab. Sikka tahun 1997

No Kecamatan Puskesmas Desa Jumlah

Penduduk

1 Paga Paga 7 23.262

2 Pemb. Paga Lekebai 6 11.335

Lela Nanga 5 11.240

4 Nita Nita 8 27.220

Magepanda

5 Alok Kopeta 13 45.354

6 Mail mere Nelle 12 22.806

7 Pemb. Maumere Uwa/Palue 6 10.625

8 Kewapante Waipare 14 32.968

9 Pemb. Talibura Waigete 5 16.958

10 Talibura Watubaing 11 22.272

11 Bola Bola 11 27.272

11 12 38 251.399

6. Data Sarana Kesehatan

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

Mobil Pusling Roda 4
Mobil Unit PKM

Pusling Laut
Rumah Sakit Umum

Sarana Kesehatan Swasta

•  Rumah Sakit

•  Balai Pengobatan/BKIA
•  Rumah Sakit

12

57

12

1

3

1

1

1

74



DATAPERAN SERTAMASYARAKATTAHUN 1997

Data peran serta masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok
besar, yaitu data tentang penyebaran dan tingkat perkembangan UKBM.

1. Data Penyebaran UKBM :

Adapun tingkat penyebaran Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)d i Kabupaten Dati II Sikka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2: Penyebaran UKBM di Kabupaten Sikka

Keterangan Jumlah

Desa/Kelurahan 85/13

Desa dengan Posyandu 98

JumlahPosyandu 423

Desa dengan Polindes 98

JumlahPolindes 101

Desa dengan POD 37

Jumlah POD 48

Desa dengan P2PKMD 98

Desa dengan PLP PKMD 10

Sekolah Dasar 292

SD dengan Dana Sehat 15

SLIP 38

SLTP dengan Dana Sehat 2

KUD 10

KUD dengan Dana Sehat 4

UKGMD 1

TOGA 55

Kelompok Pengrajin 40

Kelompok Pengrajin dengan POS UKK 2

Kelompok Tenun Ikat 23

Kelompok Tenun Ikat dengan POS UKK 1
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2. Tingkat Perkembangan UKBM:

Hasil rekapitulasi tingkat perkembangan UKBM dapat dilihat pada hasil/teldah
kemandiiian seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 6.3: Hasil Telaah Kemandirian Posyandu di Kab. Sikka

Puskesmas

Pratama

Posvandu

Madya Purnama Mandiri

Jumlali

Paga
Lekebai

Nanga
Nita

Kopeta
Nelle

Waipare
Bola

Waigeta
Watubaing
Uwa/Palue

Magepanda

30

26

14

25

26

21

53

30

34

29

18

7

4

1

9

12

23

17

9

7

13

5

5

34

27

23

37

49

38

63

38

34

46

23

12

313 105 424

Tabel 6.4: Rekapitulasi Hasil Telaah Kemandirian Dana Sehat
Kabupaten Sikka

No.

KUD/Non KUD Dana Sehat

Jum ahPratama Madya Purnama

I II III

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KUD Lela

KUD Paga
KUDSinarlligal
KUD Talibura

DS! Urun Pigang
Kopdit Derudede
PT. Perk. Kepala Diag
Jemaat GMIT Kalvari

V
V
V

>/
d
V
V

V
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Tabcl 6.5 : Tingkat Perkembangun POD di Kab. Sikka Th. 1997

r^o. Kecamatan Desa POD Tingkat Perkembangan Ket

Dgn
POD

Pra Mad Pur Man

1. Paga 6 7 7 - - -

2. Pemb. Paga 5 5 5 -
-

-

3. Leia 3 3 3 -
- -

4. Nita 8 10 10 - - —

5. Alok 1 2 2 -
- -

6. Maumere 1 2 2 - - -

7. Kewapante 3 5 5 - - -

8. Bola 6 7 7 - -
-

9. Talibura 1 2 2 — - -

10. Pemb. Talibura 3 5 5 - -
-

Jumlah 37 48 48

1. POSYANDU

Analisa Situasi

Jumlah posyandu sampai saal ini sebanyak 423 posyandu yang tersebarpada
98 desa dengan jumlah rata-rata perdesa 4-5 posyandu. Dengan demikian
bila ditinjau dari segi geografis, berarti semua desa telah teijangkau posyandu.
Dikaitkan dengan jumlah penduduk, tiap Posyandu meliputi 118 KK, dianggap
sudah mencukupi.

Rumusan masalah ketcrjangkauan

Semua desa telah terjangkau oleh Posyandu, sehingga praktis tidak ada
masalah keterjangkauan.

Rumusan tujuan keterjangkauan

Karena masalah keterjangkauan tidak ada, maka tujuan keterjangkauan juga
tidak ada.
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Rumusan Intervensi untuk mengatasi masalah keterjangkauan

Karena tujuan keterjangkauan tidak ada, maka tidak ada intervensi khjusus
untuk masalah keterjangkauan ini.

Analisis perkembangan

Dari rekapituiasi telaah kemandirian Posyandu di semua Puskesmas didapatkan
rangkuman hasil seperti tampah pada tabel berikut ini:

Tabel 6.6 : Hasil analisis perkembangan Posyandu di Kab. Sikl^
Th. 1997

Tingkat perkembangan Jumlah %

Pratama 313 74,0
Madya 105 24,8
Pumama 5 1,2
Mandiri 0 0,0
Jumlah 423 100

Tampak bahwa 3/4jumlah Posyandu berada pada tingkat Pratama, semen^ara
baru 1,2 % yang mencapai pumama bahkan mandiri belum ada.

Rumusan masalah tingkat perkembangan

Baru 24,82 % posyandu tergolong madya dan 1,18% posyandu pum^a
bahkan mandiri masih 0 %.

Rumusan tujuan tingkat perkembangan

Rumusan tujuan yang hendak dicapai dikaitkan dengan kemungkinan
ketersediaan sumber dana, peralatan dan tenaga. Untuk menaikkan tingkat
perkembangan Posyandu, rumusan tujuannya adalah:
1. Sebanyak 313 posyandu Pratama akan ditingkatkan menjadi Posyajndu

madya
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2. Sebanyak 105 posyandu Madya akan ditingkatkan menjadi posyandu
Pumama

3. Sebanyak 5 posyandu Purnama akan ditingkatkan menjadi posyandu
Mandiri.

Rumusan Intervensi masalah tingkat perkembangan

Atas dasar tujuan tingkat perkembangan tersebut diatas, dirumuskan intervensi
sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan 313 posyandu pratama menjadi madya, diperlukan
pelatihan/refreshing kader bagi 313 posyandu tersebut.

2. Untuk meningkatkan 105 posyandu madya menjadi pumama, diperlukan
pelatihan tokoh masyarakat dan pelatihan program tambahan. Dari profil
yang ada terlihat rencana intervensi sebagai berikut:

Pelatihan TOMA

# Pelatihan program tambahan seperti malaria dan ISPA
3. Untuk meningkatkan 5 posyandu Pumaa menjadi Mandiri, diperlukan

pelatihan Dana Sehat bagi kader dari 5 Posyandu tersebut.
4. Untuk mendukung terlaksananya intervensi diatas, perlu ada forum

komunikasi baik di tingkat kabupaten, kecamatanmaupun puskesmas.

2. DANA SEHAT

Analisa situasi

Berdasarkan daya yang ada pada tabel, dapat dilihat tingkat perkembangan
Dana Sehat di Kabupaten Dati II Sikka dapat dikatakan bahwa kesadaran
melaksanakan dana sehat masih sangatrendah, baik dana sehat pola KUD
maupun Koperasi Kiedit. Rangkuman hasil analisis siatuasi Dana Sehat seperti
tampak pada tabel berikut.
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Tabel 6.7: Rangkuman hasil analisis situasi Dana Sehat
di Kabupaten Dati II Sikka tahun 1997

No. Dana Sehat Jumlah Berdana Sehat Keterangan

1. KUD 10 4 Denganjumlah

2. Koperasi Kredit 4 4 KK 2.325 KK

3. SD 292 15 dantertanggunj

4. SLTP 38 2 8.482jiwa

Jumlah 334 25

Tampak bahwa keterjangkauan Dana Sehat masih sangat rendah. Seluruh
desa (100%) belum ada yang mengembangkan Dana Sehat, Dari 10 Kl|JD,
sampai dengan saat ini hanya 4 KUD saja yang her Dana Sehat.

Rumusan masalah keterjangkauan

Atas dasar analisis situasi diatas, dapat dirumuskan masalah keteijangkajuan
sebagai berikut:
1. Belum ada desa yang mengembangkan Dana sehat
2. Sebanyak 60 % KUD belum mengembangkan Dana Sehat
3. Lebih dari 95 % SD dan SLTP belum mengembangkan Dana Sehat

Rumusan tujuan keterjangkauan

Atas dasar masalah keterjangkauan diatas dikaitkan dengan keadaan sumber
daya, tenaga, dana dan peralatan dirumuskan tujuan keterjangkauan seb igai
berikut:

1. Dana Sehat perlu dikembangkan pada desa/kelurahan. Sebagai t2 hap
awal misalnya akan dikembangkan Dana Sehat pada 12 Desa derjgan
asumsi tiap puskesmas mengembangkan Dana Sehat di satu desa.

2. Mengembangkan Dana Sehat pola UKS pada 12 Sekolah Dasar dtiap
puskesmas mengembangkan 1 DS pola UKS). Kalau ini dilaksanr kan
maka SD ber Dana Sehat akan menjadi 35 SD (12 %).

3. Mengembangkan Dana Sehat pola KUD pada KUD yang sudah marldiri.
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Rumusan intervensi untuk mengatasi masalah keter-jangkauan

Atas dasar rumusan tujuan keteqangkauan diatas, rumusan intervensinya adalah
sebagai berikut:
1. Diseminasi informasi Dana Sehat di tingkat Desa/Kelurahan.
2. Pelatihan kader Dana Sehat pada 12 desa.
3. Pelatihan kader Dana Sehat pola UKS pada 12 SD
4. Diseminasi informasi Dana Sehat pola KUD pada KUD Mandiri.
5. Forum komunikasi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan

Analisa Perkembangan

Rekapitulasi tingkat perkembangan Dana Sehat di Kabupaten Sikka menun-
jukkan bahwa hanya Dana Sehat KUD yang mengisi data tingkat
perkembangan, semuanya (8 kelompok) berada pada tingkat Pratama 111.

Rumusan masalah tingkat perkembangan

Atas dasar analisis tingkat perkembangan Dana Sehat diatas, dapat dimmuskan
masalali tingkat perkembangan sebagai berikut:
1. Sebanyak 8 (32%) Dana Sehat tergolong Pratama III, yang seluruhnya

merupakan Dana Sehat pola KUD.
2. Sjebanyak 17 (68%) Dana Sehat pola UKS belum dilakukan tingkat

perkemangan, dan kemungkinan masih tergolong pad tingkat pratama.

Rumusan tujuan tingkat perkembangan

Atas dasar rumusan masalah tingkat perkembangan tersebut diatas, dimmuskan
tujuan tingkat perkembangan yang ingin dicapai, dengan tidak lupa meniperki-
rakan kemampuan sumber daya baik tenaga, dana, dan sarana. Biasanya
sumber daya yang tersedia terbatas, sehingga masalah tersebut diatas akan
diatasi secarabertahap. Dengan demikian rumusan tujuan biasanya mempakan
pemyataan untuk mengatasi sebagian dari selumh masalah. Sebagai contoh
adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 8 (delapan) Dana Sehat pola KUD tingkat Pratama III akan
ditingkatkan menjadi Dana Sehat Madya
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2. Sebaiiyak 17 (tuj uh belas) Dana Sehat pola UKS yang kita anggap ber ada
pada pratama I akan ditingkatkan menjadi Dana Sehat pratama II.

Rumusan intervensi masalah tingkat perkembangan

Atas dasar rumusan tujuan perkembangan tersebut diatas, dapat dirumusRan
intervensi sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan Dana Sehat tingkat pratama III menjadi Madya

diperlukan pelatihan manajemen operasional Dana Sehat secara kes^lu-
ruhan termasuk manajemen keuangannya.

2. Sedangkan untuk meningkatkan Dana Sehat Pratama I ke Pratamk II,
serangkaian kegiatan KIE secara terus menerus kepada para pengelola
dan peserta Dana Sehat.

Petugas di Kabupaten Sikka, telah menyusun intervensi untuk perkemban|gan
Dana Sehat antara lain:

1. Forum Komunikasi Lintas Sektor tingkat kabupaten termasuk LSM,
sekolah dan institusi terkait untuk meningkatkan peserta Dana Seha;

2. Penyuluhan Dana Sehat kepada LSM, KUD, Koperasi kredit, Idan
sekolah

3. Pelatihan Dana Sehat berkala bagi pengelola.

3. POSOBATDESA(POD)

Analisa situasi:

Dari rekapitulasi Pos Obat Desa yang ada di Kabupaten Sikka, dapat dikek ihui
bahwa dari 98 desa/kelurahan, terdapat 37 desa yang telah memiliki P( )D.
Bahkan dari ke37desa tersebut ada yangmemilikilebih dari 1 PODmengiiigat
jumlah seluruh POD di 37 desa tersebut adalah 48 POD. Dengan demildan
POD di Kab. Sikka dapat dikatakan belum merata

Rumusan masalah keterjangkauan

Dari 98 Desa baru 37 (37,6%) desa yang memiliki POD, dengan demikian
masih ada 61 (62,3%) desa yang belum memiliki POD. Bahkan dari FjOD
yang ada hanya 4 POD yang berada di desa terpencil/IDT.
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Rumusan tujuan keterjangkauan

Atas dasar masalah keteijangkauan diatas dikaitkan dengan kelayakan, sumber
daya, tenaga, dana dirumuskan tujuan keteijangkauan POD di Kabupaten
Sikka adalah mengembangkan POD pada desa-desa yang jauh atau sulit
dijangkau oleh pelayanan kesehatan.

Rumusan intervensi untuk mengatasi masalah keterjangkauan

Atas dasar masalah keterjangkauan diatas, rumusan intervensinya adalah
sebagai berikut:
1. Diseminasi informasi tentang manfaat dan iungsi POD bagi aparat desa

danmasyarakat.
2. Pelatihan kader POD pada desa-desa terpencil.
3. Pelatihan tentang berbagai jenis penyakit setempat yang perlu

ditanggulangi.
4. Pembentukan dan pengadaan obat-obatan di POD.

Analisa Perkembangan

Rekapitulasi tingkat perkembangan POD di kabupaten Sikka menunjukkan
bahwa dari seluruh POD yang ada (48 POD) semua berada pada tingkat
pratama.

Rumusan masalah tingkat perkembangan

Rumusan masalah tingkat perkembangannya adalah sebanyak 48 (100%)
POD tergolong pada tingkat Pratama.

Rumusan tujuan tingkat perkembangan

Meningkatkan strata perkembangan 48 POD Pratama ke Madya. Berapa
jumlah yang akan ditingkatkan, tergantung pada kemampuan sumber daya
dan tenaga yang ada di wilayah tersebut.
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Rumusan intervensi masalah tingkat perkenibangan

1. Pelatihan Tokoh masyarakat lentang pengelolaan, manfaat dan fungBi
POD.

2. Pelatihan bagi kader tentang tainbahan pengetahuan j enis penyakit d^
obat yang digunakan untuk mengalasinya.

Demikianlah serangkaian contoh dari "Analisis Siluasi" yang menghasilkjai
"Rumusan Masalah Keterjangkauan" yang kemudian menuntun kila sampai
pada "Rumusan Tujuan Keterjangkauan" dan "Rumusan Intervensinya'
Sedangkan "Analisis Perkembangan" akan menghasilkan "Rumusan Masaljili
Tingkat Perkembangan" yang kemudian menuntun kita untuk sampai pada
"Rumusan Tujuan Perkembangan" dan "Rumusan Intervensinya". Untuk
jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6.1

Rencana Usulan Kcgiatan

Untuk UKBM Posyandu, Dana Sehat dan Pos Obat Desa dari serangkai m
analisis tersebut diatas, telah tersusun "Rumusan Intervensinya" yangbjla
dirangkum adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan/refreshing kader bagi 313 posyandu tersebut.
2. Pelatihan TOMA.

3. Pelatihan program tambahan seperti malaria dan ISPA.
4. Pelatihan Dana Sehat bagi kader dari 5 Posyandu tersebut.
5. Forum komunikasi baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupUn

puskesmas.
6. Diseminasi informasi Dana Sehat di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Pelatihan kader Dana Sehat pada 12 desa.

8. Pelatihan kader Dana Sehat pola UKS pada 12 SD
9. Diseminasi infomiasi Dana Sehat pola KUD pada KUD mandiri.
10. Forum komunikasi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan
11. Forum Komunikasi Lintas Sektor tingkat kabupaten termasuk LSM

sekolah dan institusi terkait untuk meningkatkan peserta Dana Sehat.
12. Penyuluhan Dana Sehat kepada LSM^ KUD, Koperasi kredit, qan

sekolah.
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13. Pelatihan Dana Sehat berkala bagi pengelola.
14. Diseminasi informasi tentang manfaat dan ftingsi POD bagi aparat desa

dan masyarakat.
15. Pelatihan kader POD pada desa-desa terpencii.
16. Pelatihan tentang berbagai jenis penyakit setempat yang perlu ditang-

gulangi.
17. Pembentukan dan pengadaan obat-obatan di POD.
18. Pelatihan Tokoh Masyarakat tentang pengelolaan, manfaat dan fungsi

POD.

19. Pelatihan bagi kader tentang tambahan pengetahuan jenis penyakit dan
obat yang digunakan untuk mengatasinya.

Bila rumusan intervensi telah terinci seperti tersebut di atas, tidaklah terlalu
sulit untuk menuangkannya dalam bentuk "Rencana Usulan Kegiatan" yang
kemudian dikonversi ke dalam bentuk Daftar Usulan Proyek (DUP) baik
melalui DUP terpaduAPBN, APBDI maupun APBDII.

Rencana pelaksanaan kegiatan

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) bisa dibuat setelah sumber daya
diketahui. Jadi RPK disusun setelah DIP cair (baik APBN, APBD I, APBD
II).

Setelah DIP cair dapat dilakukan:
»  Alokasi sumber dana dan paket program ke tiap puskesmas.
o  Rencana Kegiatan ("Plan of Action'VPOA) di tingkat Kabupaten dan

Puskesmas

Intervensi

Intervensi merupakan wujud implementasi atau operasional dari rencana
pelaksanaan kegiatan di atas. Pelaksanaannya adalah tingkat puskesmas ke
bawah dan beberapa di tingkat kabupaten.
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Tahap ini amat dipengaruhi oleh nuansa lokal baik dari sisi masyarakat ma iipun
petugas. Disini diuji pola kepemimpinan petugas di tingkat operasional.

Forum Komunikasi

Adajenis forum komunikasi yaitu:
•  Forum komunikasi untuk pemantauan, dilakukan secara berkala b4ik di

tingkat puskesmas maupun ditingkat kabupaten.
•  Forum komunikasi untuk evaluasi, dilakukan pada akhir periode, i ntuk

mengevaluasi terhadap target seperti yang telah disebut dalam tujuan,
baik tujuan keterjangkauan maupun tujuan tingkat perkembangan.

IGiusus untuk evaluasi, dapat digunakan matrik RAGPIE dengan ma igisi
kolom 3x3 yang merupakan kolom silang dari Resources - Activities - < joal
dan Planning - Implementation - Evaluation.

Kajian terhadap matrik RAGPIE ini dapat menunjukkan sampai seberapa
jauh intervensi kita menjawab tujuan yang telah kita rumsukan sebelum nya
Contoh sederhanapengisian matrik RAGPIE dapat dilihat pada lampirar 6.2.
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BAB 7

PENUTUP

Panduan manajemen dan pembinaan peran serta masyarakat model
ARRIF ini meiiipakan kerangka pikir bagi petugas dalam merencanakan,
mendisain, menumbulikan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi
partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Manajemen model ARRIF ini
dapat diterapkan untuk segala jenis UKBM, asal UKBM tersebut sudah
dirumuskan tingkat perkembangannya. Oleh karena itu dalam waktu
mendatang, muatan manajemen model ARRIF ini akan terus bertambah, sesuai
denganjumlah UKBM yang telah ditentukan tingkat perkembangannya.

Bila di satu wilayah ada jenis UKBM yang spesifik daerah, pemegang
kebijakan setempat bisa merumuskan tingkat perkembangan UKBM spesifik
tersebut, sehingga dapat menjadi muatan lokal, manajemen model ARRIF ini.

Dengan model ARRIF ini tingkat partisipasi masyarakat dapat secara
lebih konkrit diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Harapan kami,
dengan indikator keteqangkauan dan tingkat perkembangan UKBM ini akan
dapat memacu segenap petugas dan pembina khususnya di tingkat operasional,
untuk lebih giat menumbuh-kembangkan partisipasi masyarakat di bidang
kesehatan, yang ditandai dengan makin banyaknya UKBM dengan tingkat
perkembangan yang memadai.

Selamat bekerja dan mengamalkan ilmu untuk kesejahteraan sesama
bangsa Indonesia. Terima kasih.
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Lampiran 2.1 Bagan Penggcrakan PSM Melalui Kcpemimpinan, Pengorganisasian dan Pcndanaan

TIGA JENISINTERVENSI PSM

KEPEMIMPINAN KESUMA

MEMASUKKAN INOVASI

PENGORGANI

SASIAN

UKBM

POSYANDU, POD,
POLINDES, DLL

Rp

MEMASYARAKATKAN INOVASI

PENDANAAN
DANASEHAT

JPKM

MEMASYARAKATKAN INOVASI
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Lampiran4.1

DATA DASAR PERKEMBANGAN RERAN SERTA MASYARAKAlf

I DATA DASAR Jum-

lah

II KESEHATAN KERJA Ji

1

m-

ih
1 Kabupaten
2 Kecamatan 1 Pabrik
3 Puskesmas Pabrik dq Poliklinik
4 Puskesmas Pembantu 2 Kelomook Petani
S Puskesmas Kelilina Kel. Petani dq Pos IJKK
6 Desa/Kelurahan Pos UKK dq Dana Sehat
/ Desa do Posvandu 3 Kelomook Nelavan
8 Posyandu Kel. Nelayan dg Pos UKK
y uesa dg Polindes Pos UKK dg Dana Sehat
iU Polindes 4 Kelomook Peraiin
11 Desa dq POD Kel. Peraiin dq Pos UKK
12 POD Pos UKK dq Dana Sehat
IJ Desa dq P2M-PKMD 5 Kelomook Pekeria Lain
14 Desa dq PLP-PKMD Kel. Pek. lain dq Pos UKK
15 Desa dg Dana Sehat*) Pos UKK dg Dana Sehat
16 Desa denqan TOGA

1/ SD III GENERASI MUDA
18 SD dg Dana Sehat 1 Kwaran
19 5LTP Kwaran qg SBH
2U SLTP dq Dana Sehat 2 Karanq Taruna fKT)
21 SLTA KT dengan Taruna Husada
22 SLTA dq Dana Sehat
23 Universitas IV DANA SEHAT
24 Universitas dg DS 1 Dana Sehat tkt Kabupaten
25 Pondok Pesantren 2 Dana Sehat tkt Kecamatan
2b Pond. Pesantren dg DS 3 Kel. Dana Sehat lainnya
2/ Pond. Pes. dq Poskentren 4 Peserta Dana Sehat fKK)
28 KUD 5 Peserta Dana Sehat fiiwa)
29 KUD ber Dana Sehat
3U LSM V KADER
31 LSM dg program Kes. 1 Kader
32 Koperasi 2 Kader Aktif
33 Koperasi ber Dana Sehat 3 Battra

4 Santri Husada
5 ^asukan SBH Kecamatan

') Termasuk Dana Sehat PKK/LKMD
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Lampiran 4.2

Ut

ANALISIS SITUASI

•f..

BENTUK-BENTUK UKBM

ANALISIS SITUASI
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Lampiran 4.4 a
FORMAT TINGKAT PERKEMBANGAN POSYANDU

Nama Posyandu :

Alamat

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAMA MANPIRI KET

Kader Tugas :
< 5 org

> 5 org

Frek Penimbangan
< 8 kali

> 8 kali

Cakupan Kum. KB
< 50%

> 50%

Cakupan Kum. KIA
< 50%

> 50%

Cak. Kum. Immunisasi

< 50%

> 50%

Rata-rata Cak. Gizi

< 50%

> 50%

Program Tambahan

Dana Sehat

< 50%

> 50%

Catatan : Cakupan kumulatif dihitung selama setahun.

Pengurus Posyandu
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Lampiran 4.4 b
FORMAT TINGKAT PERKEMBANGAN

PCS OBAT DESA

Nama POD

Alamat

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAMA I MANDIRI
Jenis Obat :

< 5

5-10

> 10

Cakupan POD
< 30 %

30 - 60%

> 60%

Dana Sehat

< 50%

> 50%

Catatan :

1. Jenis obat termasuk alat kontrasepsi sederhana (kondom, pil,
(isb)

2. Perkembangan ditentukan oleh tingkat terrendah dari Indik jtor
yang digunakan. ^

Contoh :

Bila satu indikator ada dl tingkat Pratama, dan indikator lain suldah
Madya, maka tingkat perkembangannya masih tergobng

PRATAMA. 3 r »

Pengurus Pos Obat Desa
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Laiiipiran 4.4 c
FORMAT TINGKAT PERKEMBANGAN

PCS UKK

Nama UKK ;

Alamat :

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

Jenis Obat :

< 5

5-10

> 10

P3K Kit

> 1/20
1/20

< 1/20
ErgonomI*):

< 30 %

30 - 60%

> 60%

Alat Pellndung
< 30 %

30 - 60%

> 60%

I  1

SImasker**):
< 2 kl/th
2-3 kl/th
> 4 kl/th

Dana Sehat

< 50%

> 50%

Catatan ;

*) Ergonomi: Sikap tubuh sewaktu melakukan pekerjaan (dg alat)
utama.

**)Slmasker: Sarasehan informasi menuju Norma Sehat dalam
bekerja, merupakan pertemuan lintas sektor yang membahas
intervensi lokal guna menuju tercapainya "Norma Sehat dim
Bekerja".

Perkembangan ditentukan oleh tingkat terrendah darl indikator yang
digunakan. Contoh : Bila satu indikator ada di tingkat Pratama, dan
indikator lain sudah ditingkat Madya, maka tingkat perkembangannya
masih tergolong PRATAMA

Pengurus Pos UKK_
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Lampiran 4.4 d
FORMAT TINGKAT PERKEMBANGAN

DANA SEHAT

Nama Dana Sehat;
Alamat

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAMA

1 2 3

1. Peserta (KK)
< 150

150 - 300

300 - 500

500 - 1.000

> 1.000

□
□

□
1

1
2. luran Rp/or/bin

<150,-
150,- - 300,-
300,- - 500,-
500,- - 800,-
> 800,-

□
r~i

LJ
1  1

1 1
3. Pemeliharaan Kes.

Rawat jalan Pusk. terbatas
Rawat jalan Pusk. tak terbatas
Rawat Inap (5 hari)
Persaiinan
Paket lengkap (sesual Permenkes)

□ r~i
!_] 1  1

1  1
1  1

1 1
4. Organisasi :

Tenaga Tetap
Badan Hukum

1  < 3 orq 1 1 3-7 orq 1 | >8 orq 1
1  Tidak f 1 Ya 1

Catatan :
Perkembangan ditentukan oleh tingkat terrendah dari indlkator yaLg
digunakan.
Contoh : Bila satu indikator ada di tingkat Pratama, dan indlkator

lain sudah ditingkat Madya, maka tingkat perkembangann/a
masih tergolong PRATAMA

Pengurus Dana Sehat
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anipiraii 4.4 e
FORMAT TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PERKEMBANGAN TOGA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROPINSI

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAMA

Jumlah KK yang ada TOGA
< 30 %

30 - 60%

> 60%

Jenis Tanaman Per Desa

< 10

10 - 25

> 25

Jumlah KK yang memanfaatkan
TOGA :

< 10 %

10 - 25 %

> 25 %

Catatan :

Perkembangan ditentukan oleh tingkat terrendah dari indikator yang
digunakan.
Contoh : Bila satu Indikator ada di tingkat Pratama, dan indikator

lain sudah ditingkat Madya, maka tingkat perkembangannya
masih tergolong PRATAMA

Kepala Desa
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Lampiran 4.4 f
FORMAT TINGKAT PERKEMBANGAN

SAKA BAKTI HUSADA

Nama SBH :

Alamat :

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIItl

Jumlah anggota
< 5

6-10

11 - 15

> 15
Frekuensi kegiatan

1 kali

2 kali

3 kali

> 3 kali

Jangkauan kegiatan
Gudep
Kwaran

Kwarcab

Masvarakat

Jangkauan pelayanan
(promotif s/d rehabilitatif)

1

2

> 2

Penggalian sumber dana
Tidak ada

Ada

Cakupan Dana Sehat
< 50%

> 50%

Catatan :

Perkembangan ditentukan oleh tingkat terrendah dari Indikator
digunakan. Contoh : Bila satu indikator ada di tingkat Pratama,
indikator lain sudah ditingkat Madya, maka tingkat perkembangar
masih tergolong PRATAMA

ang

dan

nya

Pengurus SBH.
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Lampiran 4.4 g
FORMAT TINGKAT PERKEMBANGAN

UPAYA KESEHATAN PESANTREN

NamaUKP :

Alamat :

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

Jumlah anggota
< 5

6-10

11 - 15

> l
Frekuensi kegiatan

1 kali

2 kali

3 kali

> 3 kali
I  1

Jangkauan kegiatan
Intern Pesantren

Antar Pesantren

Masyarakat

Jangkauan pelayanan
(promotif s/d rehabilitatif)

1

2

> 2

Penggalian sumber dana
Tidak a da

Ada

Cakupan Dana Sehat
< 50%

> 50%

Catatan :

Perkembangan ditentukan oleh tingkat terrendah dari indikator yang
digunakan. Contoh : Bila satu Indikator ada di tingkat Pratama, dan
indikator lain sudah ditingkat Madya, maka tingkat perkembangannya
masih tergolong PRATAMA

Pengurus UKP.
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Lampiran 4.4 h
FORMAT TINGKAT PERKEMBANGAN

KARANG TARUNA HUSADA

Nama KTH

Alamat

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIIII

Jumlah anggota
< 5

6-10

11 - 15

> 15
Frekuensi kegiatan

1 kali

2 kali

3 kali

> 3 kali

Jangkauan kegiatan
Intern organisasi
RW/RK

Desa/Kelurahan
Masvarakat

Jangkauan pelayanan
(promotif s/d rehabilitatif)

1

2

>2

Penggalian sumber dana
Tidak ada

Ada

Cakupan Dana Sehat
< 50%

> 50%

y3

Catatan :

Perkembangan ditentukan oleh tingkat terrendah dari Indlkator
digunakan. Contoh : Bila satu indlkator ada dl tingkat Pratama,
indlkator lain sudah ditingkat Madya, maka tingkat perkembangan
masih tergolong PRATAMA

ng

Jan

lya

Pengurus KTH_
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Lampiran 4.4 i
FORMAT TINGKAT PERKEMBANGAN

UPAYA KESEHATAN REMAJA

Nama UKR :

Ala mat

INDIKATOR PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

Jumlah anggota
< 5

6-10

11 - 15

> l
Frekuensi kegiatan

1 kali

2 kali

3 kali

>3 kali
Jangkauan kegiatan

Intern Pesantren

Antar Pesantren

Masyarakat

Jangkauan pelayanan
(promotif s/d rehabilitatif)

1

2

> 2

Penggalian sumber dana
Tidak ada

Ada

Cakupan Dana Sehat
< 50%

> 50%

Catatan :

Perkembangan ditentukan oleh tingkat terrendah dari indikator yang
digunakan. Contoh : Bila satu indikator ada dl tingkat Pratama, dan
indikator lain sudah ditlngkat Madya, maka tingkat perkembangannya
maslh tergolong PRATAMA

Pengurus UKR.
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Lampiran 4.4 j
FORMAT TINGKAT PERKEMBANGAN

POLINDES

Nama Polindes

Alamat

INDIKATOR I'RAIAMA MADN'A PLIRNAMA MANDIRI

Fisik

Belinn ada bangunan tctap & beluin ineinenuhi syaral
Bcluin ada bangunati (elap teiapi sudnh meinenuhi syarat
Ada baiigiiitan tetap Iclapi belutn iiieinciuthi syaral
Ada bangiinan telap dan sudali ineincnulii syaral

I  1

i  1

Teinpal linggal bidan
Tidak Ittiggal di dcsa ybs
>3 km

1-3 km

< I km

Pengelolaan Polindes
Tak ada kesepakatan
Ada. lak Icrlulis

Ada dan lenulis

Cakupan persalinan di I'olindes
< 10%

10-19%

20 - 29 %

30%

Sarana air bersili

Tersedia air bersili, belum ada siimber air & MCK
Tersedia air bersili, belum ada sumber air leiapi ada MCK
Tersedia air bersili, ada sumber air & MCK
Tersedia air bersili, ada sumber air, MCK dilengkapi dg SPAL

Cakupan kemilraan bidan & dukun bavi
< 25%

25-49%

50 - 74 %

> 75 %

Kcgiainn Kll! unluk kclonipok sasnrnn
< 6 kali

6 - 8 kali

9 - 12 kali

> 12 kali

Dana SchaiAiPKM

< 50 %

> 50 %

Catatan :

Perkembangan dltentukan oleh tingkat terrendah
dari indikator yang digunakan. Contoh ; Bila satu
Indikator ada di tingkat Pratama, dan Indikator lain
sudah ditingkat Madya, maka tingkat
perkembangannya masih tergolong PRATAMA

Bidan Desa Polindes
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Lampiran 4.4 k

FORMAT TINGKAT PERKEMBANGAN POSYANDU DENGAN UKGMD

Nama Posyandu :

Alamat :

INDIKATOR

Kader Tugas ;
PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI KET

< 5 org--
> 5 org

Frek Penimbangan
< 8 kali

> 8 kali

Cakupan Kum. KB
< 50%

> 50%

Cakupan Kum. KIA
< 50%

> 50%

Cak. Kum. Immunisasi

< 50%

> 50%

Rata-rata Cak. Gizi

< 50%

> 50%

Balita yang dapat
intervensi Kes. Gizi

< 50 %

> 50 %

Dana Sehat

< 50%

> 50%

Catatan : Cakupan kumulatif dihitung selama setahun.

Pengurus Posyandu
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Lampiran 4.5.a

REKAPITULASI HASILTELAAH KEMANDIRIAN POSYANDU

TINGKAT PUSKESMAS

PUSKESMAS :

NO NAMA

POSYANDU

POSYANDU

Pratama Madya Purnama Mandiri Jum ah
1

2

3

4

5

6

dst

TOTAL
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Lanipiran4.5.b

REKAPITULASI HASILTINGKAT PERKEMBANGAN POD

TINGKAT PUSKESMAS

PUSKESMAS :

NO NAMAPOD POSOBATDESA

Pratama Madya Purnama Mandiri Jumlah

1

2

3

4

5

6

dst

TOTAL

109



Lampiran4.5.c

REKAPITULASI HASILTINGKAT PERKEMBANGAN POS UKK

TINGKAT PUSKESMAS

PUSKESMAS :

NO NAMAUKK UKK

Pratama Madya Purnama Mandiri Jumicih

1

2

3

4

5

6

dst

TOTAL
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Lampiran4.5.d

REKAPITULASI HASILTINGKAT PERKEMBANGAN DANA SEHAT

TINGKAT PUSKESMAS

PUSKESMAS :

NO NAMA

DANASEHAT

UKK

Pratama Madya Purnama Ket

I n III

1

2

3

4

5

6

dst

TOTAL

in



Lampiran4.5.e

REKAPITULASI HASIL PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PENGEMBANGAN TOGA

TINGKAT PUSKESMAS

PUSKESMAS :

NO NAMATOGA TOGA

Pratama Madya Purnama Mandiri Jum ah

1

2

3

4

5

6

dst

TOTAL
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Lampiraii4.5.f

REKAPITULASI HASILTINGKAT PERKEMBANGAN PARTISIPASI

REMAJA DALAM BIDANG KESEHATAN

TINGKAT PUSKESMAS

PUSKESMAS :

NO NAMA

KESEHATAN REMAJA

KESEHATAN REMAJA

Pratama Madya Purnama Mandiri

1

2

3

4

5

6

dst

TOTAL

113



Lampiran 4.5.g

REKAPITULASI HASILTINGKAT PERKEMBANGAN POLINDES

TINGKAT PUSKESMAS

PUSKESMAS :

NO NAMA POLINDES POLINDES

Pratama Madya Purnama Man(iiri

1

2

3

4

5

6

dst

TOTAL

114
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Lampiran4.7

Format Rekapituasi Hasil Analisis
Tingkat Perkembangan UKBM

UKBM UNIT SASARAN BELUM PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRl

Posyandu Dusun 900 50 600 200 45 5
POD Desa 400 350 45 5 0 0
Dana Sehat Kip

PosUKK Kip
TOGA Desa

LSM Ora

Dana Sehat SD SD

Dana Sehat Kop Kop
SBH Kwaran

Poskestren Pesantren

Dst

ON

Catalan:

Daftar jcms UKBM bisa ditambah sesuai dengan perkembangan setempat



Lampiran 4.8

ANALISIS PERKEMBANGAN

--J

POSY

P PRATAMA
□ MADYA
H PURNAMA
■ MANDiRI

PRATAMA 50 60 80

MADYA 25 30 20
PURNAMA 10 10 0

MANDIRI 5 0

MASALAH TINGKAT PERKEMBANGAN



Lampirnn 4.9

ANALISIS SITUASI

DANA SEN AT

YANG "GAWAT'

CO

<
Z)

CO

CO

CO

<
z

<

KEPESERTAAN

PEMELIHARAAN

KESEHATAN

ORGANISASI
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Lflmniran 4.11

ANALISIS SUMBER DAYA

JUMLAH DAN KARAKTERISTIK

TENAGA PEMBINA

JUMLAH DAN SUMBER DANA

JUMLAH DAN JENIS

PERALATAN



Lampiran 4.12

RUMUSAN MASALAH

&RUMUSAN TUJUAN

MASALAH TUJUAN

to

MASALAH

KETERJANGKAUAN

gNINGKATKAN
iTERJANGKA

MASALAH TINGKAT

PERKEMBANGAN

ENINGKATKAN

PERKEMBANGAN



Lampiran 4.13

RUMUSAN INTERVENSl

K)
t-J

ALTERNATIF

INTERVENSl i

INTERVENSl li

INTERVENSl ill

INTERVENSl IV

< ty
01 (/)
3 il
S LU

X yr
^ H-
Q
3 UJ

S lij

KRITERIA

PEMILIHAN

INTERVENSl

TERPILIH



Lampiran4.14

RENCANA

RUMUSAN MASALAH

RUMUSANTUJUAN

RUMUSAN INTERVENSI

SUMBERDAYAYANG

DIBUTUHKAN

RENCANA USULANi
KEGIATAN (RUK)

RUMUSAN MASALAH

RUMUSANTUJUAN

RUMUSAN INTERVENSI

SUMBERDAYAYANG

DIBUTUHKAN

• • • •

• ff • • •

• * • • •

• i • • V
• • • #

RENCANA PELAKSANAANj
KEGIATAN (RUK)



Lampiran 4.15

ALUR PROSES PEMBUATAN

DUPTERPADU PROGRAM PSM

lO
JS'

PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

TERPADU

tt«;ER¥E«Sl:

URAIAN

KEGIATAN



Lampiran4.16

SIKLUS JADWAL ARRIF

lo
(-/I

BULAN DESA PUSKESMAS DATI II DATI I

1

2

3

4

5

6-12

1

T.P.UKBM

AS/AP/AK/ASD

RIWRT/Rl

AS/AP/AK/ASD

RM/RT/RI

AS/AP/AK/ASD

RM/RT/RI

INTERVENSI

FORUM KOMUNIKASI

PEMANTAUAN & EVALUASI

PUSAT

RPK D 1 P D A II DIPDA 1
RPK

RPK RPK

DUP

DIP
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Lampiran 5.4

DANASEHAT STRATA INTERVENSI

to

<
o

<

s
LU

q:
Lii
0.

cn

CO

-j

<
z
<

PRATAMA

MADYA

PURNAMA

KOMUNIKASI, INFORMASI

EDUKASI DAN WIOTIVASI

PELATIHAN IVIANAJEMEN

OPERASIONAL DANA SEHAT

PELATIHAN JPKM
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Lampiran 5.6

KES. REMAJA STRATA INTERVENSI

<>3

<
(D
Z
<
CQ

s
ai

LU
0.

CO

CO

-I

<
z
<

PRATAMA

MADYA

PURNAMA

MANDIRl

PELATIHAN PASUKAN SBH

ULANG

PELATIHAN PIMPINAN SBH

PENAMBAHAN PROGRAM

PENAMBAHAN PROGRAM

PELATIHAN PENGGALIAN

DANA

PELATIHAN DANA SEHAT

BERPRINSIP JPKM



Lampiran6.1

Contoh keterkaitan antara Runtusan IVIasalah, Rumusan Tujuan dan Rumusan Infervensinya
(Diambil dari contoh dokumen ARRIF. data dari Kabiipaten Jepara - Jawa Tengah)

to

Masaiah Keterjangkauan

4  Lebihdari90%(175dari 192)

Desa belum ada Dana Sehat

4  Lebih dari 85% (682 dari 799)
SD belum ada Dana Sehat

Beaaai

Tujuan dari Keterjangkauan

4 Mengembangkan Dana Sehat
pada 20 Desa (sekitar 10%)

4 Mengembangkan Dana Seha
pada 20 SD (sekitar 2,5%)

erkembansaasaia 'XierKemDang ntcrvensiFKemoang^^

Intervensi Keterjangkauia^

4  Pelatihan kader/penguais Dana
Sehat pada 20 Desa

4  Pelatihan kader/pengui-us Dana
Sehat pola UKS pada 20 Desa

1. Baru 15,2% (151 dari 999)

Posyandu tergolong pumama

2. Baru 1,2 % (sebanyak 12 dari

999) Posyandu tergolong tingkat
mandui—

1. Sebanyak 200 Posyandu madya
ditingkatkan menjadi pumama

2. Sebanyak 20 Posyandu
purnama akan ditingkatkan

1. Pelatihan Toma pada 150
Posyandu dan pelatihan P2-
ISPA pada 50 Posyandu madya

2. Pelatihan kader/pengurus Dana

Sehat pada 20 Posyandu.



Lampiran 6.2

Contoh matriks RAGPIE untuk cvaluasi program PSM

:Resources Goal -

<i APBN : 4 kali foriini LP/LS

■» APBN untuk 20 Desa
«  APBDi untuk 20 SD
4  APBD II untuk BImtek

4  APBN : 2 kali forum LP/LS
4  APBN untuk 20 Desa
4  APBD I untuk 10 SD
4  Dana dari POMG SD

Dana forum LP/LS : 50%
Dana pelatihan 20 Desa : 100%
Dana APBD ! : 50%
Dana APBD i! : 0%

Sumbangan POMG (+)

4  Forum LP/LS 4 kali
4  Pelatihan DanaSehatdi 20 Desa
4  Pelatihan kader/pengurus Dana

Sehat pola UKS pada 20 SD

4  Forum LP/LS 3 kali
4  Pelatihan Dana Sehat di 20 Desa
4  Pelatihan pengurus Dana Sehat

Pola UKS pada 20 SD

4  Forum LP/LS I kali swadaya
4  Pelat. Dana Sehat Desa 100%
4  Pelatihan Dana Sehat pola UKS

100% SD. 50% karena ada
bantuan dari POMG

Mengembangkan Dana Sehat
pada 20 Desa
Mengembangkan Dana Sehat
pada 20 SD

4  Terbentuk Dana Sehat pada 18
Desa

4  Terbentuk Dana Sehat pada 20
SD

4  Dana Sehat Desa tercapai 90%
4  Dana Sehat UKS tercapai 100%

Kesinipulan:
Meski sumber daya tidak terpeniihi. namun target hampir seluaihnya tercapai karena kemampuan petugas datani menggali
sumber dana dari sektor lain dan swadaya.
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