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PENGANTAR

Puji syukur, akhirnya buku tema�k “Determinan Sosial 
Kesehatan Ibu dan Anak” ini dapat juga terselesaikan dan 
sampai ke tangan pembaca. Perlu banyak ketelatenan dan 
kesabaran di sela-sela kesibukan untuk menyatukan banyak 
peneli� dari berbagai disiplin ilmu dalam sebuah buku.

Buku yang disusun sebagai bunga rampai ini mencoba 
mengurai permasalahan yang terjadi dalam ranah kesehatan 
ibu dan anak. Uraian �dak melulu dalam sudut pandang 
kesehatan, tetapi lebih kepada pendekatan yang lebih utuh, 
lebih komprehensif, sistemik. 

Determinan sosial yang selama ini lebih sering dipinggir-
kan, menjadi salah satu menu pelengkap wajib bila memang 
peningkatan status kesehatan ibu dan anak benar-benar 
menjadi tujuan. Perlu membuka wawasan lebih luas untuk 
dapat memahami sekian banyak determinan sosial yang 
kebanyakan justru berlaku local specific.

Kebijakan pembangunan kesehatan ibu dan anak �dak 
bisa lagi hanya mengandalkan dalam format yang generik, 
berlaku umum untuk seluruh wilayah republik ini, yang dalam 
kenyataannya memiliki variabilitas yang sungguh benar-benar 
beragam. Para pengambil kebijakan di �ngkat pusat �dak lagi 
bisa memaksakan pola yang sama untuk seluruh kabupaten/
kota. Untuk itu, kebijakan yang disusun harus bisa memberikan 
peluang untuk pengembangan ataupun inovasi bagi daerah.

Pada akhirnya, kami menaruh harapan besar bahwa 
bunga rampai ini mampu memberikan pemahaman baru bagi 
semua pelaku pembangunan kesehatan ibu dan anak, terlebih 
lagi para pengambil kebijakan. Muncul pemahaman baru 
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bahwa masih banyak masalah beyond health yang harus juga 
mendapat cukup perha�an bila ingin berhasil dalam upaya 
pembangunan kesehatan ibu dan anak.

Banyak terima kasih kami sampaikan pada pihak-pihak 
yang turut andil mewujudkan buku ini. Para peneli� yang tu-
rut menyumbangkan tulisannya, para informan yang telaten 
melayani pertanyaan peneli�, dan Kepala Pusat Humaniora, 
Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang 
menyediakan dana untuk penerbitan buku ini, serta banyak 
pihak lain yang �dak mungkin kami sebutkan satu per satu. 
Terlebih pada republik ini yang menjadikan kami sebagai 
punggawa-punggawa yang bangga dengan negerinya.

Salam. 

     
Surabaya, Maret 2013

 
 Agung Dwi Laksono
 Tety Rachmawa�
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Tantangan Determinan Sosial 
Kesehatan Ibu & Anak di Indonesia

Agung Dwi Laksono 
Tety Rachmawa�

Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI 
pada seminar hasil kajian kesehatan ibu dan bayi baru lahir 
yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 
2012, menyatakan bahwa pada saat ini, Angka Kema�an Ibu 
telah menurun dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada 
tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada 
tahun 2007 (SDKI). Ar�nya, masih terdapat sekitar 9.800 ibu 
meninggal per tahun atau 1 ibu meninggal se�ap jam yang 
berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifas. Hasil 
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penurunan tersebut belum memuaskan karena, bila diban-
dingkan dengan negara ASEAN lainnya, Angka Kema�an Ibu 
(AKI) di Indonesia masih cukup �nggi. Oleh karena itu, untuk 
mencapai target MDGs 2015, yaitu AKI sebesar 102 per 
100.000 kelahiran hidup, diperlukan upaya yang lebih keras 
dan strategis (Rosita, 2012).

Demikian juga, Angka Kema�an Bayi sudah menurun 
dari 68 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 
34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI) dan 
angka kelahiran balita juga sudah menurun dari 97 per 1.000 
kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kela-
hiran hidup pada tahun 2007 (SDKI). Meskipun angka ini 
diprediksi akan dapat mencapai target MDGs 2015, yakni 
Angka Kema�an Bayi sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup dan 
Angka Kema�an Balita sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup, 
pada hakikatnya masih diperlukan perha�an yang lebih fokus 
karena upaya pencapaian target tersebut sudah memasuki fase 
yang paling sulit (Rosita, 2012).

Gambar 1.1
Pencapaian dan Proyeksi Angka Kema�an Ibu Tahun 1994-2015 

(dalam 100.000 Kelahiran Hidup)

(Sumber: SDKI, 1994, 2002/2003, 2007, MDGs dan Bappenas)
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Sebenarnya beberapa indikator kesehatan ibu dan anak 
telah memperoleh kemajuan yang cukup berar�. Hal itu dise-
babkan karena menurut hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 
2010, cakupan pemeriksaan antenatal K1 (kontak pertama) 
telah mencapai 92,7%, cakupan persalinan ditolong oleh tenaga 
kesehatan mencapai 82,2%, cakupan kunjungan neonatal 
pertama 71,4%, dan hasil SDKI 2007 menunjukkan bahwa 
cakupan KB ak�f cara modern sebesar 57,2%. Hasil laporan 
ru�n yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2011 
menunjukkan bahwa cakupan K1 sebesar 95,71%; K4 sebesar 
86,77%; serta persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 
sebesar 87,40%. Meskipun cakupan sudah �nggi tetapi, masih 
terdapat disparitas yang cukup besar antar provinsi, terutama 
antara Provinisi di Pulau Jawa-Bali dibandingkan dengan 
Provinsi lain diluar wilayah tersebut (Rosita, 2012). Masih 
belum sesuainya antara harapan dengan hasil yang telah 
dilakukan terhadap upaya penurunan, Angka Kema�an Ibu 
seharusnya bisa menjadi pemicu evaluasi yang menyeluruh 
terhadap se�ap upaya yang telah dilakukan selama ini. 

Saat ini, trend isu global mulai menaruh perha�an pada 
hal-hal di luar bidang kesehatan. Hal lain di luar bidang kese-
hatan ini disinyalir turut andil, dan bahkan berkorelasi sangat 
kuat turut mempengaruhi kinerja sistem pelayanan kesehatan. 
Hal inilah yang dikembangkan oleh WHO sebagai kajian Social 
Determinant of Health (Determinan Sosial Kesehatan). Terakhir, 
pada tanggal 19-21 Oktober 2011, diselenggarakan World 
Confe rence on Social Determinants of Health di Rio de Janeiro, 
Brazil. 

WHO mendefinisikan penger�an Determinan Sosial Kese-
hatan sebagai berikut.

“The social determinants of health are the condi�ons 
in which people are born, grow, live, work, and age, 
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including the health system. These circumstances 
are shaped by the distribu�on of money, power, and 
resources at global, na�onal and local levels. The social 
determinants of health are mostly responsible for health 
inequi�es - the unfair and avoidable differences in 
health status seen within and between countries.”

“Determinan sosial kesehatan adalah sebuah kondisi di 
mana orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan tua, 
termasuk di dalamnya kondisi sistem kesehatan. Kondisi 
ini dibentuk oleh distribusi uang, kekuasaan, dan sumber 
daya di �ngkat global, nasional dan lokal. Determinan 
sosial kesehatan sebagian besar bertanggung jawab 
atas ke�dakadilan dalam kesehatan-perbedaan yang 
�dak adil dan seharusnya dihindari dalam status kese-
hatan, baik dilihat dalam suatu negara maupun antar 
negara.”

Dalam kesehatan ibu dan anak, determinan sosial yang 
berlaku �dak berbeda jauh dengan determinan sosial kese-
hatan yang berlaku secara umum. Perbedaannya, hanyalah 
bahwa ibu dan anak merupakan salah satu kelompok rentan 
yang menjadi tolok ukur kinerja sistem kesehatan sebuah wila-
yah.

Melakukan kajian tentang determinan sosial kesehatan 
dirasa sangat pen�ng karena sangat diperlukan untuk mem-
bantu memahami dan memecahkan masalah kesehatan pada 
sebuah lingkungan, yang memerlukan pemahaman mendalam 
mengenai bagaimana determinan sosial dapat mempengaruhi 
berbagai populasi yang �nggal di wilayah tertentu.
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Gambar 1.2
Model Pelangi Determinan Sosial Kesehatan

(Sumber: Dahlgren & Whitehead, 1991)

Dahlgren dan Whitehead (1991) mengemukakan sebuah 
“Model Pelangi Determinan Sosial Kesehatan”, yang berbicara 
tentang beberapa lapisan pengaruh pada kesehatan. Dahlgren 
dan Whitehead menggambarkan teori ekologi sosial untuk 
kesehatan. Mereka berusaha untuk memetakan hubungan 
antara individu, lingkungan, dan penyakit. Individu berada di 
pusat dengan satu set gen tetap. Sementara, di sekitar individu 
adalah faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan 
yang dapat dimodifikasi. Lapisan pertama adalah perilaku 
pribadi dan cara hidup yang dapat meningkatkan atau merusak 
kesehatan, misalnya pilihan untuk merokok atau �dak. Individu 
dipengaruhi oleh pola persahabatan dan norma-norma 
masyarakat mereka. Lapisan berikutnya adalah pengaruh sosial 
dan masyarakat, yang memberikan dukungan �mbal balik bagi 
anggota masyarakat dalam kondisi yang �dak menguntungkan. 
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Namun, mereka juga dapat memberikan dukungan atau �dak 
memiliki efek nega�f. Lapisan ke�ga melipu� faktor struktural: 
perumahan, kondisi kerja, akses ke fasilitas pelayanan, dan 
pe nyediaan fasilitas pen�ng. Secara umum, model yang dike-
mukakan Dahlgren dan Whitehead (1991) ini paling banyak 
diacu oleh para pemerha� determinan sosial kesehatan.

Senada dengan kajian-kajian determinan sosial kesehatan 
sebelumnya, hasil peneli�an yang dirilis oleh University of 
Kansas (Rabinowitz, et all, 2010) merekomendasikan �ga faktor 
yang melingkupi determinan sosial kesehatan, yaitu:

Ke�mpangan Pendapatan.•  Ke�mpangan pendapatan 
meng  gam barkan sejauh mana pendapatan didistribusikan 
me rata antarpenduduk pada suatu wilayah. Amerika 
Serikat, sebagai salah satu daerah yang paling sering 
mela kukan pengukuran terkait hal ini, menunjukkan trend 
mening kat selama empat dekade terakhir (University of 
Washington; Community Vitality Project, 2008).
Keterkaitan Sosial. • Berbagai peneli�an menunjukkan 
bahwa ada ‘rasa memiliki’, entah itu di keluarga besar, 
jaringan pertemanan, relawan atau keikutsertaan dalam 
organisasi sosial, atau perkumpulan keagamaan, berkaitan 
dengan hidup yang lebih lama dan kesehatan yang lebih 
baik, serta par�sipasi masyarakat.
Rasa Keberhasilan Pribadi atau Bersama. • Hal ini me-
ngacu pada penger�an masyarakat tentang kendali atas 
kehidupan mereka. Orang dengan rasa keberhasilan yang 
�nggi cenderung bisa hidup lebih lama, menjaga kese-
hatan dengan lebih baik, dan berpar�sipasi lebih ak�f 
dalam kehidupan.

 Rilis hasil peneli�an ini semakin memperkuat teori 
“Model Pelangi Determinan Sosial Kesehatan” yang dikeluarkan 
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oleh Dahlgren dan Whitehead (1991). Terbuk� bahwa banyak 
hal terkait di luar bidang kesehatan mempunyai keterikatan 
dan berpengaruh sangat kuat sebagai penentu keberhasilan 
pembangunan kesehatan sebuah wilayah.

Dalam kesempatan yang berbeda WHO merekomendasikan 
10 (sepuluh) faktor yang harus kita perha�kan apabila kita 
hendak melakukan kajian atau penilaian tentang determinan 
sosial kesehatan. Rekomendasi, yang dirilis buku ‘Social 
Determinants of Health – The Solid Facts’ (Marmot & 
Wilkinson, 2003), ini melipu�:

Faktor Ekonomi Pengangguran merupakan salah satu 
faktor ekonomi yang paling pen�ng yang 
mempengaruhi status kesehatan sese-
orang. Dampak nega�f kesehatan biasanya 
dimulai ke�ka seseorang pertama kali 
merasakan pekerjaannya mulai terancam. 
Isu terkait lain adalah ke�dakpas�an 
pekerjaan dan pengangguran, termasuk 
kecemasan dan depresi karena hal ter-
sebut, penyalahgunaan wewenang, keke-
rasan domes�k, dan penyakit fisik.

Inklusi Sosial Inklusi sosial menggambarkan keterkaitan 
dan memiliki kohesi antara seseorang 
dengan komunitasnya. Hal ini telah ter-
buk� memiliki hubungan yang langsung 
dengan kesehatan yang lebih baik dan 
�ngkat kema�an yang lebih rendah. Saat 
seseorang terpaksa memilih jam kerja 
yang lebih banyak, mereka memiliki waktu 
yang lebih sedikit untuk bersosialisasi 
dengan teman, keluarga, kegiatan sosial, 



Tantangan Determinan Sosial 
Kesehatan Ibu & Anak di Indonesia 8

ataupun sekedar rekreasi. Pengucilan so-
sial ini akan memperkecil peluang untuk 
berpar�sipasi, berak�vitas, dan akses da-
lam kehidupan bermasyarakat. Hal ini 
adalah dampak utama dari kemiskinan.

Pendidikan Pendidikan yang lebih baik, �dak berar� 
hanya pekerjaan yang lebih baik dan ke-
mak muran yang lebih sejahtera, tetapi 
juga kontrol yang lebih besar atas kehi-
dupan seseorang. Orang dengan pen-
didikan yang lebih baik memiliki lebih 
banyak pilihan dalam kesehatan, peru-
mahan, karir, dan hal lain yang meme-
ngaruhi kualitas hidup mereka.

Bias Ras atau 
Etnis

Bias ras atau etnis dan diskriminasi adalah 
bentuk pengucilan sosial, yang sering 
mengakibatkan perbedaan dalam �ngkat 
kesehatan, pendidikan atau jenis layanan 
lainnya. Tergantung pada masyarakat 
dalam suatu wilayah, diskriminasi bisa 
terjadi pada hampir semua kelompok ras 
atau etnis.

Penerimaan 
Komunitas atas 
Perilaku atau 
Prak�k Tertentu

Beberapa kegiatan atau perilaku, seper� 
keanggotaan geng, alkohol dan penyalah-
gunaan obat, atau merokok, mungkin 
diterima sebagai bagian dari budaya 
masya rakat. Penerimaan komunitas atas 
peri laku tersebut dapat menyebabkan 
lebih banyak orang yang akan mengadopsi 
perilaku tersebut.
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Faktor Budaya Ada banyak aspek budaya yang menjadi 
determinan sosial kesehatan. Hal ini 
termasuk peran gender, preferensi maka-
nan, agama, sikap terhadap main stream 
budaya, keyakinan tentang penyebab 
penyakit, termasuk hambatan bahasa.

Pengaruh Media Media, termasuk film, radio, majalah, 
dan televisi, dapat membantu atau 
meng halangi upaya peningkatan status 
kesehatan melalui pesan yang dikirim 
tentang kesehatan.

Poli�k Hampir semua masalah kesehatan bersifat 
poli�s pada beberapa �ngkatan.

Kondisi 
Lingkungan

Perumahan yang buruk atau �dak 
memadai, jalan-jalan raya yang berba-
haya, kebisingan, dan lingkungan  yang 
kumuh dapat mempengaruhi mereka 
yang mengalaminya se�ap hari.

Geografis Lokasi sering kali memiliki banyak hu-
bungan dengan apakah seseorang me-
ne  rima pelayanan yang dibutuhkan 
pada waktu yang tepat. Bahkan di 
daerah perkotaan, lingkungan dengan 
pendapatan rendah (miskin) sering kali 
memiliki akses yang lebih rendah pada 
makanan dan kesehatan yang terjangkau 
bila dibandingkan dengan lingkungan 
dengan pendapatan yang lebih baik.

Banyak sekali teori yang dikembangkan oleh para pakar 
dalam memaknai determinan sosial yang berpengaruh ter-
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hadap kesehatan, yang pada akhirnya justru bisa menjadikan 
pembahasan melebar dan �dak fokus. Berikut ini adalah 
gambaran singkat tentang apa, mengapa, siapa, kapan 
dan bagaimana menangani determinan sosial kesehatan. 
Gambaran, yang bisa jadi merupakan ringkasan determinan 
sosial kesehatan, ini dirilis oleh Rabinowitz, dkk (2010). 

Menurut Rabinowitz, dkk (2010), sangatlah pen�ng untuk 
memahami bahwa semua masyarakat dan/atau subkelompok 
populasi adalah unik, dan banyak faktor yang mempengaruhi 
bagaimana determinan sosial dapat berdampak pada sub-
kelompok. Perbedaannya adalah sebagai berikut.

Perbedaan dalam Paparan• . Karena faktor ekonomi, 
geografis dan/atau faktor lain, beberapa populasi lebih 
mungkin untuk menghadapi risiko kesehatan tertentu 
daripada populasi lainnya. Misalnya, mereka yang hidup 
dalam kemiskinan lebih mungkin terkena �ngkat stres 
yang lebih �nggi, depresi, ke�dakpas�an ekonomi dan 
kondisi hidup yang �dak sehat, dibandingkan dengan 
mereka yang berpendapatan lebih �nggi.
Perbedaan dalam Kerentanan• . Karena kemiskinan, papa-
ran stres dan ke�dakpas�an, atau faktor lain, populasi 
yang sama ini mungkin lebih rentan daripada populasi 
yang lain untuk masalah kesehatan. Sering kali terjadi 
bahwa mereka berada pada risiko penyakit kronis yang 
lebih �nggi karena ke�dakmampuan mereka untuk 
membayar perawatan kesehatan atau perawatan medis 
reguler.
Perbedaan dalam Konsekuensi• . Perbedaan dalam ke-
mak muran, status sosial, keterkaitan sosial dan faktor 
lain dapat menyebabkan status kesehatan yang sangat 
berbeda. Misalnya, masalah kecil dalam kesehatan 
untuk keluarga berpendapatan menengah-atas, mungkin 
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saja dianggap hanya kejengkelan kecil karena harus 
melewatkan beberapa hari kerja dan membayar untuk 
perawatan medis. Sedang untuk keluarga miskin, kepu-
tusan untuk masalah yang sama dapat berar� pilihan 
antara membayar sewa rumah atau menjadi gelandangan, 
atau antara membeli obat dan membeli makanan untuk 
bertahan hidup. Kesenjangan dalam kesehatan dan pela-
yanan kesehatan adalah perwujudan dari banyak faktor, 
termasuk di dalamnya masalah diskriminasi dan status 
pekerjaan.

Di Indonesia kajian serupa banyak dilakukan, meski 
sering kali menjadi kurang terperha�kan. Saat ini Badan 
Litbang Kesehatan yang merupakan penanggung jawab untuk 
ketersediaan data bagi Kementerian Kesehatan RI., termasuk 
di dalamnya data tentang determinan sosial kesehatan ibu 
dan anak, melakukan banyak kajian tentang hal tersebut. Hal 
ini diperkuat dengan didirikannya Pusat Humaniora, Kebijakan 
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusat Humaniora) 
untuk membuk�kan keseriusan perha�an dalam hal tersebut.

Sebagai salah satu kepanjangan tangan dari Badan Litbang 
Kesehatan, Pusat Humaniora banyak bergerak pada bidang 
kajian yang beyond health. Bidang kajian tersebut melipu� 
hukum dan e�ka kesehatan, budaya, psikologi, sosiologi, 
religi, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan 
kesehatan. 

Meluasnya bidang kajian ini diharapkan mampu meleng-
kapi dan memberi kontribusi posi�f pada bidang-bidang in� 
pembangunan kesehatan yang sudah lebih dahulu eksis. 
Dengan pola lintas disiplin ilmu seper� ini, tentu saja harapan 
besar layak dibebankan pada upaya ini.
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Tantangan Determinan Sosial
Kesehatan Ibu Dan Anak

Indonesia adalah sebuah negara besar yang kaya akan 
keberagaman dalam banyak hal. Keberagaman tersebut, apa-
bila �dak dikelola dengan baik, akan berpotensi sebagai pe-
nyumbang kesenjangan status kesehatan ibu dan anak 
antarwilayah di dalam negeri. 

Sebagaimana bidang kesehatan yang menjadi induknya, 
bidang kesehatan ibu dan anak juga memiliki determinan sosial 
yang cukup pelik. Determinan-determinan ini turut berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja upaya pelayanan kesehatan 
ibu dan anak. Alih-alih memandang determinan sosial sebagai 
sebuah masalah, kita bisa menempatkan determinan sosial ini 
sebagai sebuah tantangan untuk diselesaikan, dan bahkan bisa 
kita jadikan sebagai senjata untuk keberhasilan pembangunan 
kesehatan ibu dan anak yang local spesific.

Beberapa hal determinan sosial kesehatan ibu dan anak 
yang berpotensi sebagai tantangan upaya peningkatan status 
kesehatan ibu dan anak adalah sebagai berikut.

Ekonomi• . Menurut data yang dirilis Badan Pusat Sta�s�k 
pada tahun 2009, Produk Domes�k Regional Bruto (PDRB) 
per kapita Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp 100 
juta manakala PDRB per kapita Provinsi Maluku, Maluku 
Utara, dan Nusa Tenggara Timur kurang dari Rp 5 juta.

PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan eko-
nomi suatu negara/wilayah/daerah. Pertumbuhan tersebut 
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya 
infrastruktur ekonomi. 
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Gambar 1.3
Produk Domes�k Regional Bruto per kapita provinsi-provinsi di 

Indonesia pada tahun 2008 atas harga berlaku

(Sumber: Badan Pusat Sta�s�k, 2009)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan 
seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau meru-
pakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 
oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku 
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 
dihitung dengan menggunakan harga pada se�ap tahun, 
sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan 
nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 
harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar 
penghitungannya. 

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk 
melihat pergeseran struktur ekonomi, sedang harga 
konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 
ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB 
merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana 
keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber 

(S b d S � �k 2009)
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daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan 
dan pengambilan keputusan.

Geografis• . Indonesia adalah negara kepulauan terbesar 
di dunia, yang memiliki 13.487 pulau. Jumlah tersebut 
merujuk pada pulau yang telah selesai diinden�fikasi dan 
diberi nama untuk dida�arkan pada PBB (Kristan�, 2011). 

Jumlah tersebut jauh lebih sedikit daripada jumlah 
sesungguhnya pulau yang dimiliki negara yang terletak 
pada garis khatulis�wa ini. Se�daknya, pada tahun 
1987 Pusat Survei dan Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) 
menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 
sebanyak 17.508.

Kondisi ini memicu disparitas aksesibilitas ibu dan anak 
dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kondisi yang 
sering kali diakibatkan oleh biaya akses transportasi 
secara fisik berupa transportasi laut yang memiliki 
kecenderungan mahal.

Masalah mahalnya transportasi laut bukanlah masalah 
transportasi satu-satunya terkait aksesibilitas pelayanan 
kesehatan. Pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya Papua, 
akses transportasi �dak bisa ditempuh melalui jalan darat. 
Satu-satunya jalur transportasi yang bisa ditempuh hanya 
lewat udara, yang tentu saja jauh lebih mahal lagi bila 
dibandingkan dengan transportasi laut.

Terkait masalah ini, disparitas yang terjadi bukan hanya 
bidang kesehatan, tetapi seluruh segi kehidupan dalam 
keseharian. Untuk perbandingan, harga air mineral botol 
kecil 600 ml di Jawa �dak sampai melebihi harga Rp 
2.000,-, tetapi di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi 
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Papua, harganya melangit menjadi Rp 15.000,-. Sebuah PR 
besar untuk republik ini.

Religi• . Secara resmi pemerintah hanya mengakui 6 
(enam) agama saja, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 
Budha, dan Konghucu. Namun, kenyataan yang berlaku 
di masyarakat masih banyak religi-religi lain, yang bahkan 
sudah ada dan tumbuh sebelum agama-agama resmi 
tersebut hadir di Indonesia, termasuk juga sempalan-
sempalan dari agama-agama resmi, yang meski �dak 
diakui, tetapi eksis di masyarakat.

Banyaknya jenis religi yang berkembang di masyarakat 
sangat berpengaruh secara nyata pada status kesehatan 
ibu dan anak. Hal ini sejalan dengan ritual dan/atau 
pantangan yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai 
kesehatan modern yang telah teruji secara ilmiah.

Suku• . Dengan bentangan geografis yang sangat luas, 
se�daknya Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok 
etnis atau suku. Se�ap etnis memiliki warisan budaya 
masing-masing yang berkembang selama berabad-
abad. Kebudayaan dalam suku-suku ini dipengaruhi oleh 
kebudayaan India, Arab, Cina, Eropa, dan termasuk kebu-
dayaan dalam Indonesia sendiri, yaitu Melayu.

Dalam prak�k keseharian, beragamnya suku bangsa ini 
berpengaruh pada pola pemberian makanan pada ibu 
hamil dan anak, pola pantangan pada ibu hamil dan 
menyusui, pola persalinan, dan juga pola perawatan 
ibu pasca persalinan, termasuk pola pencarian tenaga 
penolong persalinan.
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Bahasa• . Konsekuensi dari banyaknya suku bangsa adalah 
juga bahasa yang berbeda-beda pula. Bahkan dalam satu 
suku bisa juga terdiri dari bermacam jenis dan �ngkatan. 
Suku Jawa, misalnya, meski tergolong dalam satu suku 
bangsa, tetapi memiliki varian yang kadang agak jauh 
berbeda satu sama lainnya, misalnya Bahasa Jawa “Jawa 
Timuran”, Bahasa Arek, Logat Banyumasan, dan Bahasa 
Jawa Solo-Yogyakarta.

Beragamnya bahasa ini menjadi tantangan tersendiri, 
terutama bagi tenaga bidan dan dokter yang demi peme-
rataan ketersediaan tenaga pelayanan kesehatan ibu 
dan anak, terkadang harus bertugas di luar wilayahnya, 
yang sering kali memiliki bahasa yang berbeda dengan 
bahasa asli si bidan atau dokter. Hal ini tentu saja menjadi 
tantangan tersendiri untuk penyampaian informasi terkait 
kesehatan ibu dan anak.

Poli�k• . Perkembangan terakhir otonomi daerah dengan 
segala euforia-nya di masing-masing kabupaten/kota 
menimbulkan banyak masalah tersendiri. Pemahaman 
aktor policy maker di level kabupaten/kota tentang bi-
dang kesehatan yang terbatas pada “kura�f-reha-
bilita�f” membuat bidang ini stagnan dalam upaya 
pembangunannya. Pemahaman yang salah dan setengah-
setengah ini �dak hanya terjadi pada aktor ekseku�f saja, 
tapi juga terjadi pada para legislator (DPR Daerah).

Tidak berhen� pada tantangan tentang pola pemahaman 
yang salah, para aktor kebijakan di level lokal ini, bahkan 
beberapa di antaranya, menjadikan bidang kesehatan 
sebagai mesin uang, salah satu penghasil PAD (Pendapatan 
Asi Daerah). Rumah Sakit dan Puskesmas ditarget untuk 
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menghasilkan pendapatan tersendiri. Dengan pola 
demikian, tentu saja pembangunan bidang kesehatan 
menjadi jalan di tempat, dan bahkan berjalan mundur.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

banyak hal lain di luar bidang kesehatan yang bisa berpengaruh 
terhadap upaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Bila 
hal ini kurang terperha�kan, tentu saja akan berdampak pada 
hasil kinerja pelayanan kesehatan itu sendiri. 
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Bayang-Bayang Jampersal 
di Lamanggau

Yunita Fitrian� 
Rozana Ika Agus�ya

Penurunan Angka Kema�an Ibu (AKI) dan Angka Kema�an 
Bayi (AKB) dalam pencapaian target Millennium Development 
Goals (MDGs) tahun 2015, menjadi prioritas utama dalam 
pembangunan kesehatan di Indonesia. Hal ini dilakukan karena 
AKI dan AKB masih �nggi di Indonesia. Data Survei Demografi 
Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2007 menunjukan 
AKI 228 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan AKB 34 per 
1000 KH. Hal ini masih jauh dari angka target MDGs yang 
menargetkan AKI 102 per 100.000 KH dan AKB 23 per 1000 
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KH pada tahun 2015. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan 
oleh pemerintah untuk mencapat target tersebut. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia adalah dengan mengadakan 
program jaminan persalinan atau yang dikenal dengan is�lah 
“Jampersal”. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang “Petun-
juk Teknis Jaminan Persalinan”, jaminan persalinan adalah 
jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang melipu� 
pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan 
nifas termasuk pelayanan KB pascapersalinan dan pelayanan 
bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di 
fasilitas kesehatan. Dengan kata lain, bila ingin menggunakan 
jampersal, masyarakat harus melakukan pemeriksaan keha-
milan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, dan peng-
gunaan KB kepada tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. 
Hal ini dilakukan karena �ngginya AKI dan AKB disebabkan 
oleh pertolongan persalinan yang �dak dilakukan oleh tenaga 
kesehatan dan bukan di fasilitas kesehatan.

Pelayanan “gra�s” yang ditawarkan oleh jampersal, �dak 
semata menarik minat masyarakat untuk melakukan persalinan 
dengan dibantu tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Hal itu 
tampak karena masih ada puskesmas yang sama sekali �dak 
mempunyai jumlah cakupan persalinan yang menggunakan 
jampersal (baca: Nol). Salah satu puskesmas tersebut adalah 
Puskesmas Onemobaa yang terletak di Kecamatan Tomia, 
Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan 
informasi dari Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten 
Wakatobi, Puskesmas Onemobaa �dak memanfaatkan Jam-
persal. Hal ini terlihat dengan jumlah cakupan persalinan 
yang menggunakan Jampersal adalah nol. Hal ini tentu men-
jadi pertanyaan besar: mengapa Puskesmas Onemobaa �dak 
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memanfaatkan Jampersal yang telah disediakan oleh peme-
rintah? Hal inilah yang menjadi dasar mengapa peneli�an 
ini dilakukan di Puskesmas Onemobaa, tepatnya di Desa 
Lamanggau.

Peneli�an ini dilakukan di Desa Lamanggau yang meru-
pakan satu-satunya desa yang menjadi wilayah kerja Puskesmas 
Onemobaa. Cara pengumpulan data dalam peneli�an ini adalah 
dengan observasi par�sipasi dan cara wawancara mendalam 
(in-depth interview). Metode observasi par�sipasi, yaitu suatu 
metode di mana peneli� mengalami hidup bersama dengan 
objek peneli�an dan menjadi bagian keluarga dari masyarakat 
di suatu etnis (Ratna, 2010:218). Metode observasi par�sipasi 
ini dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

Selain observasi par�sipasi, selama �nggal dengan masya-
rakat, peneli� juga melakukan wawancara mendalam (in-depth 
interview) kepada informan yang dianggap mengetahui tentang 
kehamilan, persalinan, dan nifas di Desa Lamanggau. Pemilihan 
informan dilakukan dengan cara snowball sampling, yaitu 
mencari informasi dari satu informan ke informan lain sampai 
informan yang relevan atau sering kali disebut dengan key 
informant (informan kunci) ditemukan.

Selain melalui observasi par�sipasi dan in-depth interview, 
peneli� juga melakukan telaah dokumen yang berkaitan 
dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. Untuk validitas 
data, dilakukan triangulasi, yaitu proses penguatan buk� dari 
individu-individu yang berbeda, jenis data (misalnya, catatan 
lapangan observasi dan wawancara) dalam deskripsi dan tema-
tema dalam peneli�an kualita�f (Emzir, 2011:82).
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LAMANGGAU DI TEPI TOMIA

Sebelum beranjak kepada pembahasan jampersal di 
Pus kesmas Onemobaa, terlebih dahulu akan dideskripsikan 
tentang kondisi geografi, transportasi, pola pemukiman, 
dan kependudukan yang terdapat di Desa Lamanggau. Hal 
ini berkaitan dengan pemanfaatan tenaga kesehatan dan 
fasilitas kesehatan yang merupakan “elemen wajib” dalam 
implementasi jampersal di Desa Lamanggau. Deskripsi akan 
dimulai dari perjalanan menuju Wakatobi sampai di Desa 
Lamanggau.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Wakatobi

(Sumber: h�p://visitkendari.blogspot.com/2012/04/peta-wakatobi.html)
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Desa Lamanggau terletak di Kecamatan Tomia, Kabupaten 
Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak pemerintah mem-
promosikan pariwisata Wakatobi dengan tema “Sail Wakatobi 
2009”, nama “Wakatobi” mulai dikenal oleh masyarakat 
Indonesia, bahkan dunia telah mengenalnya jauh sebelum 
peme rintah mempromosikan pariwisata Wakatobi, terutama 
bagi mereka para pecinta keindahan di bawah laut. Hal ini ter-
lihat dengan adanya resort yang dibangun oleh investor asing 
sejak tahun 1990-an.

“Wakatobi”, yang merupakan singkatan dari nama empat 
pulau, yaitu: Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko, 
dikenal dengan keindahan di bawah laut sehingga Wakatobi 
dijuluki dengan “Surga di Bawah Laut” oleh para pecinta 
snorkeling dan diving. Alam bawah laut di sekitar Pulau 
Wakatobi menyimpan aneka ragam terumbu karang dan aneka 
warna biota laut. Tak heran, banyak para wisatawan domes�k 
ataupun asing datang ke Wakatobi, meskipun jalan untuk 
menuju ke sana harus menempuh perjalanan yang “panjang”.

Untuk menuju Kabupaten Wakatobi, dapat melalui dua 
jalur, yaitu: jalur udara dan jalur laut. Perjalanan udara dapat 
dimulai dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin 
Makassar atau Bandar Udara Haluoleo Kendari menuju 
Bandar Udara Matohara yang terletak di Pulau Wangi-Wangi, 
Kabupaten Wakatobi. Pulau Wangi-Wangi merupakan pulau 
yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Wakatobi.

Selain melalui perjalanan udara, perjalanan menuju Waka-
tobi juga bisa dilakukan melalui jalur laut. Perjalanan dimu lai 
dari Kota Bau-Bau menuju Pulau Wangi-Wangi dengan meng-
gunakan kapal kayu selama kurang lebih 10 jam. Selain dengan 
kapal kayu, perjalanan jalur laut juga bisa ditempuh dengan 
menggunakan kapal cepat dengan waktu tempuh kurang lebih 
4 jam untuk �ba di Pulau Wangi Wangi.
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Setelah �ba di Pulau Wangi-Wangi, perjalanan 

dilanjutkan dengan menggunakan speedboat untuk menuju 

Pulau Tomia. Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Jabal di 

Wanci, Pulau Wangi-Wangi, dengan tarif Rp 120.000,- per 

orang. Speedboat hanya beroperasi satu hari sekali, yaitu pada 

pukul 09.00 pagi. Namun, jadwal tersebut �dak menentu, 

tergantung pada keadaan penumpang. Apabila pada pukul 

09.00 pagi penumpang belum mencapai jumlah sepuluh orang, 

keberangkatan akan ditunda sampai pukul 10.00 pagi. Apabila 

tetap juga �dak mencukupi 10 orang, bisa saja keberangkatan 

ditunda hingga esok hari. Perjalanan dari Wangi-Wangi 

membutuhkan waktu sekitar dua setengah jam untuk sampai 

ke Pelabuhan Osuku di Pulau Tomia. 

Gambar 2.2  Pompong dari Tomia menuju Desa Lamanggau 
di Pulau Tolandono 

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneli�, November 2012)
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Se�ba di Pulau Tomia, perjalanan dilanjutkan dengan 
meng gunakan ojek roda dua yang tersedia di Pelabuhan Osuku 
untuk menuju Pelabuhan Wai�i. Perjalanan dengan roda 
dua tersebut ditempuh dengan waktu kurang lebih 20 menit 
dengan tarif Rp 15.000,- per kendaraan. Setelah �ba di Pela-
buhan Wai�i, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan 
pompong untuk menuju Pulau Tolandono. Pompong adalah 
perahu kecil dengan menggunakan mesin manual. Perjalanan 
dari Pelabuhan Wai�i menuju Pulau Tolandono membutuhkan 
waktu kurang lebih 10 menit dengan tariff Rp 3.000,- per 
orang. Di pulau tersebutlah, Desa Lamanggau terletak. 

Kondisi Pemukiman di Lamanggau. Di Pulau Tolandono 
hanya terdapat satu desa, yaitu Desa Lamanggau. Secara admi-
nistra�f, Desa Lamanggau termasuk dalam wilayah Kecamatan 
Tomia, Kabupaten Wakatobi. Desa Lamanggau terdiri dari �ga 
dusun, yaitu: Dusun Lasoilo, Dusun Ketapang, dan Dusun Dunia 
Baru. Secara kasat mata, terlihat perbedaan antara �ga dusun 
tersebut, khususnya dalam pola pemukiman. 

Di Dusun Lasoilo, rumah didirikan di tepi laut bahkan ada 
yang didirikan di atas laut. Berhubung rumah tersebut berdiri 
di atas laut, maka di Dusun Lasoilo terdapat jembatan kayu 
dengan lebar kurang lebih dua jengkal tangan orang dewasa. 
Jembatan tersebut berfungsi sebagai penghubung dari satu 
rumah ke rumah yang lain yang mayoritas terbuat dari kayu. 
Menurut cerita masyarakat setempat, pembangunan rumah 
kayu tersebut berkaitan dengan pola kehidupan orang Bajo 
tempo dulu yang suka berpindah-pindah dari satu pulau ke 
pulau lain sehingga mereka �dak membuat rumah permanen 
yang terbuat dari semen. Secara etnis, Dusun Lasoilo mayoritas 
dihuni oleh orang Bajo. 

Berbeda dengan Dusun Lasoilo, Dusun Ketapang mayoritas 
dihuni oleh orang Buton Tomia yang sering kali disebut 
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dengan “orang darat” oleh orang Bajo. Kata “darat” tersebut 
menunjukan kondisi Dusun Ketapang tempat mayoritas orang 
Buton Tomia berada. Dusun Ketapang terletak di daratan yang 
agak �nggi. Kondisi ini pula yang membuat Dusun Ketapang 
�dak memiliki jembatan penghubung antara satu rumah ke 
rumah yang lain, seper� di Dusun Lasoilo. Mayoritas rumah 
yang terdapat di Dusun Ketapang terbuat dari semen dan 
sebagian terbuat dari kayu. 

Gambar 2.3 Peta Desa Lamanggau

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneli�, November 2012)

Berbeda dengan Dusun Lasoilo dan Dusun Ketapang yang 
memiliki perbedaan pola pemukiman yang mencolok, Dusun 
Dunia Baru memiliki pola pemukiman yang merupakan per-
paduan antara Dusun Lasoilo dengan Dusun Ketapang. Dengan 
kata lain, sebagian rumah di Dusun Dunia Baru terletak di atas 
lautan, dan sebagian terletak di daratan. Selain itu, Dusun 
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Dunia Baru sebagian dihuni oleh orang Buton Tomia dan 
sebagian dihuni oleh orang Bajo.

Rumah, yang terdapat di Desa Lamanggau, baik di Dusun 
Lasoilo, Dusun Ketapang, maupun di Dusun Dunia Baru, masih 
sedikit yang memiliki MCK. Berdasarkan data Puskesmas 
Onemobaa, hanya ada 10 rumah yang memiliki MCK dari 
ratusan rumah yang terdapat di Desa Lamanggau. Beberapa 
MCK dari 10 rumah tersebut belum memenuhi standar 
kesehatan seper� belum ada air bersih dan sep�c tank, 
bahkan ada yang menjadikan laut sebagai tempat pembuangan 
akhir. Sementara itu, masyarakat yang �dak memiliki MCK, 
“membuang hajat” ke laut atau di alam bebas. Biasanya, 
rumah yang berada di atas laut memiliki suatu ruangan kecil 
tanpa pintu. Dalam ruangan tersebut terdapat lubang kecil, 
dirigen tempat air, dan ember. Melalui lubang kecil di ruangan 
tersebutlah mereka “membuang hajat”. Kadangkala, ruangan 
tersebut terletak dekat ruang makan.

Ketersediaan MCK di Desa Lamanggau berkaitan juga 
dengan kondisi air bersih yang tersedia di sana. Hal ini 
disebabkan karena untuk membersihkan kloset membutuhkan 
banyak air, padahal air di Desa Lamanggau sulit diperoleh. Di 
Desa Lamanggau, �dak ada sumber mata air tawar. Apabila 
masyarakat setempat menggali lubang untuk membuat sebuah 
sumur, air yang dikeluarkan selalu asin. Oleh sebab itu, untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat mengambil air 
dari sumber mata air yang terletak di Desa Teemoane dan 
Wai�i yang terletak di Pulau Tomia. 

Di Teemoane dan Wai�i, terdapat beberapa ��k sumber 
mata air tawar yang memancar dari celah-celah batu yang 
terletak di tepi laut. Ke�ka air laut pasang melebihi sumber 
mata air, air tawar tersebut akan tercampur dengan air laut 
sehingga airnya akan terasa sedikit asin. Oleh sebab itu, 
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masyarakat mengambil air di tempat tersebut pada saat 
setengah surut sehingga air tawar �dak tercampur dengan 
air laut. Namun, apabila air laut dalam keadaan surut, atau 
disebut me� oleh masyarakat setempat, perahu pengangkut 
air �dak bisa sampai ke bawah rumah atau dermaga sehingga 
dirigen air sulit untuk diangkat sampai ke rumah. Kondisi 
setengah surut tersebut biasanya terjadi pada pagi hari atau 
sore hari. 

Untuk menuju ke sumber mata air tersebut, masyarakat 
Desa Lamanggau mendayung perahu kecil karena letaknya di 
seberang Pulau Tolandono, yaitu di Pulau Tomia. Perahu kecil 
dengan menggunakan dayung tersebut disebut dengan lepa 
dalam masyarakat Bajo, sedangkan masyarakat Buton-Tomia 
menyebutnya dengan is�lah ke�ng�ng. Oleh sebab itu, pada 
pagi hari atau sore hari banyak orang (mayoritas perempuan) 
mendayung lepa atau ke�ng�ng yang di dalamnya terdapat 
sekitar sepuluh dirigen air, ember, dan pakaian yang akan 
dicuci. Kadangkala, anak mereka yang masih berusia di bawah 
lima tahun pun ikut diajak untuk mandi sambil mencuci dan 
mengambil air ke tempat tersebut.

Selain mengambil sendiri air tawar di tempat tersebut, 
masyarakat setempat juga dapat membeli air tawar tersebut 
dengan harga Rp 2.000,- per dirigen dengan isi kurang lebih 
20 liter air. Biasanya para penjual air tersebut mengambil 
sendiri air tersebut dengan menggunakan lepa atau pompong 
yang mereka miliki. Selain itu, ada juga masyarakat di Dusun 
Ketapang yang membuat saluran air yang mengalir dari 
sumber mata air di Teemoane yang dialirkan ke rumah salah 
satu warga. Masyarakat setempat bisa membeli air tersebut di 
tempat tersebut dengan harga Rp 1.000,- per dirigen apabila 
mengambil sendiri dan harga Rp 2.000,- apabila diantarkan ke 
rumah pembeli.
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 Gambar 2.4 dan 2.5 Sumber mata air di Teemoane yang terletak 
Pulau Tomia (kiri), dan seorang ibu mengangkut air dari sumber air 

di Teemoane dengan menggunakan lepa (kanan).

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneli�, November 2012)

Selain sulitnya kondisi air di Desa Lamanggau, seper� 
yang telah digambarkan, kondisi listrik di desa tersebut juga 
bisa dikatakan “belum ada”. Listrik hanya menyala pada wak-
tu tertentu, yaitu dari pukul 18.00 sore hari sampai 06.00 
pagi hari. Aliran listrik tersebut pun bukan berasal dari 
negara, melainkan bantuan dari sebuah resort yang terdapat 
di sebelah selatan Desa Lamanggau di Pulau Tolandono. 
Resort tersebut dibangun pada tahun 1990-an oleh investor 
asing. Sebagai bentuk program “pemberdayaan masyarakat”, 
mereka memberikan bantuan kepada beberapa desa di Pulau 
Tolondono dan sekitarnya. Se�ap desa mendapatkan bantuan 
berbeda sesuai dengan kesepakatan desa tersebut. Ada yang 
menginginkan pagar rumah yang dibangun seragam di se�ap 
rumah, ada pula yang menginginkan uang tunai. Untuk Desa 
Lamanggau, bantuan tersebut berupa listrik yang menyala 
pada waktu tertentu. Berhubung listrik tersebut merupakan 
bantuan dari resort, masyarakat �dak membayar listrik pada 
se�ap bulannya. Namun, listrik tersebut hanya bisa dinikma� 
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pada malam hari, sedangkan pada siang hari listrik tersebut 
�dak bisa digunakan. 

Kondisi Kependudukan Desa Lamanggau. Seper� yang 
telah dijelaskan sebelumnya bahwa Desa Lamanggau terdiri 
dari �ga dusun, yaitu Dusun Lasoilo, Dusun Dunia Baru, dan 
Dusun Ketapang. Total jumlah penduduk dari �ga dusun 
tersebut adalah 1023 jiwa. Jumlah penduduk yang paling 
banyak terdapat di Dusun Ketapang, sedangkan paling sedikit 
terdapat di Dusun Dunia Baru. Berikut tabel jumlah penduduk 
Desa Lamanggau:

Tabel 2.1  Jumlah Penduduk Desa Lamanggau

No. Nama Dusun
Jumlah 

KK

Jumlah Penduduk
Total

Laki2 Perempuan
1. Lasoilo 84 141 158 299

2. Dunia Baru 47 68 77 145

3. Ketapang 156 301 278 579

Total 287 510 513 1023

(Sumber: Data Kependudukan Desa Lamanggau tahun 2012)

Seper� yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari �ga 
dusun yang terdapat di Desa Lamanggau mempunyai karak-
teris�k masing-masing yang terlihat dari pola pemukiman. 
Karakteris�k tersebut muncul karena adanya perbedaan kebu-
da yaan yang dimiliki oleh masyarakat di masing-masing dusun. 
Dusun Lasoilo mayoritas dihuni oleh orang Bajo, sedangkan 
Dusun Ketapang mayoritas dihuni oleh orang Buton-Tomia. 
Sementara itu, masyarakat Dusun Dunia Baru merupakan 
campuran antara orang Bajo dan orang Buton-Tomia. 
Percampuran tersebut terjadi karena adanya faktor perkawinan 
antara orang Bajo dan orang Buton-Tomia. 
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Orang Bajo dan orang Buton-Tomia merupakan dua etnis 
berbeda yang mempunyai kebudayaan yang berbeda pula. 
Salah satu perbedaan yang sangat jelas dalam kasat mata 
adalah bahasa yang mereka gunakan. Bahasa Bajo dan bahasa 
Buton-Tomia merupakan dua bahasa yang sangat berbeda. 
Namun uniknya, mayoritas orang Bajo bisa dan menger� 
bahasa Buton-Tomia, sedangkan orang Buton-Tomia mayoritas 
�dak menger� bahasa Bajo. Oleh sebab itu, bahasa persatuan 
yang mereka gunakan untuk percakapan sehari-hari adalah 
bahasa Buton-Tomia.

Orang Bajo sering kali dipanggil orang Bajo oleh orang 
Buton Tomia, sedangkan orang Bajo memanggil orang Buton 
Tomia dengan sebutan “orang darat”. Sebutan “orang darat” 
tersebut berkaitan dengan kondisi geografi pemukiman orang 
Buton Tomia. Orang Buton-Tomia dianggap sebagai orang 
asli Desa Lamanggau sehingga ada juga yang menyebutnya 
orang Lamanggau. Namun, ke�ka ditanyakan apa etnis asli 
orang Lamanggau, banyak versi yang dijawab oleh masyarakat 
setempat. Ada yang mengatakan orang Tomia, ada juga yang 
mengatakan bahwa mereka termasuk orang Buton, dan ada 
juga yang mengatakan orang Lamanggau. Dari berbagai versi 
tersebut, akhirnya kami mengis�lahkan “orang darat” di Desa 
Lamanggau dengan is�lah “orang Buton Tomia”.

Menurut orang Bajo di Desa Lamanggau, is�lah “bajo” 
merupakan is�lah yang diberikan oleh orang “luar Bajo”. 
Entah siapa yang memberikan nama itu, mereka pun tak tahu. 
Sementara itu, orang Bajo mempunyai is�lah sendiri untuk 
menyebut kelompok mereka. Mereka menyebut kelompok 
mereka dengan is�lah “orang Sama”. Apabila mereka bertemu 
dengan sesama mereka, mereka menyebutnya orang Sama 
dengan diiringi nama daerah tempat orang Sama tersebut 
berada; misalnya, Sama Kaledupa, Sama Tomia, dan lain 
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sebagainya. Oleh sebab itu, ke�ka ditanyakan asal usul kata 
bajo itu sendiri, mereka pun �dak menjawabnya.

Berdasarkan literatur yang kami temukan, dinyatakan 
bahwa asal usul orang Bajo sendiri masih simpang siur. Belum 
ada literatur yang dapat menjelaskan secara detail dari mana 
asal orang Bajo tersebut. Ada yang berpendapat bahwa orang 
Bajo atau Bajau berasal dari Malaysia (Sather, 1975,1978 
dalam Ahimsa, 2012:187); ada lagi yang berpendapat bahwa 
orang Bajo berasal dari daerah Wajo di Sulawesi Selatan 
sebagaimana tampak dari persamaan nama antara “Bajo” dan 
“Wajo”, sedangkan beberapa dongeng Bajo mengatakan bahwa 
mereka memang berasal dari Sulawesi Selatan, namun �dak 
diketahui persis dari daerah mana (Soesangobeng, 1977 dalam 
Ahimsa, 2012:187). Meskipun asal usul orang Bajo belum 
diketahui secara pas�, mereka berada dan tersebar di berbagai 
daerah di Indonesia bahkan Asia Tenggara, seper� Thailand 
dan Myanmar. Mereka hidup di lautan dan menggantungkan 
kehidupan mereka di laut. Oleh sebab itu mereka juga sering 
disebut dengan is�lah “orang laut” oleh orang luar mereka. 

Is�lah “orang laut” yang digunakan untuk menyebut orang 
Bajo karena berkaitan dengan kehidupan mereka yang di laut 
dan dekat dengan laut, bahkan pemukiman mereka pun didi-
rikan di atas laut. Sementara itu, orang Buton-Tomia disebut 
dengan “orang darat” karena kondisi geografi pemukiman 
mereka yang berada di daratan, bukan di laut seper� orang 
Bajo. Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap budaya 
yang mereka miliki termasuk mata pencaharian. 

Orang Bajo mayoritas bekerja sebagai nelayan, bahkan 
dapat dikatakan �dak ada orang Bajo yang mempunyai peker-
jaan sebagai petani. Berbeda dengan orang Buton-Tomia yang 
sebagian bekerja sebagai nelayan dan sebagian lagi bekerja 
sebagai petani. Namun, jenis tanaman yang ditanam dalam 
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pertanian mereka �dak banyak. Hanya tanaman yang bisa 
tumbuh di lahan kering seper� singkong. Hal tersebut karena 
kondisi tanah di Pulau Tolandono yang kering dan bebatuan. 
Oleh sebab itu, apabila diperha�kan, masyarakat Desa 
Lamanggau jarang mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. 
Hal tersebut disebabkan karena untuk memperoleh sayuran 
dan buahan sangat sulit, apalagi �dak ada pasar di Desa 
Lamanggau. 

Untuk memperoleh sayuran dan buahan masyarakat harus 
ke pasar yang diadakan se�ap hari Senin, Rabu, dan Sabtu, 
di pulau seberang dengan naik pompong dan ojek. Untuk 
naik pompong mereka harus mengeluarkan uang Rp 5.000,- 
(pulang pergi) dan ojek Rp 10.000,- (pulang pergi) untuk 
membeli satu ikat sayur kangkung dengan harga Rp 3.000,-
. Pendek kata, untuk mendapatkan satu ikat sayur kangkung 
mereka harus mengeluarkan uang Rp 18.000,-. Sulitnya sayur 
dan buah-buahan di Desa Lamanggau menyebabkan menu 
yang disediakan se�ap hari adalah ikan yang digoreng atau 
dipanggang.

IMPLEMENTASI JAMPERSAL DI DESA LAMANGGAU

Setelah membahas tentang bagaimana kondisi geografi, 
trans portasi, pola pemukiman, dan kependudukan Desa La-
mang gau, pada bagian ini akan dibahas tentang bagaimana 
implementasi Jampersal di Desa Lamanggau. Apakah dengan 
segala kondisi yang dimiliki oleh desa tersebut, Jampersal dapat 
diimplementasikan dengan baik? Pembahasan pada bagian 
ini akan dimulai dari kondisi fasilitas kesehatan dan tenaga 
kesehatan yang terdapat di Desa Lamanggau karena seper� 
yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelayanan Jampersal 
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akan diberikan apabila pertolongan persalinan dilakukan oleh 
tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Lalu, bagaimana 
keadaaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Desa 
Lamanggau? 

Fatamorgana Faskes dan Nakes di Lamanggau. Desa 
Lamanggau merupakan satu-satunya desa yang menjadi wila-
yah kerja Puskesmas Onemobaa. Puskesmas tersebut di-
bangun pada tahun 2007 di sebelah resort milik investor 
asing yang dibangun sekitar tahun 1990-an. Dengan kata lain, 
resort tersebut lebih dahulu dibangun daripada Puskesmas 
Onembaa. Puskesmas tersebut terletak kurang lebih satu 
kilometer dari pemukiman masyarakat Desa Lamanggau, 
tepatnya di sebelah selatan resort sehingga sekilas puskesmas 
ini terlihat terletak dalam area resort. Memang agak janggal 
rasanya puskesmas dibangun dekat dengan resort dan jauh 
dari pemukiman masyarakat. Entah apa yang menjadi landasan 
pemikiran dengan meletakkan bangunan fasilitas pemerintah 
yang dibangun untuk masyarakat, namun terletak jauh dari 
masyarakat. Semua pihak yang kami tanyakan �dak ada yang 
dapat memberikan jawaban, termasuk kepala puskesmas 
saat itu. Menurutnya, semenjak beliau bertugas di Puskesmas 
Onemobaa, bangunan puskesmas tersebut sudah berdiri di 
sana. 

Untuk menuju ke puskesmas tersebut dapat melalui dua 
jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat hanya dapat 
dilalui dengan menggunakan kendaraan roda dua karena jalan 
yang dilalui berupa jalan setapak yang dikelilingi oleh kebun 
dan semak-semak.  
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Gambar 2.6 dan 2.7 Jalan menuju Puskesmas Onemobaa (kiri) dan 
pintu gerbang milik Dive Wakatobi Resort (kanan). Sebelum masuk 

ke Puskesmas Onemobaa, pengunjung terlebih dahulu izin ke 
satpam yang berjada di pintu gerbang tersebut.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneli�, November 2012)

Biaya yang dikeluarkan untuk menyewa kendaraan ter-
sebut sekitar Rp 20.000,- (pulang pergi) dengan waktu tempuh 
kurang lebih 10–15 menit. Namun, kendaraan tersebut hanya 
bisa mencapai pos satpam milik resort. Setelah �ba di pos 
satpam, pengunjung puskesmas wajib lapor ke satpam penjaga 
resort. Setelah menunggu beberapa menit untuk mendapat 
izin dari satpam, pengunjung dipersilahkan masuk dengan jalur 
yang telah ditentukan. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, 
�balah di Puskesmas Onemobaa. 

 Jalur kedua adalah melalui jalur laut dengan memg-
gunakan pompong. Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Lamang-
gau menuju dermaga yang terletak sebelum resort. Dari der-
maga, pengunjung harus berjalan selama kurang lebih 10 
menit melewa� jalan setapak yang dikelilingi oleh kebun 
untuk menuju ke pos satpam resort. Jalan setapak tersebut 
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berupa jalan tanah dan mempunyai banyak cabang jalan yang 
membuat bingung pengunjung yang belum pernah ke sana. 
Di sisi kanan kiri jalan ini terdapat kebun yang ditumbuhi 
tumbuhan dan pohon kecil. Apabila berjalan pada siang 
hari dengan cuaca tropis Wakatobi, rasanya matahari tepat 
berada di atas kepala, sehingga pada saat itu kami meme�k 
pohon kecil yang tumbuh di sisi jalan untuk dijadikan payung. 
Perjalanan tersebut ditempuh kurang lebih 10 hingga 15 menit. 
Setelah sampai di gerbang resort, pengunjung puskesmas 
masih harus menunggu izin dari satpam untuk dapat masuk 
dan melanjutkan perjalanan menuju puskesmas dengan jalur 
yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan izin, pengunjung 
baru dapat melanjutkan perjalanan.

Se�ba di Puskesmas Onemobaa, hanya ada satu bangunan 
puskesmas dan dua rumah dinas yang terdapat di sana. Tidak 
ada satu rumah penduduk pun berdiri di sekitar bangunan 
puskesmas tersebut. Bangunan puskesmas dan dua rumah 
dinas tersebut dikeliling oleh kebun dan semak belukar, bahkan 
di sebelah bangunan tersebut terdapat tumpukan sampah 
kering dan sampah tanaman dengan �nggi kurang lebih satu 
meter. Bangunan puskesmas tersebut dikeliling oleh pagar 
kawat berduri sehingga pengunjung harus melewa� jalan 
depan, padahal untuk menuju jalan depan pengunjung akan 
menambah waktu untuk berjalan. Menurut Kepala Puskesmas 
Onemobaa, pada saat ada kunjungan Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Wakatobi, pagar kawat berduri tersebut dirusak 
sebagian oleh kepala dinas agar bisa menjadi jalan cepat 
pengunjung yang akan menuju ke puskesmas.

Bangunan Puskesmas Onemobaa terdiri dari beberapa 
ruangan yang sudah dipasangi papan nama ruangan, seper�: 
ruangan KIA, bersalin, poli gigi, dan loket penda�aran. Di 
dalam bangunan tersebut terdapat beberapa alat kesehatan 
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seper� tempat periksa pasien, gun�ng, dan alat pendukung 
lainnya seper� meja dan kursi. Beberapa alat kesehatan 
tersebut mulai tampak berkarat. Menurut penuturan kepala 
Puskesmas Onemobaa, fasilitas yang tersedia di puskesmas 
cukup memadai termasuk fasilitas untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, seper� genset dan tendon air. Namun, karena �dak 
dipakai, dua alat tersebut dipindahkan ke puskesmas pembantu 
(pustu) yang terletak di Dusun Ketapang. 

Selain bangunan puskesmas, terdapat juga dua bangunan 
yang berbentuk rumah panggung. Menurut kepala puskesmas, 
dua bangunan tersebut dibangun untuk rumah dinas kepala 
puskesmas dan tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas 
Onemobaa. Dua rumah tersebut memiliki ukuran dan bentuk 
yang sama. Rumah tersebut terbuat dari kayu yang memiliki 
dua kamar, kamar mandi, ruang tamu, dan dapur. Di dalam 
salah satu rumah tersebut, telah tersedia kasur lengkap 
dengan batalnya. Namun, sejak dibangun hingga saat ini 
rumah tersebut belum pernah digunakan sama halnya dengan 
bangunan Puskesmas Onemobaa.
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Gambar 2.8, 2.9, dan 2.10 Gedung Puskesmas Onemobaa yang 
mulai tertutup dengan tumbuhan yang menjulang �nggi (kiri), 
tempat periksa pasien yang sudah mulai berkarat (kanan), dan 
rumah tenaga kesehatan yang megah tapi �dak pernah dihuni 

(bawah).

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneli�, November 2012)

Menurut sebagian masyarakat Desa Lamanggau, sejak 
Pus  kes mas Onemobaa dibangun hingga saat ini, belum ada 
masyarakat setempat yang menggunakan puskesmas ter se-
but sebagai tempat untuk mendapatkan pelayanan keseha-
tan, bahkan sebagian besar belum pernah berkunjung ke 
puskesmas. Hal ini disebabkan karena letak puskesmas yang 
jauh dari pemukiman masyarakat, akses yang “rumit” kare-
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na harus menunggu izin dari satpam resort, dan petugas 
kesehatan yang “�dak ada”. Kondisi Puskesmas Onemobaa 
yang jauh dari pemukiman masyarakat menyebabkan para pe-
tu gas kesehatan di puskesmas tersebut bertugas dan berkantor 
di pustu yang terletak di Dusun Ketapang.

Selain puskesmas, di Desa Lamanggau terdapat puskesmas 
pembantu (pustu) yang dibangun di Dusun Ketapang. Pustu 
tersebut terletak di “sudut” pemukiman, tepatnya di samping 
kuburan milik masyarakat Desa Lamanggau. Tak jauh dari 
kuburan tersebut terdapat sekolah, yaitu SD dan SMP. Rumah 
yang paling dekat dengan pustu tersebut berjarak kurang 
lebih 50 meter. Di pustu tersebutlah, para petugas Puskesmas 
Onemobaa bertugas karena lebih dekat dengan pemukiman 
masyarakat Desa Lamanggau.

Selain pustu, di Desa Lamanggau terdapat juga pondok 
bersalin desa (polindes) yang dibangun berdasarkan program 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 
(PNPM MPd). Polindes tersebut dibangun di sebelah masjid di 
Dusun Ketapang. Letak polindes tersebut bisa dikatakan lebih 
strategis daripada pustu karena terletak di tengah pemukiman 
masyarakat. Rumah yang paling dekat dengan polindes ter-
sebut pun berjarak kurang lebih lima meter. Bangunan polindes 
tersebut kurang lebih mempunyai ukuran 4 x 6 meter. Tidak 
ada sarana prasarana pelayanan kesehatan yang tersedia di 
polindes tersebut, seper� meja periksa, kursi, meja, dan lain 
sebagainya. Bangunan tersebut hanya namanya saja polindes, 
tetapi fasilitas yang tersedia untuk menunjang pelayanan 
kesehatan �dak ada.

Pada awal pembangunannya, bangunan polindes tersebut 
ditujukan sebagai tempat bersalin. Namun, menurut penuturan 
masyarakat setempat, sejak dibangun hingga saat ini polindes 
tersebut belum pernah digunakan sebagai tempat bersalin. 
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Hal ini berkaitan dengan kondisi ketersediaan air, listrik, dan 
nilai budaya yang dimilki oleh masyarakat setempat. Polindes 
tersebut sempat akan dijadikan sebagai rumah dinas bagi bidan 
yang bertugas di Desa Lamanggau. Namun, ternyata �dak 
ada satu pun bidan yang pernah bertugas di desa tersebut 
berminat untuk �nggal di sana. Alasan yang diutarakan oleh 
bidan tersebut adalah akses air dan listrik yang sulit di Desa 
Lamanggau. Bangunan polindes tersebut sempat dibiarkan 
kosong selama beberapa tahun, hingga akhirnya kini digunakan 
sebagai rumah �nggal ustadz yang ditugaskan oleh sebuah 
yayasan agama untuk mengabdi dan mengajarkan ilmu agama 
kepada masyarakat Desa Lamanggau.

Jumlah petugas Puskesmas Onemobaa ada lima orang 
yang terdiri dari satu kepala puskesmas dengan latar pendi-
dikan kesehatan lingkungan, �ga orang perawat, dan satu orang 
petugas kesehatan lingkungan yang ditugaskan khusus dari 
pusat. Lima orang petugas tersebut dibantu oleh dua orang 
tenaga honorer lulusan SMA. Dari lima petugas puskesmas 
tersebut hanya dua orang yang memiliki SK penempatan 
di Puskemas Onemobaa, yaitu dua orang perawat. Kepala 
puskesmas dan satu orang perawat lainnya ditugaskan dengan 
nota dinas dari Puskesmas Tomia untuk membantu Puskesmas 
Onemobaa. Sementara itu, satu orang petugas kesehatan 
lingkungan merupakan tenaga khusus yang diperbantukan dari 
pusat. 

Jumlah petugas yang terbatas tersebut menyebabkan 
se�ap petugas memiliki tugas ganda, misalnya kepala pus-
kesmas merangkap sebagai petugas obat-obatan atau perawat 
yang merangkap menjadi petugas administrasi. Dari lima 
petugas kesehatan tersebut, hanya ada satu petugas kesehatan 
yang menetap di Desa Lamanggau. Dia adalah seorang petugas 
kesehatan lingkungan yang diperbantukan khusus dari pusat. 
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Empat orang petugas lainnya �nggal di Pulau Tomia yang 
terletak di seberang Pulau Tolandono. 

Berdasarkan data mengenai jumlah dan latar belakang 
petugas puskesmas, dapat dilihat bahwa �dak ada bidan yang 
bertugas di Puskesmas Onemobaa. Dengan kata lain, �dak ada 
bidan yang dapat menolong persalinan di Desa Lamanggau. 
Hal ini disebabkan karena sekitar bulan September 2012, bidan 
yang ditugaskan untuk membantu Puskesmas Onemobaa 
mengajukan surat pindah kembali ke Puskesmas Osuku sesuai 
dengan SK penempatannya. Sejak diangkat menjadi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dengan SK penempatan di Puskesmas 
Osuku, bidan tersebut ditugaskan untuk membantu Puskesmas 
Oneombaa. Sebelum ditugaskan di Puskesmas Onemobaa, 
bidan tersebut pernah mengabdikan dirinya di Puskesmas 
Onemobaa sebagai bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada 
tahun 2011. Jadi, bidan tersebut telah bertugas selama dua 
tahun di Puskesmas Onemobaa. Namun, sejak September 
2012, bidan tersebut kembali bertugas di Puskesmas Osuku 
sesuai dengan SK penempatannya.

Selama bertugas di Puskesmas Onemobaa, bidan tersebut 
belum pernah �nggal di Desa Lamanggau yang menjadi satu-
satunya wilayah kerja Puskesmas Onemobaa. Alasan bidan 
tersebut �dak �nggal di Desa Lamanggau karena keterbatasan 
fasilitas yang dimiliki oleh Desa Lamanggau, seper� air dan 
listrik yang hanya menyala pada malam hari seper� yang 
telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, bidan tersebut yang 
merupakan kelahiran Osuku, telah mempunyai keluarga 
dan sedang hamil delapan bulan. Kondisi tersebutlah yang 
memberatkannya untuk �nggal di Desa Lamanggau. Namun, 
menurutnya, meskipun �dak �nggal di Desa Lamanggau, 
bidan tersebut tetap menerima panggilan masyarakat untuk 
membantu persalinan. Namun, ada rasa sungkan yang dimiliki 
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oleh masyarakat setempat untuk memanggil bidan apalagi jika 
persalinan terjadi pada malam hari. Hal ini disebabkan karena 
keadaan transportasi laut yang tersedia antara Pulau Tomia 
dan Pulau Tolandono hanya beroperasi sampai pukul 19.00 
malam hari. Oleh sebab itu, masyarakat setempat memanggil 
dukun beranak untuk menolong persalinan.

Menurut cerita bidan tersebut, selama dua tahun ia 
bertugas di Desa Lamanggau, ada empat orang ibu yang dito-
longnya untuk melakukan persalinan. Dari empat orang yang 
ditolong tersebut, �ga orang berasal dari etnis Bajo dan satu 
orang dari etnis Buton-Tomia. Empat persalinan yang ditolong 
oleh bidan tersebut dilakukan di rumah, bukan di fasilitas 
kesehatan. Oleh sebab itu, ia �dak bisa mengklaim persalinan 
tersebut sebagai persalinan yang didanai oleh jampersal. Hal ini 
berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Wakatobi 
yang mengadopsi kebijakan Kementerian Kesehatan bahwa 
persalinan yang didanai oleh jampersal adalah persalinan yang 
ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

Sosialisasi Jampersal di Desa Lamanggau. Menurut 
penuturan Bidan Mi, seorang bidan yang terakhir bertugas di 
Desa Lamanggau, berbagai upaya telah dilakukannya untuk 
menarik minat masyarakat agar melakukan persalinan ke 
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, seper� iming-iming 
hadiah akan diberikan kepada ibu yang mau melakukan per-
salinan ke tenaga kesehatan, meskipun bukan di fasilitas 
kesehatan. Menurutnya, menyuruh masyarakat untuk memang-
gil bidan untuk menolong persalinan saja sudah sangat sulit, 
apalagi menyuruh mereka untuk melakukan persalinan di 
fasilitas kesehatan. Mereka mau memanggil bidan pada saat 
melahirkan saja sudah merupakan hal yang luar biasa, apalagi 
jika mereka mau melahirkan di fasilitas kesehatan. 



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak43

Tawaran persalinan gra�s dan iming-iming hadiah yang 
dilakukan oleh bidan tersebut ternyata belum membuahkan 
hasil. Hal ini terlihat pada data persalinan tahun 2012 yang 
menunjukan bahwa hanya ada dua persalinan yang ditolong 
oleh bidan dari sepuluh persalinan yang terjadi di tahun 2012. 
Selain itu, dari tahun 2011 hingga tahun 2012, hanya ada 
empat persalinan yang ditolong oleh bidan seper� yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Dari empat persalinan tersebut, hanya 
ada �ga ibu yang memanggil Bidan Mi berdasarkan kesadaran 
ibu itu sendiri. Sementara itu, satu persalinan lagi ditolong 
oleh Bidan Mi karena pada saat persalinan terjadi Bidan Mi 
secara �dak sengaja sedang berjalan lewat rumah ibu tersebut 
sehingga dipanggil untuk membantu persalinan.

Menurut masyarakat setempat, bidan dan petugas 
kesehatan Puskesmas Onemobaa telah melakukan berbagai 
upaya untuk menarik minat masyarakat agar mau melakukan 
persalinan ke tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, 
seper� iming-iming hadiah. Hal ini selaras dengan apa yang 
disampaikan oleh bidan tersebut. Namun, upaya tersebut 
tenyata belum ampuh menjadi senjata penarik minat 
masyarakat untuk melakukan persalinan ke tenaga kesehatan 
di fasilitas kesehatan. Menurut masyarakat setempat, ke�dak-
tertarikan masyarakat untuk melakukan persalinan ke tenaga 
kesehatan dan fasilitas kesehatan berkaitan dengan kondisi 
tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di Desa 
Lamanggau.

Menurut penuturan beberapa orang dari masyarakat 
Desa Lamanggau, keengganan mereka memanggil bidan untuk 
menolong persalinan karena letak rumah bidan tersebut 
�dak berada di sekitar mereka. Dengan kata lain, bidan 
tersebut berada di seberang pulau, yaitu di Pulau Tomia, 
sehingga ada rasa sungkan untuk memanggil bidan tersebut, 
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apalagi persalinan sering terjadi pada malam hari atau dini 
hari, sedangkan transportasi antara Pulau Tomia dan Pulau 
Tolandono hanya sampai pada pukul 19.00 malam hari. 
Meskipun bidan tersebut selalu berkata bahwa dia siap untuk 
dihubungi kapanpun, tetap ada rasa sungkan yang dimiliki 
masyarakat untuk menghubungi bidan pada malam hari apalagi 
terkendala dengan transportasi.

Selain enggan memanggil bidan sebagai penolong 
persalinan, masyarakat setempat juga �dak mau melakukan 
persalinan di fasilitas kesehatan. Ada beberapa alasan yang 
diungkapkan oleh masyarakat mengapa mereka �dak mau 
melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, antara lain: 1) 
letak puskesmas yang jauh dari pemukiman dan letak pustu 
yang dekat dengan kuburan, 2) �dak ada air dan listrik yang 
tersedia di fasilitas kesehatan, 3) tenaga kesehatan yang �dak 
ada, dan 4) berkaitan dengan sosial budaya yang dimiliki oleh 
masyarakat setempat.

Letak Puskesmas Onemobaa yang jauh dari pemukiman 
masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat 
�dak mau melakukan persalinan di puskesmas. Sementara 
itu, letak pustu yang berada dekat kuburan juga menjadi 
salah satu alasan keengganan masyarakat untuk datang ke 
fasilitas kesehatan tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat 
setempat, orang yang sedang hamil sampai melahirkan 
merupakan masa yang rentan terhadap gangguan makhluk 
halus. Jadi, mereka harus dijaga sebaik mungkin agar �dak 
diganggu oleh makhluk halus tersebut. Oleh sebab itu, mereka 
enggan melakukan persalinan di pustu yang berada di samping 
kuburan.

Kondisi sarana di fasilitas kesehatan, seper� air dan listrik 
yang �dak tersedia di pustu, juga menyebabkan keengganan 
masyarakat untuk melahirkan di fasilitas kesehatan tersebut, 
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padahal air sangat dibutuhkan pada saat melahirkan. Kondisi 
tersebutlah yang menyebabkan masyarakat memilih untuk 
melahirkan di rumah karena keluarga dan tetangga dapat 
membantu dalam mengatasi kesulitan tersebut. Sementara itu, 
apabila melahirkan di pustu belum tentu para tetangga ikut 
membantu dalam mengatasi kesulitan tersebut karena letaknya 
yang “agak jauh” dari pemukiman masyarakat.

Kondisi tenaga kesehatan seper� bidan yang �dak selalu 
berada di tempat juga menjadi faktor keengganan masyarakat 
untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Menurut mereka, 
ke�ka mereka pergi untuk berobat ke pustu, tenaga kesehatan 
yang dicari kadangkala �dak berada di pustu. Kondisi inilah 
yang menyebabkan masyarakat enggan melakukan persalinan 
di fasilitas kesehatan.

Selain �ga faktor tersebut, faktor sosial budaya yang 
dimiliki oleh masyarakat juga mempengaruhi keengganan 
mereka untuk melakukan persalinan ke tenaga kesehatan 
dan di fasilitas kesehatan. Se�ap masyarakat mempunyai 
kebudayaan mereka sendiri yang berbeda dengan kebudayaan 
yang dimiliki oleh masyarakat lain. Kebudayaan tersebut 
menjadi “pedoman” bagi mereka dalam ber�ndak dan 
melakukan sesuatu, termasuk dalam memilih penolong 
persalinan dan tempat persalinan. Merville J. Herkovits dan 
Bronislaw Malinowski mengemukakan cultural determinism 
yang berar� segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat 
ditentukan adanya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat 
tersebut (Soekanto, 1990:187).
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PENOLONG PERSALINAN DAN TEMPAT PERSALINAN 
DALAM KACAMATA MASYARAKAT LAMANGGAU

Setelah dideskripsikan tentang kondisi tenaga kesehatan 
dan fasilitas kesehatan di Desa Lamanggau, lalu bagaimana 
“pan dangan” masyarakat setempat tentang penolong persali-
nan dan tempat persalinan? Pembahasan ini perlu dilakukan 
untuk memahami “pandangan” mereka tentang tenaga kese-
hatan dan fasilitas kesehatan. Hal ini berhubungan dengan 
pem buatan kebijakan nan�nya. Apabila tenaga kesehatan di-
tem patkan di Desa Lamanggau, apakah masyarakat “lang-
sung” mau melahirkan ke tenaga kesehatan dan di fasilitas 
kesehatan? Pemahaman tentang kebudayaan ini sering kali 
diabaikan oleh pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan, 
padahal pemahaman ini sangat perlu dilakukan agar pelaku 
kebijakan bisa “masuk” ke dalam masyarakat dan melakukan 
sebuah �ndakan.

Seper� yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masya-
rakat Desa Lamanggau terdiri dari dua etnis dominan, yaitu 
etnis Bajo dan Buton Tomia. Dua etnis tersebut memiliki 
kebudayaan yang berbeda. Namun, karena mereka telah hidup 
bersama selama bertahun-tahun, dua etnis tersebut telah 
memiliki percampuran budaya yang disebut dengan asimilasi 
oleh para antropolog. Menurut Koetjaraningrat, asimilasi 
adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan 
manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. 
Setelah mereka bergaul dengan intensif, sifat khas dari unsur-
unsur kebudayaan masing-masing berubah menjadi unsur 
kebudayaan campuran (Hermanto, 2010:120)

Salah satu percampuran budaya tersebut adalah keper-
cayaan masyarakat setempat bahwa ibu hamil �dak boleh 
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menolong persalinan, bahkan ibu hamil dilarang berada di 
rumah ibu yang sedang bersalin. Apabila ada ibu hamil di 
sekitar ibu bersalin, ibu hamil tersebut “diungsikan” terlebih 
dahulu dari tempat ibu bersalin. Hal ini karena adanya 
kepercayaan dalam masyarakat setempat bahwa keberadaan 
ibu hamil di sekitar ibu bersalin dapat mempersulit proses 
persalinan. Kepercayaan tersebut diyakini oleh masyarakat Desa 
Lamanggau, baik yang berasal dari etnis Buton-Tomia maupun 
etnis Bajo. Namun, “pemilik asli” kepercayaan tersebut belum 
dapat dideteksi, apakah berasal dari etnis Buton-Tomia atau 
dari etnis Bajo. 

Terlepas dari siapa “pemilik asli” kepercayaan tersebut, 
kepercayaan tersebut telah mempengaruhi peran bidan di Desa 
Lamanggau dalam pertolongan persalinan. Sejak masyarakat 
Desa Lamanggau mengetahui bahwa Bidan Mi sedang hamil, 
mereka �dak memanggil Bidan Mi untuk menolong persalinan 
meskipun pada saat itu Bidan Mi masih bertugas di Puskesmas 
Onemobaa. Oleh sebab itu, berdasarkan data Puskesmas 
Onemobaa, persalinan terakhir yang ditolong oleh Bidan Mi 
terjadi pada bulan Februari, sebulan sebelum Bidan Mi hamil.

Meskipun orang Bajo dan orang Buton Tomia telah hidup 
bersama selama bertahun-tahun dalam sebuah desa, masih 
ada kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masing-masing 
etnis. Sebagai contoh, orang Bajo mempunyai kepercayaan 
tentang tempat yang boleh digunakan untuk melahirkan, 
sedangkan orang Buton Tomia �dak memiliki kepercayaan 
tersebut. Bagi orang Buton Tomia, seorang ibu bisa melahirkan 
di mana saja tanpa ada syarat tertentu, tetapi biasanya mereka 
melahirkan di suatu tempat di rumah yang mempunyai 
parapara. Parapara adalah sebuah tempat yang terbuat dari 
bambu yang mempunyai celah. Di atas parapara tersebut, 
orang Buton Tomia biasanya melahirkan. Mengapa? Menurut 
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mereka, hal itu dimaksudkan agar darah yang dikeluarkan pada 
saat persalinan mudah dibersihkan karena darahnya langsung 
jatuh ke tanah sehingga �dak membutuhkan air yang banyak, 
apalagi air di Desa Lamanggau sulit diperoleh.

Gambar 2.11  Seorang 
ibu nifas sedang duduk 

di atas parapara. 
Parapara adalah 

tempat melahirkan 
yang digunakan oleh 
masyarakat Buton-

Tomia. Parapara tersebut 
digunakan karena 

mempunyai celah-celah 
sehingga darah yang 

dikeluarkan pada saat 
melahirkan mudah 

dibersihkan.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneli�, November 2012)

Berbeda dengan orang Buton Tomia, orang Bajo mempu-
nyai kepercayaan tentang tempat melahirkan. Menurut keper-
cayaan orang Bajo, seorang ibu �dak boleh melahirkan di 
sembarang tempat atau rumah. Rumah yang boleh digunakan 
sebagai tempat melahirkan adalah rumah yang pernah 
digunakan sebagai tempat melahirkan. Apabila ada seorang 
ibu hamil berada di dalam sebuah rumah yang belum pernah 
digunakan untuk persalinan, pada saat persalinan ibu tersebut 
akan dibawa ke rumah yang sudah pernah digunakan untuk 
persalinan. Namun, apabila rumah yang belum pernah digu-
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nakan sebagai tempat persalinan akan digunakan sebagai 
tempat persalinan, harus dilakukan ritual terlebih dahulu. Ri-
tual tersebut dilakukan oleh “orang tua” yang dianggap mem-
punyai “ilmu” dalam mendoakan sebuah rumah agar bisa dija-
dikan tempat bersalin. Apabila rumah tersebut �dak didoakan 
terlebih dahulu oleh “orang tua” tersebut, rumah tersebut 
�dak boleh digunakan sebagai tempat bersalin. 

Kepercayaan tentang tempat persalinan tersebut menjadi 
salah satu faktor mengapa masyarakat Bajo enggan melakukan 
persalinan di pustu. Menurut mereka pustu tersebut belum 
pernah digunakan sebagai tempat persalinan dan belum 
“dipagari” dengan doa-doa “orang tua”. Menurut Ibu Ma, salah 
seorang kader kesehatan dan juga anak seorang pangullieh 
(is�lah dukun beranak dalam masyarakat Bajo), masyarakat 
Bajo akan menggunakan pustu sebagai tempat persalinan 
apabila telah “dipagari” dengan doa-doa oleh “orang tua”.

“… kalau kami orang Bajo mudah saja kalau disuruh 
melahirkan di pustu. Asalkan itu dipagari (didoakan) 
dulu ..” jelas Ibu Ma.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, di Dusun Lasoilo yang 
mayoritas dihuni oleh orang Bajo, terdapat sebuah rumah yang 
dipercaya oleh orang Bajo sebagai “rumah bersalin”. Rumah 
tersebut adalah rumah Mbook Medaming. Rumah tersebut 
paling sering digunakan oleh masyarakat Bajo sebagai tempat 
persalinan karena dipercaya oleh masyarakat setempat dapat 
memudahkan persalinan seorang ibu. Menurut mereka, se�ap 
ibu yang melahirkan di rumah tersebut selalu menjalani persa-
linan dengan mudah. Kepercayaan tersebut menjadikan rumah 
Mbook Medaming sebagai “rumah bersalin” masyarakat Bajo.
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Gambar 2.12, 2.13, 2.14, dan 2.15  Rumah Mbook Medaming yang 
menjadi “rumah bersalin” masyarakat Bajo (kiri atas); kamar yang 
dijadikan tempat bersalin, tampak dari dalam (kanan atas); kamar 
yang dijadikan tempat bersalin, tampak dari luar (kiri bawah); dan 
lantai rumah yang terbuat dari bambu yang bercelah-celah (kanan 

bawah).

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneli�, November 2012)

Rumah Mbook Medaming berbentuk rumah panggung 
yang terbuat dari kayu, berdinding anyaman bambu yang di-
se  but gedeg oleh orang Jawa, dan berlantaikan bambu. Un-
tuk memasuki rumah tersebut, harus melewa� tangga 
yang memiliki kurang lebih sebanyak lima anak tangga. 
Ruang pertama yang ditemukan adalah “ruang tamu” yang 
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berukuran kurang lebih 4 x 4 meter. Di sudut ruangan tersebut, 
terdapat sebuah ruangan yang berukuran kurang lebih 2 x 
2 meter. Ruangan tersebut adalah kamar Mbook Medaming 
yang digunakan sebagai ruang bersalin. Ruangan tersebut 
berlantaikan bambu yang memiliki celah sehingga darah yang 
dikeluarkan pada saat melahirkan bisa langsung jatuh ke bawah 
rumah dan dibawa oleh air laut. Ruangan yang berlantai bambu 
tersebut disebut dengan jongkeng oleh masyarakat Bajo. Se�ap 
ada ibu yang akan melahirkan di rumah tersebut, Mbook 
Medaming dan keluarga �dak pernah marah, mencegah, atau 
merasa terganggu. 

JAMPERSAL: ANTARA KEBIJAKAN DAN REALITA

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa ba-
nyak faktor yang mempengaruhi implementasi jampersal di 
masyarakat. Jampersal yang menawarkan pelayanan persalinan 
gra�s diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk 
melakukan persalinan di fasilitas kesehatan oleh tenaga 
kesehatan. Namun, pada implementasinya, program tersebut 
mempunyai banyak hambatan. Hambatan tersebut dapat 
berasal dari kondisi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, 
keadaan geografi, dan budaya masyarakat setempat. Empat 
elemen tersebut saling berkaitan antara satu dengan 
yang lainnya. Apabila salah satu elemen tersebut �dak 
“mendukung”, jampersal hanya menjadi bayang-bayang yang 
�dak bisa direalisasikan dalam nyata.

Pemerintah telah membangun fasilitas kesehatan beru-
pa puskesmas induk dan puskesmas pembantu di Desa 
Lamanggau. Pemerintah juga telah menyediakan bidan sebagai 
tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk menolong persalinan 
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di desa tersebut. Namun, ketersediaan tenaga kesehatan dan 
fasilitas kesehatan hanya menjadi �nta hitam catatan laporan 
sumber daya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Wakatobi. Tinta hitam tersebut menjadi 
buram dalam mata masyarakat Desa Lamanggau karena 
mereka �dak mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh 
tenaga kesehatan yang berada “jauh” dari sisi mereka. Selain 
itu, fasilitas kesehatan yang terletak jauh di mata dan jauh 
di kaki menyebabkan mereka �dak bisa mengakses tempat 
tersebut.

Secara kasat mata, ketersediaan fasilitas kesehatan di Desa 
Lamanggau bisa dikatakan “sudah cukup”. Ada satu puskesmas 
induk dan satu puskesmas pembantu yang disediakan untuk 
masyarakat Desa Lamanggau. Secara teori, dua fasilitas 
tersebut sudah bisa mengakomodir kebutuhan kesehatan 
masyarakat satu desa. Namun, dalam prak�knya, dua fasilitas 
tersebut tak ubah seper� “pajangan” desa belaka. Bagaimana 
�dak? Puskesmas induk, yang dibangun dengan bentuk 
bangunan yang permanen lengkap dengan sarananya, terletak 
jauh dari pemukiman masyarakat, bahkan untuk mengakses 
tempat tersebut pun butuh waktu, materi, dan izin dari resort. 
Ibaratnya, puskesmas tersebut “milik” masyarakat, tetapi tak 
bisa “dimiliki” oleh masyarakat.

Selain puskesmas induk, di Desa Lamanggau juga terdapat 
puskesmas pembantu (pustu) yang terletak di Dusun Ketapang, 
Desa Lamanggau. Meskipun letak pustu tersebut �dak sejauh 
letak puskesmas, pustu tersebut belum bisa dimanfaatkan 
dengan baik oleh masyarakat sebagai tempat persalinan. 
Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sarana dan tenaga 
kesehatan di pustu. Ibaratnya, mobil sudah tersedia, tetapi 
�dak ada sopir. Dengan kata lain, pustu tersebut �dak bisa 
“berjalan” sebagai tempat persalinan karena �dak ada bidan 
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yang bertugas sebagai penolong persalinan. Selain itu, pustu 
tersebut juga dibangun di samping kuburan yang merupakan 
“pantangan” bagi masyarakat setempat untuk melahirkan di 
dekat kuburan. Akhirnya, masyarakat memilih dukun sebagai 
penolong persalinan dan rumah Mbook Medaming sebagai 
tempat persalinan.

Secara kasat mata, bangunan puskesmas dan pustu jauh 
“lebih bagus” daripada rumah Mbook Medaming. Puskesmas 
dan pustu dibangun dengan bangunan permanen yang terbuat 
dari semen, batu bata, dan pasir, sedangkan rumah Mbook 
Medaming terbuat dari kayu dan bambu. Namun, masyarakat 
lebih memilih rumah Mbook Medaming daripada puskesmas 
dan pustu. Hal ini tentu menjadi sebuah fenomena di luar 
dugaan para pembuat kebijakan. Ternyata bangunan bagus 
�dak semata-mata membuat masyarakat mau menggunakan 
fasilitas yang diberikan apabila bangunan tersebut �dak 
memenuhi syarat yang sesuai dengan nilai budaya masyarakat 
setempat.

Rumah Mbook Medaming tampak “sederhana” dalam 
kacamata “orang luar”, namun “is�mewa” dalam kacamata 
masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena rumah Mbook 
Medaming mempunyai nilai budaya “posi�f” dalam masyarakat 
setempat, yaitu dipercaya dapat melancarkan persalinan 
seorang ibu. Sementara itu, puskesmas dan pustu mempunyai 
nilai budaya “nega�f” dalam masyarakat setempat, yaitu 
berada dekat kuburan dan belum pernah digunakan sebagai 
tempat persalinan yang dipercaya oleh masyarakat setempat 
dapat menghambat persalinan.

Sebagai penolong persalinan, masyarakat setempat lebih 
memilih dukun beranak daripada bidan. Hal ini disebabkan 
karena dukun beranak tersebut berada di tengah masyarakat 
yang bisa dipanggil kapan saja, sedangkan bidan berada 
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di seberang pulau yang jauh dari pemukiman masyarakat. 
Posisi dukun beranak yang berada di tengah pemukiman 
masyarakat tersebut menyebabkan masyarakat �dak sungkan 
untuk memanggilnya, meskipun pendidikan bidan lebih �nggi 
daripada dukun beranak. Hal ini disebabkan karena dukun 
beranak tersebut �dak hanya berperan sebagai penolong 
persalinan, tetapi juga mempunyai peran sosial dan terlibat 
dalam ak�vitas sosial masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Jampersal merupakan sebuah program yang dibuat oleh 
pemerintah untuk menurun AKI dan AKB. Namun, dalam 
implementasinya di Desa Lamanggau, program tersebut �dak 
bisa berjalan karena terkendala pada “elemen wajib” jampersal, 
yaitu kondisi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Kendala 
tersebut disebabkan karena pembuat dan penentu kebijakan 
�dak memperha�kan kondisi geografi dan budaya yang dimiliki 
oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu, implementasi 
jampersal hendaknya memperha�kan empat elemen tersebut, 
yaitu fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, kondisi geografi, 
dan budaya masyarakat.

Penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan 
di suatu tempat hendaknya didasari pada nilai budaya yang 
dimiliki oleh masyarakat tersebut. Fasilitas kesehatan yang 
diperuntukkan bagi masyarakat hendaknya dibangun dekat 
dengan masyarakat pula dan sesuai dengan nilai budaya 
masyarakat setempat, seper� jauh dari kuburan dan sesuai 
dengan kepercayaan masyarakat setempat tentang tempat 
persalinan. Oleh sebab itu, sebelum membangun fasilitas 
kesehatan, hendaknya pemahaman tentang nilai budaya 
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masyarakat tentang kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan, 
perlu digali terlebih dahulu. Selain itu, tenaga kesehatan, 
sebagai agen perubahan kesehatan masyarakat, hendaknya 
memahami budaya masyarakat yang akan menjadi sasarannya. 
Hal ini perlu dilakukan agar tenaga kesehatan tersebut dapat 
masuk dan diterima oleh masyarakat.
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Geliat PNPM GSC 
di Lombok Tengah 

Sri Handayani
Muhammad Agus Mikrajab

Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat merupa-
kan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki angka 
kema�an ibu (AKI) melahirkan cukup �nggi. Menurut Survei 
Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, AKI di Lombok 
Tengah angkanya mencapai 228 kasus per 100.000 kelahiran.1 

Berdasarkan hasil laporan Bidang KESGA Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun 2011 ditemukan 15 
kasus kema�an ibu yang terjadi di 25 puskesmas di Lombok 

1  Nikah muda membuat angka kema�an ibu susah ditekan dalam www.health.
de�k.com, diakses 15 Desember 2012.
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Tengah dan di RSUD Praya. Pada tahun 2011, rasio kema�an 
AKI di Lombok Tengah adalah sebesar 79,8 per 100.000 
kelahiran hidup. Selain AKI yang cukup �nggi, angka kema�an 
bayi (AKB) untuk periode lima tahun sebelumnya yaitu tahun 
2003–2007 sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. AKB di NTB 
sebesar 61,2 per 1000 kelahiran hidup. Menurut Laporan 
bidang KESGA Dinas Kesehatan Lombok Tengah terjadi 154 
kasus kema�an bayi pada tahun 2011 dengan ra�o kema�an 
sebesar 8,2 per 1000 kelahiran hidup (Profil Dinkes Loteng, 
2011).

Di samping masalah AKI dan AKB, Kabupaten Lombok 
Tengah juga menghadapi masalah gizi buruk dan gizi kurang 
yang terjadi pada balita. Berdasarkan pemantauan status gizi 
(PSG) yang dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 
2011, menurut indikator BB/U, terdapat 3,38% balita gizi buruk 
dan 10,81% balita gizi kurang. Sementara itu, menurut indikator 
TB/U terdapat 17,29% balita sangat pendek dan 21,54% balita 
pendek. Indikator BB/TB sangat kurus 3,25% dan kurus sebesar 
5,39%. Menurut Depkes RI 2009, masalah kekurusan pada 
balita dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat 
jika prevalensi kekurusan pada balita >5%. Besarnya masalah 
kekurusan (kurus dan sangat kurus) pada balita menurut BB/TB 
di Lombok Tengah sebesar 8,64%. Ar�nya, masalah kekurusan 
pada anak balita di Kabupaten Lombok Tengah merupakan 
masalah kesehatan masyarakat yang perlu penanganan secara 
mul�sektoral (Profil Dinkes Loteng, 2011).

Untuk mengurangi angka kema�an ibu dan anak, sejak 
tahun 2011, Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan 
program Jaminan Persalinan (jampersal) di mana dalam pro-
gram tersebut se�ap ibu yang melahirkan biayanya ditang-
gung pemerintah dengan persyaratan persalinan ditolong oleh 
tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan. Program 
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ini berangkat dari hasil studi yang menyebutkan bahwa periode 
persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi 
besar terhadap �ngginya AKI di Indonesia. Jumlah kema�an 
saat bersalin dalam satu minggu pertama diperkirakan 60% 
dari semua kema�an Ibu (Rosmans & Graham, 2006; Graham 
dkk., 2008). Sebelum ada program jampersal, yaitu pada tahun 
2008 dan 2009, angka persalinan oleh tenaga kesehatan di 
Lombok Tengah masih di bawah 80% dan pada tahun 2011 
ke�ka sudah ada jampersal angkanya mengalami kenaikan 
sangat tajam mencapai 92,96% dari total persalinan (Sta�s�k 
Daerah Kab. Loteng, 2012). 

Sejalan dengan jampersal, Kementerian Dalam Negeri 
juga turut berupaya untuk menurunkan angka AKI dan AKB 
serta memperbaiki status gizi balita di Lombok Tengah dengan 
melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC). Selain AKI dan AKB 
latar belakang, PNPM GSC di Lombok Tengah juga dikarenakan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Tengah berada di 
urutan dua dari terakhir di provinsi NTB (nilainya 60,73 pada 
tahun 2010), sedangkan IPKM Kabupaten Lombok Tengah 
berada di peringkat ke-286 nasional dengan nilai 0,467282. 

PNPM GSC merupakan pengembangan dari Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) 
yang dimulai pada tahun 2007. Melalui PNPM-Mandiri, 
pemerintah melanjutkan program penanggulangan kemiskinan 
yang sebelumnya telah berjalan, yaitu Program Pengembangan 
Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan 
Perkotaan (P2KP). PNPM GSC berangkat dari pengalaman 
pelaksanaan PPK dan P2KP yang membuk�kan bahwa masalah 
pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak merupakan 
masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin, yang belum 
terjangkau secara op�mal. PNPM GSC merupakan bagian dari 
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PNPM Mandiri yang direncanakan akan dilakukan sampai 
dengan tahun 2015 (PTO PNPM GSC, 2008).

PNPM GSC menggunakan dasar-dasar pemberdayaan 
masyarakat. Ar�nya, program ini berangkat dari masyarakat, 
dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat. 
Diban dingkan dengan pendekatan lainnya, pendekatan pember-
dayaan masyarakat lebih mampu menjamin efek�vitas dan 
keberlanjutan sebuah program penanggulangan kemiskinan 
(PTO PNPM GSC, 2008).

 Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat 
dalam peneli�an ini adalah “bagaimana pemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan oleh PNPM GSC di Lombok Tengah 
dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA)”? 
PNPM GSC merupakan program yang salah satu tujuannya 
adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak-
anak balita.  

Peneli�an ini menggunakan pendekatan kualita�f dengan 
studi eksplora�f terhadap implementasi PNPM GSC terkait 
pelayanan KIA di Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi peneli�an 
adalah di Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, 
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilakukan 
pada tanggal 19–28 November 2012. Cara pengumpulan data 
adalah dengan melakukan wawancara mendalam (indepth 
interview), observasi dan telaah dokumen. Wawancara men-
dalam dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 
PNPM GSC dari �ngkat kabupaten, kecamatan sampai di 
�ngkat desa. Di �ngkat kabupaten, wawancara dilakukan 
kepada Kepala Dinas dan Kepala seksi KIA Dinas Kesehatan 
Lombok Tengah serta fasilitator kabupaten (Faskab) PNPM 
GSC Kabupaten Lombok Tengah. Pada �ngkat kecamatan, 
wawancara dilakukan terhadap fasilitator kecamatan (FK) dan 
penanggung jawab program PNPM se-kecamatan. Di �ngkat 
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desa, wawancara dilakukan terhadap pelaksana PNPM GSC 
�ngkat desa, aparat desa, tokoh masyarakat, bidan desa, ibu 
hamil dan ibu yang memiliki balita. Cara pemilihan informan 
dilakukan dengan metode acak snowball dari informan yang 
mengetahui PNPM GSC dari �ngkat kabupaten sampai desa. 
Selain itu, juga dilakukan telaah dokumen yang terkait dengan 
PNPM GSC dan kesehatan ibu dan anak. 

KESEHATAN IBU DAN ANAK DI LOMBOK TENGAH

Seper� sudah dipaparkan sebelumnya, Kabupaten Lombok 
Tengah masih menghadapi masalah dalam kesehatan ibu dan 
anak. Sebagai gambaran akan kondisi kesehatan ibu di Lombok 
Tengah berikut adalah grafik kunjungan pemeriksaan kehamilan 
trimester pertama (K1), pemeriksaan kehamilan pada trimester 
1 – 3 (K4), persalinan oleh tenaga kesehatan, kunjungan 
neonatus pertama (KN1) dan kunjungan KB pada tahun 2009 – 
2012.

Gambar 3.1 K1, K4, Persalinan, KN1 dan KB 
di Kabupaten Lombok Tengah

(Sumber: Data PWS KIA Dinas Kesehatan Lombok Tengah)
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Grafik di atas menunjukkan bahwa untuk kunjungan K1 
pada tahun 2009 – 2011 persentasenya cenderung stabil, 
yaitu di atas 90%. Hal ini menunjukkan kesadaran ibu hamil 
di Lombok Tengah sudah cukup �nggi untuk memeriksakan 
kehamilannya pada awal masa kehamilan. Namun, �dak semua 
ibu hamil konsisten memeriksakan kehamilannya sampai 
menjelang melahirkan. Hal ini terlihat dari kunjungan K4 yang 
persentasenya cenderung sedikit menurun dibandingkan 
kunjungan K1. Ibu hamil yang sudah memeriksakan keha-
milannya ke tenaga kesehatan ternyata belum tentu mela-
hirkan di tenaga kesehatan karena persentase persalinan nakes 
�dak sebesar persentase cakupan K1 dan K4. Pada tahun 
2009, persentase linakes sebesar 78.16% kemudian meningkat 
menjadi 82.47%  (tahun 2010) dan di tahun 2011 angkanya 
stagnan menjadi 82.13%. 

Untuk kunjungan neonatus pertama (KN1) pada tahun 
2009 persentasenya sebesar 88.95%, tahun 2010 meningkat 
menjadi 98.96% dan di tahun 2011 sedikit menurun menjadi 
92.79%. Kondisi berbeda terjadi pada keluarga berencana, 
persentase ibu yang mengiku� KB di tahun 2009 sangat sedikit 
hanya 11.63%, meningkat sedikit di tahun 2010 menjadi 
15.77% kemudian meningkat cukup dras�s di tahun 2011 
menjadi 56.54%.

Kondisi serupa terjadi pada kesehatan balita, masyarakat 
Lombok Tengah juga sudah memiliki kesadaran yang cukup 
�nggi untuk membawa balitanya ke posyandu. Hal ini terlihat 
dari data F3 Kabupaten Lombok Tengah bulan Desember 2011 
(diperoleh dari seksi gizi Dinas Kesehatan Lombok Tengah) 
yang menunjukkan jumlah cakupan D/S (jumlah balita yang 
di�mbang/jumlah balita yang ada di posyandu) sebesar 83.3%. 
Namun, kunjungan posyandu yang cukup �nggi �dak membuat 
kondisi gizi balita cukup baik karena jumlah balita yang naik 
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berat badannya/jumlah balita yang di�mbang (N/D) hanya 
sebesar 61.9%. Selain itu, pada tahun 2011 jumlah balita yang 
menderita gizi buruk di Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 
73 orang dan tujuh orang di antaranya meninggal dunia.

PNPM GSC DI LOMBOK TENGAH

PNPM GSC merupakan pengembangan dari Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) 
yang dimulai pada tahun 2007. Tujuan PNPM GSC adalah 
meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan menuntaskan wajib 
belajar sembilan tahun. Dari total 12 kecamatan di Lombok 
Tengah terdapat dua kecamatan yang �dak melaksanakan 
PNPM GSC, yaitu Kecamatan Praya dan Kopang. Dana yang 
dikeluarkan PNPM GSC per kecamatan sebesar 1,8 milyar pada 
tahun 2011 sehingga se�ap desa mendapat dana kurang lebih 
sebesar 200-300 juta per tahun. 

Adapun indikator keberhasilan PNPM GSC di bidang 
kesehatan ibu adalah sebagai berikut.

Se�ap ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) • 
ke tenaga kesehatan minimal sebanyak empat kali selama 
masa kehamilan.
Se�ap ibu hamil meminum minimal 90 bu�r pil FE • 
(penambah darah) selama masa kehamilannya.
Se�ap persalinan harus di lakukan di tenaga kesehatan • 
dan di fasilitas kesehatan.
Se�ap ibu yang sudah melahirkan melakukan PNC • 
sebanyak �ga kali.

Empat indikator keberhasilan PNPM GSC di bidang kese-
hatan balita di antaranya adalah sebagai berikut.
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Penimbangan bulanan• 
Pemberian vitamin A• 
Imunisasi dasar lengkap• 
Balita yang naik berat badannya (capaian N/D).• 

Untuk bidang pendidikan terdapat empat indikator keber-
hasilan yaitu:

Se�ap anak usia sekolah dasar terda�ar sebagai siswa • 
sekolah dasar.
Tingkat kehadiran siswa sekolah dasar dalam mengiku� • 
proses belajar mengajar minimum 85%.
Se�ap anak yang lulus SD terda�ar sebagai siswa sekolah • 
menengah pertama.
Tingkat kehadiran siswa sekolah menengah pertama dalam • 
mengiku� proses belajar mengajar minimum 85%.

Keberhasilan pelaksanaan PNPM GSC di Lombok Tengah 
dapat dilihat dari grafik persentase keberhasilan indikator 
PNPM GSC Kabupaten Lombok tengah berikut ini.

Gambar 3.2 Persentase Capaian Indikator Keberhasilan PNPM GSC 
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011.

(Sumber: PNPM GSC Kabupaten Lombok Tengah)
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Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa capaian indikator 
bidang kesehatan ibu dan anak ter�nggi pada indikator �ga 
(pertolongan persalinan oleh dokter/tenaga kesehatan yang 
kompeten), disusul indikator dua (Pemberian pil Fe), dan 
indikator tujuh (pemberian tablet vit A). Sedangkan indikator 
terendah pada indikator satu (pencapaian pelayanan ANC 
lengkap/K4). Hasil ini menunjukkan makin masifnya linakes 
dengan kompetensi kebidanan (Pn) dan strategi linakes dalam 
upaya PWS KIA dan Gizi serta ketanggapan linakes dalam 
pencegahan �ga terlambat (3T) dalam pelayanan KIA di 
wilayah kerja Puskesmas. Namun demikian, perlu peningkatan 
pencapaian sebagai strategi kunci dalam upaya penurunan AKI 
dan AKB yang diprioritaskan pada indikator satu. Secara umum 
pencapaian delapan indikator PNPM GSC bidang Kesehatan di 
sepuluh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah cukup baik. 

Dalam melaksanakan programnya, PNPM GSC menggu-
nakan metode empat kuadran, yaitu:

Penanganan • non-user 

Program ini diperuntukkan untuk sasaran yang belum me-
ndapat pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Di 
bidang pendidikan, program ini diperuntukkan bagi anak 
yang berusia SD-SMP yang sama sekali belum sekolah 
dan yang putus sekolah. Di bidang kesehatan, program 
ini diperuntukkan bagi bayi atau balita yang �dak pernah 
datang ke posyandu dan untuk ibu hamil yang �dak 
pernah memeriksakan kehamilan di tenaga kesehatan.

Kegiatan yang mendukung 12 indikator keberhasilan• 

Contoh kegiatan ini adalah jika di suatu sekolah ada siswa 
yang kehadirannya kurang dari 80%, kemudian setelah 
dicari tahu penyebabnya karena siswa tersebut kekurangan 
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uang transport untuk sekolah. Selanjutnya, PNPM GSC 
akan memberikan uang transport siswa tersebut untuk 
pergi ke sekolah.

Peningkatan kapasitas sasaran (penyuluhan)• 

Penyuluhan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan (PK) 
atau TPK atau penyuluhan pada sasaran pada �ngkat 
desa. 

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk • 
pelayanan kesehatan

Contoh: membangun polindes. Selama ini, PNPM GSC 
telah membangun �ga polindes dan merenovasi lima 
polindes. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam PNPM GSC berjenjang dari 
�ngkat provinsi sampai ke �ngkat desa (PTO PNPM GSC, 2008).

Tingkat Provinsi

Spesialis PNPM GSC, bertugas dalam membangun dan • 
membina hubungan dengan pelaku kesehatan dan pen-
didikan. 
Spesialis manajemen informasi sistem, bertanggung jawab • 
dalam memberikan bantuan teknis dalam pengembangan 
dan perawatan sistem informasi/komunikasi database 
untuk memas�kan pelaporan yang akurat dan terkini.

Tingkat Kabupaten  

Bupa�, bertanggung jawab atas pelaksanaan program di • 
�ngkat kabupaten. 
Tim Koordinasi Kabupaten, membina pengembangan • 
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peran serta masyarakat, membina administrasi kegiatan, 
ser ta mengkoordinir antar instansi terkait di kabupaten. 
Fasilitator Kabupaten, memfasilitasi dan membantu Tim • 
Koordinasi Kabupaten dalam mengkoordinasikan, me-
ngem bangkan, dan melestarikan kegiatan-kegiatan yang 
didanai oleh program. 
Fasilitator Keuangan, meningkatkan dukungan teknis • 
pendampingan dan pengendalian BLM PNPM GSC, 
pengendalian laporan keuangan, pencairan dan penyaluran 
dana rekening kolek�f serta rekening mul�years.

Tingkat Kecamatan

Camat, memfasilitasi koordinasi antara masyarakat desa • 
dengan Puskesmas dan cabang Dinas Pendidikan Nasional 
(Dinas Diknas) di wilayahnya. 
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), ber-• 
tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional ke-
giatan dan keberhasilan seluruh kegiatan di kecamatan. 
Puskesmas, Kepala Puskesmas berperan sebagai Pembina • 
pelaksanaan program di wilayah cakupan pelayanan Pus-
kesmas itu berada. Tugas Puskesmas (terutama para bidan 
desa) adalah memberi masukan dan memfasilitasi kegiatan 
bidang kesehatan. 
Unit Pengelola Kegiatan (UPK), pengelola dan operasional • 
pelaksanaan kegiatan PNPM Generasi di �ngkat antar 
desa termasuk mengoordinasikan pertemuan-pertemuan 
di kecamatan. 
Kelompok Kerja (Pokja), mengelola dana untuk kegiatan • 
yang �dak langsung dilaksanakan sekaligus, tetapi dilak-
sanakan berkali-kali secara ru�n (atau yang bersifat 
mul�years). 
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Fasilitator Kecamatan (FK), merupakan pendamping ma-• 
syarakat yang bertugas memfasilitasi masyarakat dalam 
melaksanakan se�ap tahapan program mulai dari tahap 
sosialisasi, pela�han, pemetaan sosial, perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelestarian. FK juga berperan dalam 
membimbing FD/KPMD, Kader Dusun atau pelaku-pelaku 
program di �ngkat desa dan kecamatan. 

Tingkat Desa 

KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), mem-• 
fasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan proses 
program di �ngkat desa sejak persiapan, perencanaan, 
pelaksanaan sampai pelestarian kegiatan. 
TPMD (Tim Per�mbangan Musyawarah Desa), memberikan • 
per�mbangan dalam menetapkan dan mengevaluasi 
kegiatan-kegiatan PNPM GSC. 
PK/TPK (pelaksana kegiatan), �m yang akan melaksanakan • 
kegiatan yang telah diputuskan musyawarah desa untuk 
didanai PNPM GSC terdiri dari ketua, sekretaris dan 
bendahara. 
Kelompok ibu-ibu sasaran, kelompok yang dibentuk • 
dengan mengumpulkan seluruh ibu yang menjadi sasaran 
program seper� ibu hamil dan ibu yang memiliki balita. 
Fungsi kelompok ini adalah sebagai forum diskusi berbagai 
permasalah yang dialami atau berbagi pengalaman 
diantara anggota-anggotanya.

PNPM GSC DI KECAMATAN JANAPRIA
 Salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah 

yang dianggap cukup berhasil melaksanakan PNPM GSC adalah 
Kecamatan Janapria. Pendapat ini dikemukakan oleh Kepala 
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Dinas Kesehatan Lombok Tengah karena menurutnya kerja 
sama antara PNPM GSC Kecamatan Janapria dengan pihak 
penyedia layanan kesehatan di wilayah Kecamatan Janapria 
cukup baik dan dapat mendongkrak indikator keberhasilan 
program kesehatan ibu dan anak. Pendapat serupa juga 
dikemukakan oleh fasilitator kabupaten (faskab) PNPM GSC 
Lombok Tengah yang menyatakan pelaksanaan PNPM GSC di 
Kecamatan Janapria dapat dikategorikan berhasil. Hal ini dapat 
dilihat dari data capaian delapan indikator PNPM-GSC bidang 
Kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah. 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi sebagai 
berikut.

Dari 12 desa yang ada di Kecamatan Janapria, belum ada • 
desa yang berhasil diperiksa oleh bidan terkait ANC empat 
kali (lengkap) selama masa kehamilan.
Dari 12 desa, terdapat sepuluh desa di Kecamatan • 
Janapria yang seluruh ibu hamilnya berhasil mendapatkan 
minimal 90 bu�r pil Fe selama masa kehamilan.
Semua desa di Kecamatan Janapria telah berhasil • 
memperoleh persalinan yang ditangani oleh tenaga bidan 
atau dokter (Pn) dengan kompetensi kebidanan.
Dari 12 desa, terdapat tujuh desa di Kecamatan Janapria • 
yang ibu nifas dan bayinya telah berhasil memperoleh 
perawatan nifas oleh bidan atau dokter minimal dua kali 
perawatan dalam waktu 40 hari setelah proses persalinan.
Belum ada desa dengan bayi usia 12 bulan ke bawah yang • 
berhasil memperoleh imunisasi dasar secara lengkap, 
yaitu: BCG, DPT, Campak, Polio, dan Hepa��s B dalam 
pelayanan KIA di Posyandu. 
Semua desa dengan bayi usia 12 bulan ke bawah, berat • 
badannya telah berhasil di�mbang dan selalu naik pada 
se�ap bulannya (untuk bayi di bawah usia 6 bulan, berat 
badannya naik lebih dari 500 gram per bulan dan bayi usia 
6-12 bulan naik lebih dari 300 gram).
Semua desa dengan anak usia enam bulan sampai 59 • 
bulan telah berhasil mendapatkan Vitamin A sebanyak dua 
kali dalam Setahun.
Semua desa dengan anak balita (bawah lima tahun) telah • 
berhasil di�mbang sebulan sekali secara ru�n. 
 
Secara umum, implementasi capaian minimal 12 bulan 

GSC di Kecamatan Janapria melebihi nilai minimal. Dengan 
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demikian, dapat disimpulkan capaian Kecamatan Janapria 
cukup baik pada delapan indikator keberhasilan PNPM GSC. 
Keberhasilan PNPM GSC di Kecamatan Janapria �dak terlepas 
dari adanya koordinasi yang dilakukan PNPM GSC dengan 
layanan kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Janapria 
di mana ada dua puskesmas yang wilayah kerjanya ada di 
kecamatan ini, yaitu Puskesmas Janapria dan Puskesmas 
Langko. PNPM GSC bertugas untuk melakukan kegiatan yang 
mendukung pelaksanaan layanan kesehatan ibu dan anak yang 
dilakukan oleh petugas kesehatan di Puskesmas Janapria dan 
Puskesmas Langko. 

 Selanjutnya akan dideskripsikan pelaksanaan PNPM GSC 
di beberapa desa di Kecamatan Janapria, yaitu pelaksanaan 
PNPM GSC di Desa Saba, Desa Lekor dan di Desa Langko. 

PELAKSANAAN PNPM GSC DI DESA SABA

Pelaksanaan PNPM GSC di Desa Saba dimulai pada 
tahun 2011. Pada awalnya, kepengurusan PNPM GSC masih 
bergabung dengan kepengurusan PNPM MPD (Mandiri 
Perdesaan) kemudian pada bulan Agustus tahun 2012 di-
ben tuk kepengurusan khusus untuk PNPM GSC. Untuk 
mensosialisasikan PNPM GSC, diadakan pertemuan di kantor 
desa. Dalam pertemuan ini, dijelaskan apa tujuan dari PNPM 
GSC dan siapa sasaran dari program ini, para kader Desa Saba 
diminta untuk mendata jumlah sasaran, yaitu berapa jumlah 
ibu hamil, jumlah bayi, jumlah balita, jumlah bayi dan balita 
yang BGM di Desa Saba. Setelah itu, kader menyerahkan data 
tersebut ke KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).  

Pada awal pelaksanaannya, PNPM GSC di Desa Saba 
melaksanakan kegiatan pemberian transport bagi ibu hamil 
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yang ingin memeriksakan diri atau melahirkan di polindes 
atau ke puskesmas. Namun, karena ada instruksi dari pihak 
puskesmas untuk �dak memberikan uang transport, kegiatan 
ini dihen�kan. Pemberian transport dihen�kan karena pihak 
puskesmas menganggap hal ini dapat membuat ibu hamil 
ketergantungan terhadap uang transport sehingga ditakutkan 
jika nan�nya �dak ada uang transport ibu hamil akan 
malas memeriksakan diri atau melahirkan di polindes atau 
puskesmas. 

Namun, menurut bendahara PNPM GSC Desa Saba 
yang juga seorang kader posyandu, �dak adanya pemberian 
uang transport bagi ibu hamil dan ibu bersalin bukan suatu 
masalah karena dulunya Desa Saba termasuk ke dalam 
desa siaga sehingga sudah ada ambulan desa yang akan 
mengantarkan ibu yang melahirkan. Ditambah lagi dengan 
adanya budaya setempat yang dikenal dengan is�lah awig-
awig turut mendorong masyarakat untuk selalu siap sedia 
mengantarkan ibu yang hendak melahirkan. Awig-awig adalah 
kesepakatan yang telah menjadi aturan bersama atau norma 
pada masyarakat. Di Desa Saba, awig-awig yang berlaku adalah 
se�ap anggota masyarakat wajib mengantarkan ibu yang 
hendak melahirkan ke bidan atau puskesmas.  

“Tidak jadi masalah karena desa Saba berangkat dari 
desa siaga maka ada ambulance desa, sudah jadi 
keputusan desa, awig-awig-nya ada siapapun yang ada 
di lingkungan itu ada yang mau melahirkan diwajibkan 
untuk membawa. Misalnya, ada tetangga saya ada 
yang mau melahirkan, kita harus wajib mengantarkan 
ke tempat ibu bidan atau ke puskesmas.”

Untuk mendukung kesehatan ibu hamil, sejak usia ke-
hamilan lima bulan ibu hamil akan mendapatkan makanan 
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tambahan. Pemberian makanan tambahan (PMT) terdiri dari 
dua jenis, yaitu PMT penyuluhan untuk ibu hamil yang dalam 
kondisi sehat dan PMT pemulihan untuk ibu hamil yang 
tergolong kurang gizi. Ibu hamil yang tergolong kurang gizi akan 
mendapat PMT yang porsinya lebih banyak dari ibu hamil yang 
dalam kondisi sehat yang terdiri dari susu 300 gram, beras dua 
kg, dan telur 20 bu�r yang diberikan selama �ga bulan. 

Dalam PMT penyuluhan, jumlah PMT yang diberikan kepa-
da se�ap ibu hamil tergantung dari jumlah ibu hamil yang 
ada di se�ap posyandu. Misalnya, di suatu posyandu jumlah 
ibu hamil ada tujuh orang, yang diberikan PMT adalah ibu 
yang usia kehamilannya di atas lima bulan. Selain pemberian 
PMT, juga dilakukan kelas ibu hamil yang dilakukan sebulan 
sekali. Kegiatan dalam kelas ibu hamil adalah senam bagi ibu 
hamil dan penyuluhan bagi ibu hamil mengenai pen�ngnya 
menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Kelas ibu hamil 
ini difasilitasi oleh bidan puskesmas dengan PNPM GSC sebagai 
penyelenggaranya. 

PNPM GSC DI DESA LEKOR

Desa Lekor merupakan desa yang letaknya paling jauh 
dari pusat Kecamatan Janapria. Pada awalnya, persalinan oleh 
tenaga kesehatan di Desa Lekor masih sedikit, masyarakat 
lebih memilih untuk melahirkan di rumah dengan ditolong oleh 
dukun beranak yang dalam bahasa setempat disebut dengan 
belian sasak. Walaupun sejak tahun 2011 telah dilaksanakan 
program Jampersal, masyarakat Desa Lekor lebih mempercayai 
belian sasak untuk menolong persalinan karena dalam 
menolong persalinan belian sasak menggunakan doa-doa yang 
lebih dipercayai dapat mendatangkan keselamatan.  
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Sejak tahun 2012, untuk mendukung program Jampersal 
PNPM GSC melakukan upaya agar ibu hamil mau melahirkan di 
poskesdes dengan ditolong bidan. Dengan adanya Jampersal, 
ibu bersalin �dak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk 
persalinan. Namun, ternyata ada keperluan yang diperlukan 
untuk bayi yang baru lahir yang �dak ditanggung Jampersal, 
seper� perlengkapan untuk bayi. Oleh karena itu, sejak tahun 
2012 PNPM GSC memberikan perlengkapan untuk bayi (bak 
mandi, kelambu bayi), paket perlengkapan bayi (baju bayi, 
popok, sabun, handuk) kepada se�ap ibu yang melahirkan di 
poskesdes. Hal itu seper� diungkapkan oleh bidan Desa Lekor 
berikut ini.

“Sangat membantu karena ada perlengkapan untuk 
bayi yang sangat berguna bagi masyarakat yang 
�dak mampu jadi mereka lebih memilih melahirkan 
di poskesdes dibanding di rumah. Kalau melahirkan 
di rumah, �dak dikasih perlengkapan bayi; kalau 
melahirkan di poskesdes, akan dikasih perlengkapan 
bayi. Itu yang mendorong masyarakat melahirkan di 
tenaga kesehatan.” 

Menurut fasilitator PNPM GSC Kecamatan Janapria, yang 
dilakukan di Desa Lekor, termasuk cara yang ekstrem dan 
belum tentu dilaksanakan di desa lain karena sebelumnya di 
Desa Lekor jumlah ibu hamil yang mau melahirkan di poskesdes 
sangat sedikit. Selain itu kehadiran belian sasak �dak dapat 
dihilangkan begitu saja dalam menolong persalinan karena 
walaupun ibu mau melahirkan di poskesdes, ibu tetap meminta 
agar belian sasak mendampingi ibu ke�ka melahirkan. Untuk 
mendukung keinginan masyarakat, PNPM GSC memberikan 
uang transport sebesar Rp 80.000 bagi se�ap belian sasak yang 
membawa ibu hamil untuk melahirkan di poskesdes.
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Gambar 3.3 Kunjungan K1 dan K4 serta Linakes Desa Lekor, Tahun 
2010 sampai dengan Oktober 2012.

(Sumber: PWS KIA Puskesmas Janapria, 2010-2012)

Strategi pemberian paket bagi ibu yang melahirkan di 
poskesdes dan pemberian transport bagi belian sasak terbuk� 
cukup berhasil mendorong ibu hamil di Desa Lekor untuk 
mau melahirkan di poskesdes dengan ditolong bidan. Seper� 
pernyataan bidan Desa Lekor berikut ini.

“Sejak tahun 2012 per Januari sudah mulai kelihatan 
perubahan. Dulunya persalinan non-nakes sangat 
banyak bisa 60-40%. Satu tahun ini cuma ada satu yang 
melahirkan non-nakes.”

Pernyataan Bidan Lekor diperkuat oleh data kunjungan 
K1, K4 dan cakupan Linakes Desa Lekor ini sesuai dengan gam-
baran dalam grafik 3. 

Berdasarkan data di atas, terlihat untuk cakupan K1 
mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang semula 62.2% 
menjadi 68.2% pada tahun 2011 kemudian meningkat dras�s 
menjadi 108.4% pada tahun 2012. Untuk cakupan K4 pada 
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tahun 2010, sebesar 56.8% meningkat menjadi 71.9% pada 
tahun 2011 dan kembali meningkat menjadi 98.6% pada tahun 
2012. Angka persalinan dengan ditolong tenaga kesehatan 
cakupannya sebesar 61.4% pada tahun 2010 kemudian sedikit 
menurun menjadi 56.57% pada tahun 2011 dan kembali 
meningkat menjadi 73.83% pada tahun 2012. 

PNPM GSC DI DESA LANGKO

Desa Langko adalah salah satu desa yang terletak di 
Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Luas wilayah Desa Langko adalah sekitar 438 
hektar dengan rincian luas tanah sawah 378,15 hektar dan 
luas tanah kering adalah 31,85 hektar. Desa Langko terdiri 
dari sepuluh dusun di mana letak antardusun �dak terlalu 
berjauhan dan rela�f mudah untuk dijangkau. Namun, dari 
pusat Kecamatan Janapria menuju Desa Langko harus melalui 
jalan yang kondisinya sudah rusak walaupun jarak dari 
kecamatan ke Desa Langko �dak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh 
dari Desa Langko, tepatnya di Desa Selebung yang merupakan 
desa tetangga Desa Langko, terdapat Puskesmas Langko. Untuk 
mencapai puskesmas Langko dibutuhkan waktu sekitar sepuluh 
menit jika menggunakan kendaraan bermotor. Di Desa Langko 
terdapat pustu dan polindes yang letaknya berada di tengah-
tengah desa. 

Pada awalnya, ibu-ibu hamil di Desa Langko jarang yang 
mau memeriksakan kehamilannya atau melahirkan di bidan 
puskesmas. Hal ini dikarenakan ibu hamil merasa enggan jika 
harus ke puskesmas karena harus menunggu terlalu lama. Ibu 
hamil lebih memilih memeriksakan diri ke polindes karena 
letak polindes lebih dekat, namun �dak ada bidan yang �nggal 
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di polindes Desa Langko. Alasan bidan �dak mau �nggal di 
polindes Desa Langko karena kondisi polindes yang sudah 
rusak dan �dak ada air bersih yang tersedia di polindes. Salah 
satu cara agar bidan mau �nggal di polindes Desa Langko 
adalah polindes harus diperbaiki dan ada sumber air bersih. 
Melihat kondisi polindes seper� ini, maka ke�ka musyawarah 
antardusun dilakukan untuk menentukan prioritas kegiatan 
PNPM GSC, usulan untuk merenovasi polindes paling banyak 
muncul di masyarakat.

Di samping itu, sebelumnya ibu hamil jarang meme-
riksakan kehamilan ke posyandu karena ibu hamil lebih me-
milih untuk memeriksakan diri ke dukun beranak. Ditambah 
lagi dengan adanya kepercayaan di masyarakat bahwa ibu 
hamil pantang untuk diperiksa awal oleh petugas kesehatan 
karena takut keguguran. Seper� diungkapkan oleh informan 
HB seorang bidan yang masih berstatus bidan magang di Desa 
Langko berikut ini.

“Kalau dulu ‘kan ada kepercayaan kalau dipegang 
awal takut keguguran. Maksudnya, pemeriksaan awal 
makanya lebih banyak yang periksa kehamilan ke dukun. 
Tingkat kesadarannya belum ada terhadap kesehatan 
jadi ke�ka 5 atau 6 bulan baru ke periksa ke petugas 
kesehatan. Kalau awal-awal cuma dikasih tahu sama 
dukun beranak, oh kamu hamil, tanpa dipas�kan atau 
di tes. Kepercayaannya kalau dari awal sudah dipegang 
bidan nan� keguguran atau kandungannya hilang. 
Tapi sekarang sudah �dak, baru telat satu minggu saja 
sudah ke bidan.”
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(Sumber: Dokumentasi Peneli�)

Untuk mengubah pandangan masyarakat, bidan Desa 
Langko melakukan penyuluhan se�ap dilaksanakannya posyan-
du di se�ap dusun. Sebagai dukungan untuk kesehatan ibu 
hamil, PNPM GSC juga mendanai kegiatan kelas ibu hamil. 
Dalam kegiatan ini, dilakukan senam ibu hamil yang disertai 
penyuluhan terhadap ibu hamil agar mau melahirkan di 
polindes atau puskesmas. Seper� diutarakan oleh bidan Desa 
Langko berikut ini.

“Pada kelas ibu hamil kita undang ibu hamil yang �ga 
bulan lagi mau melahirkan, kita ajarkan senam. Karena 
saya belum dila�h maka yang memimpin senam bidan 
koordinator dari puskesmas. Kelas ibu hamil pen�ng 
untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk 
memeriksa sampai melahirkan, sampai KB harus ke 
tenaga kesehatan”.

Gambar 3.4 Ibu 
Hamil yang Sedang 

Memeriksakan Kehamilan 
di Posyandu Dusun Langko 

Gun�ng, Desa Langko.
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(Sumber: Dokumentasi Fasilitator Kecamatan Janapria)

Namun, pelaksanaan kelas ibu hamil �dak ru�n dilakukan 
karena kegiatan ini bukan merupakan prioritas usulan dari 
masyarakat. Hal ini cukup disayangkan oleh bidan Desa Langko 
karena menurutnya kelas ibu hamil sangat bermanfaat untuk 
meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan 
kehamilan dan melahirkan di tenaga kesehatan. Se�ap ibu 
hamil yang datang ke kelas ibu hamil diberikan uang transport 
sebesar Rp 20.000,- dari dana PNPM GSC. Untuk pela�h 
senam atau pemberi penyuluhan, biasanya juga diberikan uang 
sebagai narasumber. Dalam kegiatan kelas ibu hamil, PNPM 
GSC bertugas menyediakan sarana dan prasarana, seper� 
sound system, video player, televisi, bantal dan matras untuk 
senam ibu hamil, serta dana untuk honor narasumber dan 
transport untuk ibu hamil yang datang. Berikut ini adalah grafik 
data K1, K4 persalinan oleh tenaga kesehatan Desa Langko 
yang diperoleh dari Puskesmas Langko.

Gambar 3.5 Pelaksanaan 
Kelas Ibu Hamil yang 

difasilitasi 
oleh PNPM GSC



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak81

Gambar 3.6 Kunjungan K1, K4, Linakes Desa Langko
Tahun 2010-2012

(Sumber: Data PWS KIA Puskesmas Langko 2010-2012)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ibu hamil di Desa 
Langko cukup rajin memeriksakan kehamilannya angkanya pun 
cenderung meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2012. Seper� 
pada angka K1 tahun 2011 sebanyak 98.3% ibu hamil di Desa 
Langko memeriksakan kehamilannya ke puskesmas, polindes 
atau posyandu dan pada tahun 2012 angkanya meningkat 
menjadi 105.4%. Begitu pula dengan angka K4 meningkat dari 
95.7% tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2012. Untuk 
persalinan dengan ditolong tenaga kesehatan juga mengalami 
peningkatan berar�, yaitu dari 91% pada tahun 2011 menjadi 
105.7% pada tahun 2012. Peningkatan ini dapat terjadi 
salah satunya karena bidan yang bertugas di Desa Langko 
sudah �nggal menetap di polindes Desa Langko. Ditambah 
lagi dengan kesadaran masyarakat Desa Langko yang mulai 
meningkat karena seringnya diadakan penyuluhan kesehatan 
kepada ibu-ibu hamil. 
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Sebagai dukungan agar ibu hamil mau memeriksakan 
dirinya dan melahirkan ke petugas kesehatan, PNPM GSC 
pernah memberikan uang transport untuk diberikan kepada 
ibu hamil. Namun, pemberian uang transport kepada ibu hamil 
dihen�kan karena �dak disetujui oleh pihak dinas kesehatan 
Lombok Tengah. Usulan pemberian uang transport untuk ibu 
hamil ini sebenarnya datang dari masyarakat, namun menurut 
kepala Desa Langko ibu tanpa adanya uang transport pun ibu 
hamil di Desa sudah cukup rajin memeriksakan kehamilannya 
ke tenaga kesehatan karena letak Desa Langko bukan di 
pelosok sehingga �dak terlalu jauh dari puskesmas atau 
polindes.

“Usulan dari masyarakat supaya �dak ada yang ter-
lewatkan ibu hamil yang periksa kehamilan untuk men-
dapatkan jampersal nan� minimal dia periksa kehamilan 
empat kali sehingga kita support lewat transport itu. 
Tapi bertolak belakang dengan programnya dinas ke-
sehatan. Dinas kesehatan mem beritahukan hal ini ke 
kepala camat, kepala desa. Di Desa Langko, tanpa 
transport untuk ibu hamil rasanya sudah rajin periksa 
kehamilan karena Desa Langko bukan termasuk daerah 
pelosok.”  

Hal senada diungkapkan oleh bidan Desa Langko berikut ini.

“Kesadaran masyarakat untuk melahirkan di polindes 
sudah cukup baik apalagi saya sudah �nggal di polindes 
Desa Langko. Wilayah Desa Langko ini letak dusunnya 
�dak terlalu jauh karena letak polindes ada di tengah-
tengah desa.” 
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Selain merenovasi polindes, untuk mendukung kesehatan 
ibu juga dilakukan pemberian makanan tambahan. Pemberian 
makanan tambahan ada yang untuk ibu hamil yang status 
gizinya masih baik dan ada yang diperuntukkan untuk ibu hamil 
Kek. Pada tahun 2011, Desa Langko mulai memberikan PMT 
untuk ibu hamil. Awalnya, pada bulan pertama, jumlah yang 
diberikan sesuai dengan data sasaran yang ada. Pada bulan 
kedua, semua ibu hamil dapat menda�ar untuk memperoleh 
PMT dengan syarat memiliki buku KIA. Namun, akibatnya 
jumlah ibu hamil yang mendapatkan PMT membeludak 
padahal jumlah dana yang ada hanya untuk 30 orang ibu hamil. 
Untuk mengatasi hal ini, PK Desa Langko berkonsultasi dengan 
petugas gizi dari puskesmas Langko. Hasilnya, jumlah dana 
untuk 30 orang dibagi agar cukup untuk PMT sesuai jumlah ibu 
yang menda�ar. Hal ini terpaksa dilakukan walaupun nan�nya 
PMT yang diberikan �dak mencukupi kebutuhan ibu hamil. 

PMT yang diberikan untuk ibu hamil terdiri dari gula 
merah, minyak goreng sebanyak 1½  kg, telur empat bu�r, ikan 
teri ¼ kg serta susu untuk ibu hamil ukuran 200 gram. PMT ibu 
hamil diberikan kepada ibu hamil dengan diantar ke rumah ibu 
hamil oleh kader posyandu. Seper� pengalaman ibu hamil, SU 
yang menerima PMT ibu hamil dari PNPM GSC berikut ini.

“Pernah dapat susu untuk ibu hamil yang 200 gram, 
telur, gula, kacang-kacangan, ikan kering seper� cumi, 
ikan teri. Saya sudah mendapat PMT ibu hamil �ga kali 
dari hamil satu bulan, �ap bulan dapat PMT ibu hamil.” 

Pemberian makanan tambahan ini dirasakan informan SU 
�dak mencukupi untuk kebutuhan ibu hamil se�ap bulannya. 
Misalnya, pemberian susu untuk ibu hamil hanya diberikan 
susu yang ukuran kecil saja yang habis diminum dalam 
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waktu empat hari jika diminum ru�n se�ap hari. Berikut ini 
penuturannya.

“Kalau menurut saya belum mencukupi kebutuhan. 
Seper� susu ini ‘kan hanya cukup untuk empat hari 
kadang-kadang saya beli sendiri juga susu Prenagen 
yang 400 gram harganya 80 ribu. Kalau yang 400 gram 
bisa untuk dua minggu, kalau yang 200 gram untuk 
empat hari.”

Selain memberikan PMT untuk ibu hamil, se�ap bulannya 
juga dilakukan pemberian PMT untuk balita. PMT untuk balita 
bertujuan untuk meningkatkan gizi se�ap balita yang datang 
ke posyandu. Pemberian PMT juga bertujuan untuk menarik 
ibu-ibu agar mau membawa anaknya ke posyandu. Seper� 
dikemukakan oleh PK Desa Langko berikut ini.

“Memang sekarang salah satu perangsangnya karena 
ada PMT jadi banyak yang ke posyandu walaupun yang 
didapat cuma bubur kacang hijau sama telur, �dak 
seberapa.”

Posyandu di Desa Langko dilakukan se�ap bulan di se�ap 
dusun yang terdiri dari kegiatan penimbangan bayi dan balita, 
pemberian imunisasi dan pemeriksaan terhadap ibu hamil. 
Ke�ka posyandu dilakukan se�ap balita yang datang akan 
diberikan PMT berupa bubur kacang hijau, telur rebus satu 
bu�r dan biskuit, seper� terlihat pada Gambar 3.7.
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Gambar 3.7 PMT yang diberikan ke�ka posyandu di Desa Langko.

(Sumber: Dokumentasi Peneli�)

ALUR KEGIATAN PNPM GSC

Dalam PNPM GSC, kepengurusannya terdiri dari pelaksana 
kegiatan (PK) yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang 
sekretaris dan satu orang bendahara. Selain PK, ada yang 
disebut dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 
yang terdiri dari dua orang. Kemudian ada yang disebut dengan 
Tim Per�mbangan Musyawarah Desa (TPMD). Pemilihan ketua 
PK PNPM GSC dipilih melalui musyawarah, namun jika �dak 
terdapat kesepakatan dilakukan vo�ng. Setelah terpilih, PK 
berhak memilih sekretaris, bendahara, dan KPMD-nya. 
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Gambar 3.8 Skema Alur Pelaksanaan PNPMGSC.

Tahap awal dalam PNPM GSC adalah mengadakan musya-
warah antardusun (musdus). Sebelum musdus dilakukan, 
KPMD akan melakukan pendataan sasaran, yaitu berapa 
jumlah ibu hamil, ibu memiliki bayi, ibu memiliki balita dan 
anak usia sekolah SD-SMP yang �dak sekolah atau putus 
sekolah. Pendataan sasaran diperlukan untuk menentukan 
berapa jumlah dana yang akan didapatkan se�ap desa. 
Perhitungan jumlah dana yang didapatkan se�ap desa adalah 
jumlah sasaran dikali dengan total jumlah dana yang ada di 
kecamatan dan dibagi jumlah sasaran yang ada di kecamatan. 
Sebagai pembanding data yang diperoleh dari desa, fasilitator 
kecamatan memiliki data sasaran yang didapat dari pihak 
puskesmas. 

Setelah data sasaran terkumpul, diadakan diskusi terarah 
kelompok perempuan di se�ap dusun yang pesertanya adalah 
ibu hamil, ibu bayi dan ibu balita. Diskusi ini berusaha untuk 



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak87

menggali semua permasalahan kesehatan ibu dan anak serta 
permasalahan di bidang pendidikan. Kemudian setelah itu ibu-
ibu tersebut diminta mengajukan usulan sebagai solusi masalah 
tersebut. Selanjutnya baru diadakan musyawarah antardusun, 
usulan yang didapat dari diskusi terarah kelompok perempuan 
dikemukakan. Kemudian usulan ini ditanggapi oleh peserta 
musdus apakah mereka setuju atau �dak. Jika usulan tersebut 
disetujui, usulan ini akan diajukan pada musyarawarah desa 
(musdes). 

Alur tahapan PNPM GSC dijelaskan informan IM berikut ini 
yang merupakan ketua pelaksana kegiatan PNPM GSC di Desa 
Langko. 

“Kita ini satu kesatuan, kita berangkat dari bawah 
mulai dari KPMD yang mencari usulan atau gagasan 
di masyarakat. Setelah KPMD dapat menginformasikan 
ke PK setelah itu ada rapat perumusan bersama TPMD 
(Tim Per�mbangan Musyawarah Desa) ini loh yang 
jadi usulan masyarakat kita rumuskan. Setelah itu 
ada rapat prioritas usulan untuk menentukan mana 
usulan yang layak dan bisa dibiayai oleh GSC dan ada 
keterkaitannya dengan indkator program ini. Setelah itu 
baru ada perangkingan melalui rapat di desa bersama 
kepala desa, TPMD, PK, KPMD. Setelah itu ada instruksi 
dari UPK untuk membuat proposal, TPMD membuat 
proposal dan RAB.”

Peran kepala desa dalam PNPM GSC adalah sebagai pe-
nang gung jawab pelaksanaan PNPM GSC di �ngkat desa. 
Seper� diutarakan oleh kepala Desa Langko berikut ini. 

“PNPM GSC kepala desa bertugas sebagai penanggung 
jawab. Usulan dari masyarakat diperoleh dari musdus 
kemudian dibawa ke musdes. Disana kita kumpulkan 
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usulan dan verifikasi lagi, mana yang bisa terdanai, 
yang belum bisa kita pending dulu, mungkin kita carikan 
dana lain”. 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PNPM GSC

Pada bagian ini, akan dibahas bagaimana pemberdayaan 
masyarakat dalam PNPM GSC dikaitkan dengan konsep-konsep 
tentang pemberdayaan masyarakat. Menurut Notoatmodjo, 
pemberdayaan masyarakat ialah upaya atau proses untuk me-
numbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan ma sya rakat 
dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri (Notoatmodjo, 
2007). Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menumbuh-
kembangkan potensi masyarakat, mengembangkan gotong-
royong masyarakat, menggali kontribusi masyarakat, menjalin 
kemitraan, dan desentralisasi.2 

Berdasarkan konsep di atas, pelaksanaan PNPM GSC di 
Kecamatan Janapria sudah berusaha untuk menumbuhkan 
potensi masyarakat dengan adanya pela�han terhadap pihak 
pelaksana PNPM GSC di �ngkat desa.  Pela�han ini bertujuan 
agar masyarakat di desa dapat membuat merencanakan, 
melaksanakan, dan memantau pelaksanaan PNPM GSC. Hal ini 
dijelaskan oleh informan MU, penanggung jawab PNPM GSC 
Kecamatan Janapria berikut ini. 

“Kan diberikan pela�han-pela�han untuk SDM mereka, 
dia rasakan karena dia yang merencanakan, dia 
yang melaksanakan, dia yang memantau, dia yang 
melanjutkan. Untuk perencanaan, dia datang ke dusun 

2 Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam www.edukasi.
kompasiana.com, diakses 20 Desember 2012.
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menampung aspirasi dari situ oh ini permasalahannya, 
oh ini potensi kita dari situ bisa dia rencanakan.” 

Pela�han tersebut dilaksanakan pada 10-11 Agustus 2012 
bertempat di aula kantor Kecamatan Janapria. Dalam pela�han 
tersebut, tak kurang dari 40 orang PK dan TPMD dari sepuluh 
desa di Kecamatan Janapria hadir sebagai peserta.3 

Gambar 3.9 Pela�han PK dan TPMD Kecamatan Janapria.

(Sumber: www.tabayyunews.com)

Namun pemberdayaan masyarakat dalam PNPM GSC be-
lum sampai ke tahap membangun kesadaran masyarakat agar 
menjadi mandiri dan sadar akan pen�ngnya menjaga kese-
hatan ibu dan anak. Pemberdayaan masyarakat dalam PNPM 
GSC lebih ke arah penguatan kapasitas pelaksana program 
yang ada di desa agar muncul par�sipasi masyarakat untuk 

3 PNPM Janapria kuatkan kapasitas PK dan TPMD dalam www.tabayyunews.
com, diakses 16 Desember 2012.
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terlibat dalam program ini. Sedangkan dari kegiatan yang 
dilaksanakan PNPM GSC, beberapa masih ada yang bersifat 
instan seper� pada pelaksanaan PNPM GSC di Desa Lekor, di 
mana untuk membuat ibu hamil mau melahirkan di poskesdes, 
diberikan s�mulus berupa pemberian paket perlengkapan bayi. 
Pemberian paket untuk ibu yang melahirkan di Desa Lekor 
disadari oleh FK PNPM GSC Kecamatan Janapria merupakan 
cara yang instan dan belum mengarah ke proses penyadaran. 
Masyarakat mau melahirkan di polindes karena ada daya 
tarik dari paket yang diberikan, bukan semata-mata karena 
kesadaran masyarakat yang telah tumbuh akan pen�ngnya 
melahirkan di fasilitas kesehatan dengan ditolong tenaga 
kesehatan. Seper� penjelasannya berikut ini.

“Yang belum kita lakukan sebenarnya proses penya-
daran itu karena ini sangat �dak mudah. Tujuan pro-
gram ini kan sebenarnya menyadarkan mereka agar 
menjadi kebutuhan mereka. itu mungkin yang terus 
dilakukan. Yang sementara kita lakukan boleh saya 
katakan sedikit instan hanya untuk memo�vasi mereka 
setelah itu selesai. Tapi kalau program ini �dak ada 
siapa yang diharapkan. Nah proses ini yang berusaha 
kami lakukan.”

Cara instan ini terpaksa dilakukan karena karakter pen-
duduk Desa Lekor yang menurut FK Kecamatan Janapria sulit 
untuk diarahkan, untuk melakukan perubahan pada masyarakat 
Desa Lekor harus dilaksanakan pelan-pelan. 

 Usaha PNPM GSC untuk membangun kemandirian 
kese hatan ibu dan anak di masyarakat dirasakan masih 
kurang maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya usulan dari 
masyarakat yang lebih banyak ke arah pembangunan fisik, 
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seper� pembangunan atau renovasi polindes dan posyandu. 
Padahal PNPM GSC, memiliki indikator keberhasilan program 
yang �dak terkait dengan pembangunan fisik. Pembangunan 
fisik sebenarnya hanya untuk mendukung keberhasilan 
indikator tersebut. 

Se�ap usulan dari masyarakat seharusnya dikonsultasikan 
terlebih dahulu dengan pihak kesehatan dan pihak pendidikan. 
Dalam PNPM GSC, masyarakat juga harus dapat membangun 
kemitraan dengan instansi-instansi terkait. Namun, dalam 
pelaksanaannya terkadang kemitraan �dak berjalan dengan 
sempurna karena pada awalnya belum terjalin koordinasi dan 
komunikasi yang baik antara pihak kesehatan dengan PNPM 
GSC. 

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah pada 
awal 2011, dinas kesehatan belum dilibatkan dalam program 
PNPM GSC. Program PNPM GSC berjalan dengan kegiatannya 
sendiri demikian juga dengan program dinas kesehatan. 
Namun, setelah dievaluasi kegiatan yang ada di PNPM GSC 
ternyata memiliki indikator yang sama dengan program 
KIA dari dinas kesehatan. Oleh karena itu, pada awal tahun 
2012 dinas kesehatan mulai mengoordinasikan kegiatannya 
bersama dengan PNPM GSC dalam mencapai kegiatan yang 
fokus ke bidang kesehatan agar lebih terarah dalam mencapai 
keberhasilan indikator kesehatan ibu dan anak. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasie Gizi Dinas 
Kesehatan Lombok Tengah. Untuk mensinergikan kegiatan 
PNPM GSC dengan dinas kesehatan, pihak dinas kesehatan 
mengundang fasilitator kabupaten PNPM GSC untuk 
berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan. Hanya saja, 
menurut informan, pelaksanaan kegiatan di �ngkat kecamatan 
dan desa yang kurang bagus. Berikut  pernyataannya.
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“Kita sering mengundang pihak PNPM GSC karena kita 
butuh, indikator mereka kan hampir sama dengan kami 
jadi kami yang merasa membutuhkan mereka karena 
mereka yang punya dana. Tapi sering kita koordinasinya 
putus karena di atas koordinasinya sudah bagus yang di 
bawah eksekusinya kurang bagus.”

Pada kasus pelaksanaan PNPM GSC di Kecamatan Janapria 
pada awalnya pelaksana di �ngkat kecamatan juga kurang 
dapat berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan kesehatan 
di Kecamatan Janapria. Menurut informan MU selaku 
penanggung jawab program PNPM di Kecamatan Janapria, 
pada awalnya Dinas kesehatan mempertanyakan kenapa 
kegiatan PNPM GSC yang bergerak di bidang kesehatan dana 
pelaksanaannya �dak diserahkan ke dinas kesehatan. 

“Awalnya, ego dari dinas itu, bahkan ada pertanyaan 
dari dinas kesehatan “kok GSC ini tentang kesehatan 
kok PNPM yang menangani, kenapa dananya �dak di 
puskesmas saja.” Kami jawab ini kan program dari pusat 
dan kami laksanakan dan kita �dak jalan sendiri dan 
inilah bentuk pemberdayaan sebab yang melaksanakan 
ini kan dari masyarakat kan kita yang memfasilitasi. 

 

Namun, dengan pendekatan dan komunikasi dari pelak-
sana PNPM di �ngkat Kecamatan Janapria, terutama peran 
dari Fasilitator Kecamatan (FK) Janapria. Oleh karena itu, cukup 
terjalin koordinasi yang baik antara PNPM GSC dengan pihak 
penyedia layanan kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Janapria 
dan puskesmas Langko yang wilayah kerjanya adalah desa-
desa di Kecamatan Janapria. Berikut penjelasan FK Kecamatan 
Janapria.
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Pertama dari FK mengawal proses fasilitasi kemudian 
dukungan masyarakat, dukungan layanan, kerjasama 
dengan layanan ini yang pen�ng karena kalau kita �dak 
lakukan kerjasama itu kita kan hanya memfasilitasi 
�dak paham tentang teknis bagaimana kesehatan dan 
puskesmas lah yang tahu sehingga koordinasi ini pen�ng 
untuk kita maksimalkan. Awal-awal saya ke sini saya 
lakukan itu, yang pertama kali saya kunjungi teman-
teman dari layanan kesehatan, seper� puskesmas dan 
dari pendidikan karena disitulah kita cari data awal.

Selain itu par�sipasi merupakan komponen pen�ng 
dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan 
(Craig dan Mayo, 1995 dalam Fahrudin, 2011). Par�sipasi ak�f 
dalam se�ap proses pengambilan keputusan merupakan hal 
terpen�ng dalam pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan 
masyarakat se�daknya akan berfokus pada cara bagaimana 
memobilisasi sumber-sumber lokal, menggunakan keragam-
an kelompok sosial dalam mengambil keputusan dan seba-
gainya. Par�sipasi mengambil peran sebagai suatu proses 
pemberdayaan yang dapat membantu untuk menampilkan dan 
menjelaskan suara-suara dari masyarakat yang selama ini �dak 
terdengar (Prase�jo, 2003 dalam Fahrudin, 2011).

Dalam pelaksanaan PNPM GSC, pemberdayaan masyara-
kat juga berusaha dilakukan dengan cara memobilisasi masya-
rakat lokal, yaitu masyarakat desa untuk mengambil keputusan 
kegiatan apa yang mereka prioritaskan untuk dilakukan 
dengan menggunakan dana PNPM GSC. Masyarakat desa yang 
sebelumnya �dak pernah terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan dalam PNPM GSC berusaha dilibatkan dengan cara 
memberikan usulan-usulan kegiatan yang perlu dilakukan. 

Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89), bentuk par-
�sipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas �ga 
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tahap, yaitu4 : 1. par�sipasi di dalam tahap perencanaan, 2. 
par�sipasi di dalam pelaksanaan, dan 3. Par�sipasi di dalam 
tahap pemanfaatan. 

Par�sipasi di dalam tahap perencanaan (1. idea planing 
stage). 

Par�sipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan 
seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam 
penyusunan kepani�an dan anggaran pada suatu kegiatan/
proyek. Masyarakat berpar�sipasi dengan memberikan usulan, 
saran dan kri�k melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

Dalam pelaksanaan PNPM GSC par�sipasi masyarakat 
dalam program ini merupakan wujud dari adanya pemberda-
yaan di dalam masyarakat. Bentuk par�sipasi masyarakat 
ter ihat dari awal tahap perencanaan, yaitu dilibatkannya 
masyarakat dalam memberikan usulan kegiatan melalui 
musyawarah antardusun yang dilanjutkan dengan musyawarah 
antardesa. Dalam musyawarah antardusun masyarakat diberi-
kan kesempatan untuk memberikan usulan dalam rangka 
mem perbaiki kondisi kesehatan ibu dan anak serta kondisi 
pendidikan. Kemudian masyarakat juga diminta untuk mem-
berikan usulannya mengenai kegiatan apa saja yang diprio-
ritaskan untuk dilakukan. 

Setelah dicapai kesepakatan mengenai prioritas kegiatan 
maka pelaksana kegiatan akan diberikan pela�han di 
PNPM GSC kecamatan. Dalam pela�han, diberikan materi 
mengenai bagaimana cara membuat rancangan anggaran 
(RAB), bagaimana cara membuat proposal, bagaimana cara 
pelaksanaan kegiatan dan pela�han lainnya yang bertujuan 
untuk membangun kesadaran pelaksana kegiatan PNPM GSC 

4 Yoni Yulian�, Analisis par�sipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri perkotaan 
di Kota Solok, dalam www.pasca.unand.ac.id, diakses 30 November 2012.
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tentang pen�ngnya keterlibatan masyarakat dalam program ini 
tanpa didasari imbalan yang akan mereka dapat. 

Selain itu, par�sipasi masyarakat dalam PNPM GSC juga 
dilakukan hampir di semua kalangan masyarakat dari mulai 
ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, aparat desa, dan tokoh 
pemuda. Keterlibatan kaum muda dalam PNPM GSC, seper� 
di Desa Langko dikarenakan ada anggapan dari masyarakat 
generasi sebelumnya bahwa anak muda sekarang lebih 
pantas untuk memegang jabatan di desa. Hal ini dikarenakan 
kebanyakan anak muda sekarang adalah tamatan perguruan 
�nggi berbeda dengan generasi sebelumnya yang kebanyakan 
hanya tamat pendidikan dasar. 

Di samping itu, kebanyakan masyarakat yang berpar�sipasi 
dalam PNPM GSC berlatar belakang sarjana pendidikan yang 
berprofesi sebagai seorang guru. Dalam anggapan masyarakat, 
jika seseorang yang sudah menjadi sarjana, harus segera 
bekerja. Dengan demikian, anak muda yang baru selesai 
kuliah, jika belum memiliki pekerjaan, akan bersedia terlibat 
dalam kegiatan dalam masyarakat walaupun �dak mendapat 
gaji bulanan. Dengan terlibat dalam kegiatan di desa, apalagi 
memiliki jabatan seper� dalam PNPM GSC, akan menaikkan 
status mereka dalam masyarakat dan memberikan kebanggaan 
bagi keluarganya. Seper� penjelasan informan SJ berikut ini.

“Dan itu jadi kebanggaan dalam rumah tangga bahwa 
anak saya sarjana apalagi dikasih pekerjaan anaknya 
itu walapun �dak ada gaji di mata masyarakat dia 
itu terdepan sehingga stratanya naik dan itu menjadi 
mo�vasi teman-teman ini walaupun �dak ada gaji tapi 
memegang jabatan sehingga strata hidupnya naik. 
Setelah kuliah ‘kan minder jika �dak ada pekerjaan. 
Sama dengan guru, �dak ada gaji tapi dia mengajar, 
strata hidupnya agak naik dan itu menjadi kebanggaan 
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keluarga. Kalau di sini pandangan masyarakat kalau 
sudah pegang jabatan, oh berhasil anak ini.”

Par�sipasi di dalam tahap pelaksanaan (2. implementa�on 
stage) 

Par�sipasi, pada tahap ini, adalah pelibatan seseorang 
pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat 
disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/
barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud par�sipasinya 
pada pekerjaan tersebut. 

Dalam PNPM GSC bentuk par�sipasi ini dapat terlihat 
dari adanya masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya 
untuk dijadikan polindes atau posyandu. Syarat dari PNPM 
GSC untuk membangun polindes atau posyandu adalah harus 
adanya masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya sebagai 
lokasi polindes atau posyandu. PNPM GSC hanya memfasilitasi 
biaya untuk pembangunan polindes atau posyandu, seper� 
pembelian bahan bangunan. Sedangkan untuk tenaga mem-
bangun polindes atau posyandu ada juga yang berasal dari 
masyarakat setempat. 

“Misalnya, kita membangun posyandu �dak mungkin 
program menganggarkan jadi syaratnya masyarakat 
harus menyiapkan lahan yang sudah dibebaskan 
dengan buk� pembebasan ada dan berupa hibah 
dari pihak desa, kalau ada lahan itu baru kita setujui 
pembangunan posyandu. Ada kegiatan lain dimana 
masyarakat berswadaya dalam bentuk tenaga, 
material.”     

Salah satu desa yang telah membangun polindes di 
lokasi tanah hibah masyarakat dengan dana PNPM GSC 
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adalah Desa Sukaraja di Kecamatan Praya Timur. Awalnya 
kondisi bangunan polindes yang ada �dak memadai sehingga 
masyarakat Desa Sukaraja mengusulkan untuk membangun 
polindes di lokasi yang baru. Untuk membangun polindes di 
lokasi yang baru, diperlukan tanah kosong yang merupakan 
swadaya dari masyarakat. Kemudian ada masyarakat yang mau 
menghibahkan tanahnya untuk dibangun polindes. Polindes 
ini baru selesai dibangun pada bulan Maret 2012 dan sejak 
dibangun telah terjadi peningkatan jumlah persalinan oleh 
nakes di Desa Sukaraja. Dari Maret 2012 sampai sekarang 
bidan telah menangani 80 persalinan. Berikut ini adalah 
gambar dari polindes Desa Sukaraja.

Gambar 3.10  Polindes Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur yang 
dibangun oleh PNPM GSC

(Sumber: Dokumentasi Peneli�)

 
Selain penyediaan lahan untuk pembangunan polindes 

atau posyandu, par�sipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
PNPM GSC juga dapat dilihat dari adanya masyarakat yang 
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bersedia rumahnya digunakan sebagai tempat pelaksanaan 
posyandu. Seper� kepala Dusun Langko Gun�ng di Desa Langko 
yang bersedia rumahnya dipakai untuk pelaksanaan posyandu 
se�ap bulannya. Berikut ini uraiannya. 

“Rumah saya dijadikan tempat untuk posyandu sejak 
setahun terakhir ke�ka saya menjadi kepala dusun 
karena di dusun Langko Gun�ng ini belum ada tempat 
pelaksanaan posyandu yang permanen.”

Berikut ini gambar suasana posyandu di Dusun Langko 
Gun �ng, Desa Langko yang dilaksanakan di rumah kepala 
dusun.

Gambar 3.11  
Pelaksanaan Posyandu di 
Dusun Langko Gun�ng, 

Desa Langko, Kecamatan 
Janapria

(Sumber: Dokumentasi Peneli�)

 
Par�sipasi dalam tahap pelaksanaan juga terlihat dari 

adanya peran kader posyandu dalam pelaksanaan kegiatan 
PNPM GSC. Seper� pada gambar di atas, terlihat seorang kader 
posyandu yang usianya tergolong muda sedang menimbang 
balita pada pelaksanaan posyandu di Dusun Langko Gun�ng. 
Dalam PNPM GSC, peran kader posyandu sangat pen�ng 
karena kader posyandu sebagai penyuluh terdepan yang 



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak99

dapat mengajak masyarakat agar mau memanfaatkan layanan 
kesehatan. Kader posyandu juga turut membantu KPMD 
(Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam mendata 
sasaran yang ada di desa. Anggota KPMD hanya dua orang 
jika tanpa bantuan dari kader-kader posyandu di se�ap dusun, 
KPMD akan kesulitan untuk mendata sasaran dan menemukan 
permasalahan kesehatan ibu dan anak yang ada pada se�ap 
dusun. Oleh sebab itu, sebagai balas jasa dari apa yang telah 
dilakukan para kader, muncul usulan di masyarakat untuk 
memberikan insen�f bagi para kader dengan menggunakan 
dana PNPM GSC. Insen�f ini �dak berupa gaji tetapi uang 
transport yang diberikan sehari sebelum pelaksanaan pos-
yandu, pada hari pelaksanaan posyandu dan satu hari setelah 
pelaksanaan posyandu sebesar Rp 15.000,- per harinya. Jadi 
satu orang kader total mendapatkan uang transport sebesar 
Rp 45.000,-. Dengan adanya uang transport ini, masyarakat 
berharap kader posyandu lebih giat mengajak ibu yang memiliki 
bayi dan balita agar mau membawa anaknya ke posyandu dan 
memo�vasi ibu hamil agar mau memeriksakan kehamilan dan 
melahirkan di tenaga kesehatan. 

Namun, insen�f ini bukanlah mo�vasi utama kader di Desa 
Langko melaksanakan perannya sebagai seorang kader. Seper� 
pernyataan informan IT, seorang kader dari Dusun Lengarak, 
Desa Langko berikut ini.

“Kalau saya tetap akan jadi kader walaupun nan� suatu 
saat �dak ada honor lagi dari PNPM GSC. Soalnya dari 
dulu sudah jadi kader walaupun �dak ada honornya.”

Kader IT adalah satu-satunya kader laki-laki yang ada di 
Kecamatan Janapria, kebanyakan kader adalah perempuan. 
Kader IT sudah lebih dari sepuluh tahun lamanya menjadi kader 
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di Dusun Lengarak. Sebelum ada PNPM GSC ia �dak pernah 
mendapatkan insen�f per bulannya, walaupun suatu saat �dak 
ada lagi insen�f dari PNPM GSC, ia tetap akan menjadi kader 
karena uang bukanlah mo�vasi utamanya menjadi kader. 

Par�sipasi di dalam pemanfaatan (3. u�litazion stage)

Par�sipasi, pada tahap ini, adalah pelibatan seseorang 
pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek ter-
sebut selesai dikerjakan. Pada PNPM GSC, par�sipasi ini 
ter lihat dengan terlibatnya masyarakat pada musyawarah 
pertanggungjawaban desa ke�ka dana PNPM GSC sudah 
terpakai sebanyak 40%, 80% dan 100% dan kegiatan-kegiatan 
dalam PNPM GSC di desa sudah dilaksanakan. 

Dalam musyawarah pertanggungjawaban desa, masyara-
kat diminta untuk menilai pelaksanaan PNPM GSC. Masyarakat 
akan menilai pelaksanaan PNPM GSC berhasil jika prioritas 
kegiatan yang diusulkan masyarakat benar-benar telah dila-
kukan. Jika ternyata kegiatan yang dilakukan �dak sesuai 
dengan usulan masyarakat atau pelaksana kegiatan PNPM GSC 
di desa �dak kelihatan kinerjanya, masyarakat akan mengkri�k 
pelaksana kegiatan PNPM GSC. Kemudian jika pelaksana 
kegiatan PNPM GSC �dak dapat mempertanggungjawabkan 
dana yang telah terpakai, bisa saja ketua dan anggotanya 
diusulkan oleh masyarakat untuk digan�. Seper� diungkapkan 
oleh PK Desa Langko berikut ini.

“Pergan�an PK per tahun ada pertanggungjawabannya 
namanya LPJ SC pertanggungjawaban 40% nya dipilih 
lagi sama masyarakat. Kalo masyarakat bilang lolos ya 
lolos kalo masyarakat bilang gan� ya gan�. Masyarakat 
protes, bikin malu kalo pelaksanaannya �dak sesuai, 
kemana dananya digunakan.”
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Rasa malu jika masyarakat �dak puas dengan pelaksana 
kegiatan PNPM GSC membuat PK di Desa Langko berusaha 
untuk menjalankan kegiatan dalam PNPM GSC sebaik-baiknya. 
Dalam tradisi masyarakat di Desa Langko, seseorang yang 
diberi kepercayaan oleh masyarakat, tetapi suatu saat orang itu 
membuat kesalahan, �dak akan dipercaya lagi oleh masyarakat 
dan untuk selamanya akan dicap nega�f oleh masyarakat. 
Jika seseorang sudah �dak dipercaya dan dicap nega�f oleh 
masyarakat, bukan hanya orang tersebut yang akan merasa 
malu, tapi keluarganya pun akan merasa malu. 

Ada anggapan di masyarakat bahwa seseorang yang 
memiliki jabatan di desa berar� telah mendapat kepercayaan 
dari masyarakat untuk turut membuat pelaksana PNPM GSC di 
Desa Langko; ia berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya. 
Anggota TPMD dipilih melalui suatu forum dalam masyarakat 
di mana nama-nama calon anggota diusulkan oleh masyarakat. 
TPMD (Tim Per�mbangan Musyawarah Desa) terdiri dari 
anggota masyarakat yang mau terlibat dalam PNPM GSC tanpa 
adanya imbalan berupa uang. Seper� informan SA yang adalah 
koordinator TPMD di Desa Langko, ia mengemukakan alasannya 
bersedia untuk menjadi koordinator TPMD karena sudah 
diberikan kepercayaan oleh masyarakat, berikut penuturannya.

“Prinsip saya ke�ka kita sudah diberikan kepercayaan 
dan orang-orang menganggap kita bisa kita terima 
karena ini sebuah pengabdian untuk masyarakat.”

 
Ditambah lagi dengan adanya awig-awig yang ada 

pada masyarakat Lombok pada umumnya turut membuat 
masyarakat merasa malu untuk melakukan penyimpangan 
dalam pelaksanaan PNPM GSC. Awig-awig merupakan bentuk 
kese�aan masyarakat terhadap pemimpinnya dan dapat 



Geliat PNPM GSC di Lombok Tengah 102

dilihat dari ketaatan masyarakat dalam menjalankan aturan-
aturan (awig-awig) dan keputusan-keputusan yang dibuat 
oleh pemimpin serta ada perasaan malu masyarakat terhadap 
perbuatan-perbuatan yang menyimpang.5 

KESIMPULAN

Pelaksanaan PNPM GSC di Kabupaten Lombok Tengah 
telah berjalan dari tahun 2011 sampai sekarang. Tujuan dari 
program ini adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta 
menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Berdasarkan hasil 
peneli�an ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM 
GSC di Kabupaten Lombok Tengah, terutama di Kecamatan 
Janapria telah berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan yang 
dapat mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak telah 
dilakukan, seper� pembangunan atau renovasi polindes dan 
posyandu, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan 
balita dan kelas ibu hamil. 

Pelaksanaan PNPM GSC dapat berjalan dengan baik jika 
par�sipasi masyarakat desa cukup �nggi karena pelaksana 
kegiatan PNPM GSC adalah masyarakat sendiri, yaitu pelaksana 
kegiatan (PK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), 
dan Tim Per�mbangan Masyarakat Desa (TPMD). Semua yang 
terlibat dalam PNPM GSC harus berperan ak�f disertai dengan 
keterlibatan masyarakat pada se�ap musyawarah antardusun 
dan musyawarah desa. Selain itu, peran dari fasilitator 
kecamatan (FK) juga sangat pen�ng karena (FK) adalah pihak 

5 M. Rasyidi, Studi Nilai Budaya pada Lembaga Adat Suku Sasak dalam www.
fp.unram.ac.id, diakses 20 Desember 2012.
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yang menjembatani antara pelaksana kegiatan di desa-desa 
dan pihak pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan hasil peneli�an ini, dapat disimpulkan pem-
berdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM GSC di 
Lombok Tengah adalah dalam hal banyaknya masyarakat yang 
terlibat atau berpar�sipasi dalam tahapan kegiatan PNPM GSC. 
Namun, pemberdayaan masyarakat belum sampai ke tahap  
memandirikan kesehatan masyarakat agar dengan kemauannya 
sendiri datang ke pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan 
yang dilakukan baru sebatas untuk mendukung pelayanan 
kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan oleh petugas 
kesehatan. 

REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil 
peneli�an ini adalah sebagai berikut.

Meningkatkan sosialisasi program PNPM GSC ke pihak-• 
pihak yang terkait dengan kegiatan dalam PNPM GSC dari 
�ngkat kabupaten, kecamatan sampai ke �ngkat desa 
sebelum kegiatan PNPM GSC dilaksanakan. Sosialisasi di 
�ngkat kabupaten dilakukan oleh fasilitator kabupaten 
kepada dinas kesehatan agar terjalin kerja sama yang 
baik dan �dak terjadi kegiatan yang tumpang �ndih. 
Sosialisasi di �ngkat kecamatan dilakukan oleh fasilitator 
kecamatan kepada pihak puskesmas kecamatan. Selain 
kepada pihak penyedia pelayanan kesehatan, sosialisasi 
juga dilakukan terhadap aparat pemerintahan setempat 
agar dapar memberikan dukungan terhadap PNPM 
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GSC. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui 
musyawarah antardesa dengan menekankan penjelasan 
tentang tujuan dari PNPM GSC dengan beberapa indikator 
keberhasilannya. Sosialisasi di �ngkat desa dilakukan 
melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah desa, 
perlu dijelaskan tentang fokus kegiatan PNPM GSC di 
bidang kesehatan, yaitu mencapai indikator keberhasilan 
kesehatan ibu dan anak. Hal ini perlu dilakukan agar 
masyarakat lebih fokus mengajukan usulan yang terkait 
dengan indikator keberhasilan kesehatan ibu dan anak. 
Melakukan pela�han-pela�han untuk meningkatkan • 
kapasitas pelaksana PNPM GSC di �ngkat desa, seper� 
PK, TPMD, KPMD, dan kader kesehatan. Selain pela�han 
teknis pelaksanaan kegiatan PNPM GSC, diperlukan juga 
pela�han yang dapat membangun kesadaran masyarakat 
dalam kemandirian kesehatan sehingga masyarakat �dak 
terlalu bergantung kepada dana dari PNPM GSC. Pela�han 
ini sebaiknya �dak hanya dilakukan sebelum kegiatan 
PNPM GSC dilaksanakan, tetapi juga dilaksanakan se�ap 
�ga bulan sekali sebagai penyegaran.
Fasilitator Kecamatan (FK) melakukan pendampingan • 
yang lebih intensif kepada pelaksana PNPM GSC di desa 
agar kegiatan yang dilakukan lebih terarah. FK juga perlu 
meningkatkan monitoring pelaksanaan PNPM GSC di 
�ap desa agar terpantau keberhasilan dan kekurangan 
pelaksanaan PNPM GSC di �ap desa dan FK juga dapat 
memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi 
pelaksana PNPM GSC di �ngkat desa. FK juga harus dapat 
menjembatani komunikasi antara pelaksana PNPM GSC di 
desa dengan penyedia layanan kesehatan.
Melakukan pertemuan koordinasi ru�n se�ap bulan • 
antara Fasilitator Kabupaten (faskab) PNPM GSC dengan 



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak105

Dinas Kesehatan Lombok Tengah. Pada �ngkat kecamatan, 
koordinasi ru�n dilakukan antara Fasilitator Kecamatan 
(FK) dengan pihak puskesmas kecamatan. Pada �ngkat 
desa, pertemuan koordinasi ru�n dilakukan antara 
pelaksana kegiatan PNPM GSC di desa dengan petugas 
kesehatan yang bertugas di desa seper� bidan desa. 
Dalam pertemuan ini, akan dibahas tentang kegiatan apa 
saja yang telah PNPM GSC dan pihak PNPM GSC dapat 
meminta pendapat dari pihak kesehatan mengenai apakah 
kegiatan yang dilakukan PNPM GSC  dapat mendukung 
pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jika ternyata kegiatan 
yang dilakukan PNPM GSC, �dak terlalu mendukung 
pelayanan kesehatan ibu dan anak, pihak kesehatan 
dapat memberi masukan kegiatan, seper� apa yang lebih 
mendukung indikator keberhasilan kesehatan ibu dan 
anak.
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Antara Budaya, Tabu & 
Upaya Penyelamatan Ibu Hamil 
(Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kepanjen Kidul, Kota Blitar-Jawa Timur) 

Yurika Fauzia Wardhani
Se�a Pranata

 Untuk meminimalisasi terjadinya kema�an ibu dan 
bayi nya, Kementerian Kesehatan telah melakukan ber-
bagai program dengan mengacu pada 4 grand strategi, pem-
berdayaan masyarakat, peningkatan akses pada pelayanan 
berkualitas, surveilan dan pembiayaan. Salah satu program 
pemerintah tersebut adalah Jampersal. 

Jaminan Persalinan (jampersal) merupakan program untuk 
menekan angka kema�an ibu bersalin. Program jampersal di-
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per gunakan untuk  menanggung seluruh biaya persalinan mu-
lai dari sebelum, saat, hingga setelah persalinan bagi ibu yang 
tengah hamil mulai 2011. Dengan ketentuan, proses per salinan 
dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas atau rumah 
sakit kelas III. Dengan Jampersal diharapkan masyarakat, 
khususnya ibu hamil dan melahirkan, mau dan dengan mudah 
mendapat pelayanan dari petugas kesehatan di fasilitas 
kesehatan.

Program jampersal diharapkan bisa menekan angka ke-
ma�an ibu dan bayi sebagaimana target MDG’s tahun 2015. 
Untuk mencapai target MDG’s tersebut, masih bayak tantangan 
dan permasalahan yang harus dihadapi. Di antara masalah-
masalah tersebut adalah masalah budaya, ekonomi, pendidikan, 
geografi, kecukupan fasilitas dan sumberdaya kesehatan, yang 
memunculkan pemikiran perlu adanya intervensi khusus. Salah 
satu faktor yang pen�ng dalam intervensi adalah meningkatkan 
akses masyarakat terhadap persalinan yang sehat dengan 
memberikan kemudahan pembiayaan kepada ibu hamil. 

Melalui intervensi berupa jampersal, diharapkan �dak 
ada lagi terjadi kasus kema�an ibu dan bayi. Namun demikian, 
kondisi di lapangan bisa �dak sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Di wilayah kerja Puskesmas Kepanjen Kidul, Kota 
Blitar, JawaTimur pada Januari – November 2012, terjadi 4 
kasus kema�an ibu. Tiga kasus terjadi di rumah sakit dan 1 
kasus terjadi di Puskesmas.Bagi teman-teman di Puskesmas, 
ini dianggap sebagai bencana dan merupakan rekor kasus 
karena dalam dua tahun sebelumnya �dak ada kema�an ibu. 
Kejadian tersebut merupakan temuan manarik untuk dikaji 
lebih mendalam karena keberadaan fasilitas kesehatan di Kota 
Blitar cukup memadai: RSUD, RS Swasta, 3 Puskesmas, Klinik 
Bersalin dan didukung oleh prak�k dokter obgyn serta bidan 
prak�k swasta. Jarak tempuh yang dibutuhkan dari pelosok 
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kota menuju ke fasilitas kesehatan �dak lebih dari 15 menit 
dengan kendaraan bermotor. Walau semua sumber daya 
sudah dikerahkan untuk meniadakan kasus kema�an maternal 
perinatal, kejadian itu masih saja ditemui.

Untuk memperoleh informasi tentang kasus kema�an 
maternal ini, peneli� melakukan interview dengan suami 
dari ibu yang meninggal (kasus), kader/tetangga yang ada di 
sekitar rumah almarhum dan bidan puskesmas. Peneli� juga 
melakukan observasi lingkungan tempat �nggal informan. 
Permasalahan dalam peneli�an ini merupakan permasalahan 
yang sangat sensi�f. Oleh karenanya, perlu keha�-ha�an 
dalam melakukan pendekatan pada informan. Peneli� sering 
kali harus menghen�kan proses wawancara ke�ka informan 
tampak �dak nyaman untuk menjawab pertanyaan peneli�. 

Kesibukan dan ak�vitas yang dimiliki oleh informan, men-
jadikan informan �dak dapat ditemui sewaktu-waktu. Peneli� 
mengiku� jadwal yang sudah disepaka� antara peneli� dan 
informan. Tidak jarang peneli� harus kembali menemui pada 
malam hari karena informan mempunyai kegiatan lain yang 
�dak dapat diganggu oleh kegiatan wawancara oleh peneli�.

GAMBARAN KASUS KEMATIAN MATERNAL

Memperha�kan kondisi daerah yang merupakan daerah 
perkotaan dengan fasilitas kesehatan yang sangat memadai 
dan mudah di akses, kasus kema�an maternal yang terjadi di 
wilayah kerja Puskesmas Kepanjen Kidul merupakan kondisi 
yang sangat �dak diharapkan oleh Dinas Kesehatan sebagai 
penanggung jawab bidang kesehatan. Menindaklanju� kasus 
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kema�an tersebut, pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas 
sudah melakukan review maternal perinatal. Gambaran hasil 
review adalah sebagai berikut.

KASUS 1

Biodata Ny. F 
Nama   : Ny. F
Umur   : 24 tahun
Pekerjaan  : Swasta
Pendidikan  : SMA
Nama Suami  : Tn. N
Pekerjaan  : Swasta
Pendidikan  : SMA
Alamat   : Tanggung

Deskripsi Kasus. Kehamilan Ny. F kali ini merupakan 
kehamilan anak ke-2. Anak pertama telah berusia 5 tahun 
dan �nggal bersama orang tua Ny. F di Rembang-Blitar. Ny. F  
kerja di sebuah dealer sepeda motor sebagai sales counter. Di 
tempat kerjanya, Ny. F terkenal sebagai karyawa� yang cekatan 
dan mudah bergaul sehingga Ny. F sangat membantu tempat 
dia bekerja dalam mencari customer. Ny. F bekerja dari jam 8 
pagi hingga jam 4 sore dan beberapa kali harus lembur. Sejak 
sebelum hamil hingga 1 hari sebelum Ny. F meninggal, ritme 
kerja Ny. F �dak berubah. Bahkan sore hingga malam sebelum 
Ny. F meninggal, Ny. F sering menerima telpon dari atasan 
karena Ny. F sedang dalam proses persetujuan penawaran 
harga penjualan dengan pembeli. Meskipun Ny. F merupakan 
orang yang mudah bergaul, akan tetapi Ny. F adalah pribadi 
yang tertutup. Ny. F jarang sekali menceritakan masalahnya 
dengan orang lain, termasuk dalam hubungannya dengan 
suaminya. 
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Kondisi Kehamilan. Kondisi  kehamilan Ny. F ini dianggap 
suami dan keluarganya berbeda dengan kehamilan terdahulu 
karena hingga memasuki bulan ke-5 Ny. F masih mengeluh 
mual dan pusing, padahal waktu hamil pertama, Ny. F hanya 
mual-mual sampai bulan ke-3 saja. 

“Saya heran mbak, kenapa sampai bulan ke-5 dia 
(istri) kok masih muntah-muntah, padahal waktu hamil 
pertama muntahnya cuma sampai bulan ke-3”

Tidak jarang Ny. F muntah-muntah ke�ka mengeluh mual 
dan pusing. Hanya saja ke�ka Ny. F mengeluh pusing dan 
muntah-muntah, dan suami menyuruh Ny. F ke dokter, Ny. F 
�dak mau dan menjawab:

“Iki mung gawan bayi kok. Gak popo, mengko yo waras 
dhewe.” 

(Ini cuma bawaan bayi kok. Tidak apa-apa, nan� juga 
sembuh sendiri).

Karena Ny. F menjawab demikian, akhirnya keluarga 
menganggap kondisi Ny. F seper� yang Ny. F katakan.

Kronologi Kejadian. Sepulang dari kerja, setelah maghrib, 
Ny. F minta diantar suami untuk ke rumah orang tuanya dengan 
alasan Ny. F kangen dengan anak pertamanya. Ny. F diantar 
suaminya pergi ke rumah orang tuanya di Rembang, Blitar 
dengan mengendarai motor. Jam 11 malam, Ny. F minta pulang 
ke rumah mertua kembali, padahal saat itu suami Ny. F sudah 
�dur dan �dak kuat untuk mengendarai motor. Karena ngotot 
minta pulang saat itu juga, akhirnya Ny. F yang mengendarai 
motor, sedangkan suaminya yang membonceng. Sampai di 
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rumah, suami Ny. F langsung �dur. Pagi harinya, �dak biasanya 
Ny. F bangun siang. Suami Ny. F pikir Ny. F kecapaian karena 
semalam sampai di rumah sudah larut. Suami Ny. F baru 
membangunkan Ny. F ke�ka jam sudah menunjukkan pukul 
05.30 WIB. Ke�ka suami membangunkan, Ny. F mengeluh 
sakit kepala. Ny. F sempat mencuci piring dan memasak nasi. 
Kemudian Ny. F merasa kepalanya sangat sakit dan ingin 
minum obat karena sudah �dak tahan. Suami mengingatkan 
agar �dak minum obat sembarangan dan minum obat dari 
bidan saja. Akan tetapi, Ny. F tetap bersikukuh mencari “Poldan 
Mix” yang biasa dipakai oleh keluarga jika sakit kepala karena 
Ny. F menganggap obat dari bidan �dak manjur. 

“Obate teko bidan kui wis gak mempan, aku arep 
ngombe obat biasane wae.” 

(Obatnya dari bidan itu sudah �dak manjur, saya mau 
minum obat yang biasanya saja).

Demikian tutur suami tentang jawaban Ny. F ke�ka 
diingatkan untuk �dak minum sembarang obat.

Meskipun suami Ny. F sudah menyembunyikan obat ter-
sebut, Ny. F tetap mencari hingga tempat obat berantakan. 
Akhirnya, Ny. F menemukan obat yang disembunyikan suami-
nya. Obat langsung ditelan tanpa menggunakan air. Karena 
ukuran obat yang besar, akhirnya Ny. F memuntahkannya. 
Setelah itu Ny. F menyapu halaman. Suami Ny. F �dak 
mengetahui, apakah obat tersebut kembali diminum oleh Ny. 
F atau dibuang. Tidak lama pada saat Ny. F menyapu halaman, 
Ny. F muntah-muntah. Suami menyuruh Ny. F untuk masuk 
rumah dan is�rahat saja. 
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“Wis mlebuo omah wae, ndang is�rahat, masuk angin 
koe kui.” 

(Sudah masuk rumah saja, cepat is�rahat, masuk angin 
kamu itu).

Suami mengira Ny. F masuk angin karena semalam Ny. 
F pulang larut. Ny. F masuk kamar kembali dan suami yang 
melanjutkan menyapu halaman dan ruang tamu. Waktu suami 
masuk kamar, suami menemukan Ny. F sudah dalam keadaan 
“ngorok”. 

“Aku kuaget mbak, kok bojoku turune ngorok. Gak 
biasane. Tak tangikne, tak hoyak-hoyak, sampek tak 
kamplengi, lha kok meneng wae.” 

(Saya kaget mbak, kok istriku �durnya mengorok. Tidak 
biasanya. Saya goyang-goyang, sampai saya tampar 
berulang-ulang, lha kok diam saja). 

Ny. F tetap �dak bereaksi akhirnya suami Ny. F menyadari 
bahwa Ny. F butuh pertolongan dan harus segera dibawa ke 
puskesmas. Suami Ny. F bingung bagaimana cara membawa 
Ny. F ke puskesmas yang jaraknya sebenarnya �dak jauh. 
Kendaraan yang dimiliki hanya sepeda motor, padahal Ny. F 
dalam kondisi yang �dak sadar. Dengan mengendarai sepeda 
motor, suami mencari kendaraan yang bisa dipakai untuk 
membawa Ny. F ke Puskesmas. Akhirnya, suami bertemu 
dengan becak yang diharapkan dapat mengantar ke puskesmas. 
Akan tetapi, tukang becak tersebut mengatakan bahwa dirinya 
harus mengantar cucunya dahulu baru bisa mengantar ke 
puskesmas. Walaupun letak puskesmas dekat dengan tempat 
�nggal Ny. F dan �dak membutuhkan waktu lama untuk 
sampai d puskesmas, akan tetapi berdasar cerita suami Ny. F 
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tentang usaha pencarian alat transportasi, dapat dikatakan 
bahwa keluarga Ny. F membutuhkan waktu untuk mencari dan 
menan� transportasi untuk membawa Ny. F ke Puskesmas.

Sesampai di puskesmas, langsung dibawa ke UGD karena 
kondisi Ny. F sudah �dak sadar, Ny. F dirujuk ke rumah sakit. Di 
rumah sakit, Ny. F masuk ke ICU dan dipasang alat bantu nafas 
dan jantung. 

Tabel 4.1 Kondisi Ny. F di Rumah Sakit

HARI KONDISI DI RUMAH SAKIT
Hari 1 Ada �ndakan untuk mengeluarkan janin dari rahim 

Ny. F.
Hari 2 Suhu badan Ny. F meningkat sangat �nggi.
Hari 3 Dokter mengatakan pada keluarga Ny. F bahwa Ny. F 

sudah merespon jika dirangsang sehingga keluarga Ny. 

F �nggal menunggu Ny. F sadar. Keluarga sangat senang 

mendengarnya, akan tetapi di hari ke-3 di rumah sakit Ny. 

F �dak kunjung sadar.
Hari 4 Kondisi Ny. F �ba-�ba menurun dras�s.
Hari 5 Dokter bilang kalau Ny. F mengalami patah batang 

otak dan kalau seandainya Ny. F sembuh, Ny. F akan 

memerlukan biaya �nggi untuk berobat.
Hari 6 Kondisi Ny. F sudah melepuh semua, sudah biru semua. 

Dokter bilang, sekarang Ny. F hidup tergantung alat. 

Dokter menyarankan agar keluarga mengikhlaskan untuk 

pencabutan alat (euthanasia). Setelah berunding dengan 

keluarga, keluarga berat untuk melepas alat karena 

keluarga beranggapan bahwa kalau melepas alat sama 

dengan membunuh. Siang harinya, kondisi Ny. F menurun 

terus dan akhirnya dokter menyatakan bahwa Ny. F sudah 

meninggal.
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Keluarga sedikit merasa lega karena Ny. F sudah dinya-

takan meninggal sebelum keluarga memutuskan untuk mele-

pas alat yang dipasang pada Ny. F (eutanasia, red). Pada hari 

terakhir, sebelum meninggal, Ny. F sudah �dak disun�k obat 

oleh dokter karena menurut dokter, obat yang seharusnya 

disun�kkan sudah �dak bisa masuk. Kondisi badan Ny. F juga 

sudah biru-biru dan kulit yang melepuh.

Informasi dari Puskesmas. Selain mendapat informasi 

langsung dari keluarga, tetangga dan kader, informasi dari 

puskesmas adalah sebagai berikut.

Tanggal 1-3-2012 pukul 08.00 WIB ibu datang ke UGD • 
Puskesmas dengan kondisi �dak sadar, pucat dan nafas 
ngorok.
Ibu langsung dirujuk ke rumah sakit dan meninggal di • 
rumah sakit tanggal 6 Maret 2012.
Riwayat minum obat di rumah sebelum dibawa ke pus-• 
kesmas. “Panadol” 1 tablet karena mengeluh pusing sejak 
kemarin sore.

Gambaran Umum Lingkungan. Dilihat dari kondisi ling-
kungannya, rumah keluarga Ny. F terletak di tepi jalan raya 
yang dilewa� oleh banyak kendaraan yang berlalu lalang. Akan 
tetapi, rumah Ny. F �dak menghadap ke jalan raya, melainkan 
menghadap ke tembok rumah tetangga. Antara rumah Ny. F 
dan rumah tetangga terdapat halaman yang sangat luas. Selain 
posisi rumah Ny. F yang menghadap ke tembok tetangga, 
halaman yang luas dapat pula menjadi penghalang keluarga 
Ny. F untuk berkomunikasi dengan tetangga.

Rumah kader wilayah Ny. F juga lumayan jauh dari tempat 
�nggal Ny. F. Bahkan kader baru mengetahui berita kema�an 



Antara Budaya, Tabu & 
Upaya Penyelamatan Ibu Hamil 116

Ny. F setelah hari ke-3 Ny. F meninggal. Menurut kader, me-
mang suami Ny. F sering main bola dengan teman-temannya 
yang �nggal di sekitar rumah kader. Akan tetapi, jarak rumah 
yang lumayan jauh menghalangi proses komunikasi kader dan 
Ny. F. Menurut kader, selama Ny. F hamil, Ny. F �dak pernah 
datang pada kegiatan posyandu.

“Mungkin Ny. F kontrolnya langsung ke Puskesmas 
mbak, soalnya lebih dekat ke puskesmas daripada ke 
sini (posyandu).”

Kader bercerita jika penduduk di wilayahnya rata-rata 
adalah pedagang dan buruh tani sehingga mereka akan be-
rangkat kerja pagi-pagi dan pulang di malam hari. Ke�ka 
peneli� berkunjung ke rumah kader pada pagi dan siang hari, 
memang lingkungan di sekitar rumah kader memang tampak 
sepi. Jarang tampak masyarakat yang keluar dari rumah, dan 
rumah penduduk juga tampak tertutup semua.

Ibu-ibu yang �nggal di sekitar rumah kader ak�f datang 
pada saat jadwal posyandu berlangsung. Kader mengaku 
bahwa dia dan kader lainnya ak�f memberikan penyuluhan 
kepada ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang mempunyai anak 
balita tentang kesehatan. Untuk risiko masa kehamilan, kader 
memang �dak memberi penyuluhan secara personal, tetapi 
biasanya ibu-ibu yang datang ke posyandu meminjam buku-
buku tentang kehamilan yang dibaca saat jadwal posyandu.

Sebenarnya kader ak�f datang berkunjung ke rumah 
ibu hamil untuk mengontrol kondisi ibu hamil, tetapi karena 
rumah Ny. F yang jauh, Ny. F bekerja dari pagi hingga sore, dan 
karena Ny. F juga �dak pernah hadir jika ada acara di kampung, 
menyebabkan kader jarang berkomunikasi dengan Ny. F. Kader 
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juga �dak mengetahui kondisi kehamilan Ny. F karena kader 
hampir �dak pernah bertemu Ny. F selama Ny. F hamil.

Pada kasus ini, tampak bahwa kurangnya pengetahuan 
ibu tentang bahaya penggunaan obat secara bebas. Suami 
�dak pernah ikut masuk ke ruang dokter ke�ka Ny. F kontrol 
sehingga suami �dak tahu dengan benar kondisi Ny. F. Ny. F 
hanya mengatakan jika kehamilannya baik-baik saja. Komunikasi 
keluarga Ny. F dengan tetangga kurang lancar sehingga ke�ka 
terjadi sesuatu �dak ada tetangga yang mengetahuinya. 
Posisi rumah Ny. F yang jauh dari rumah kader menyebabkan 
terputusnya komunikasi antara Ny. F dengan kader sehingga 
ke�ka Ny. F ter�mpa musibah, kader �dak mengetahuinya.

Permasalahan. Berdasarkan penjelasan di atas, permasa-
lahan yang ada pada kasus 1 jika diringkas adalah sebagai 
berikut.

Kurangnya pengetahuan ibu tentang bahaya penggunaan • 
obat secara bebas.
Suami �dak pernah ikut masuk ke ruang dokter ke�ka Ny. • 
F kontrol sehingga suami �dak tahu dengan benar kondisi 
Ny. F. Ny. F hanya mengatakan jika kehamilannya baik-baik 
saja.
Komunikasi keluarga Ny. F dengan tetangga kurang lancar • 
sehingga ke�ka terjadi sesuatu �dak ada tetangga yang 
mengetahuinya.
Posisi rumah Ny. F yang jauh dari rumah kader menye-• 
babkan terputusnya komunikasi antara Ny. F dengan 
kader sehingga ke�ka Ny. F ter�mpa musibah, kader �dak 
mengetahuinya.
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KASUS 2

Biodata Ny. N 
Nama   : Ny. N
Umur   : 33 tahun
Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan  : SMA
Nama Suami  : Tn. N
Pekerjaan  : Pedagang
Pendidikan  : Akademi, Universitas
Alamat  : Kepanjen Kiduul

Deskripsi Kasus. Kehamilan Ny. N kali ini merupakan 
kehamian 3. Anak pertama laki-laki, telah berusia 7 tahun 
dan �nggal bersama orang tua Ny. N. Anak ke-2 perempuan, 
berumur 4 tahun, �nggal bersama Ny. N. Ny. N adalah seorang 
ibu rumah tangga, sedangkan suami Ny. N adalah pedagang 
yang berjualan sayur di pasar Wlingi. Sehari-harinya, Ny. N 
hanya di rumah beserta 1 orang anaknya. Se�ap pagi, pagi-pagi 
sekali suami Ny. N sudah berangkat untuk berjualan (di pasar 
dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore). Ny. N memang mempunyai 
riwayat hipertensi sejak sebelum hamil. Ibu Ny. N meninggal 
dunia karena darah �nggi (stroke), ayah Ny. N pernah stroke, 
tetapi meninggal dunia bukan karena darah �nggi.

Ny. N mempunyai kebiasaan untuk minum jus se�ap hari. 
Ny. N juga selalu �dur siang. Ada 5 (lima) anggota keluarga di 
rumah (selain dengan keluarga in�, Ny. N juga �nggal bersama 
dengan keponakannya). Sebelum hamil, Ny. N pernah merasa 
kaku-kaki di tangannya, tapi �dak lama kemudian sembuh. Ny. 
N pernah mengalami tensi �nggi sekali ke�ka anaknya sakit.

Kondisi Kehamilan. Awal hamil hingga kehamilan 2 bu-
lan, Ny. N sehat dan �dak mengalami keluhan apapun. Pada 
kehamilan usia 3 bulan, Ny. N mengeluh ambeien. Tanpa 
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konsultasi dokter terlebih dahulu, Ny. N membeli obat “Trace 
Minerals”, kemudian meminumnya dengan cara mencampur 
obat tersebut 1 tetes dengan air satu gelas, kemudian 
meminumnya. Ke�ka usia kehamilan menginjak 8 bulan, 
beberapa hari setelah kontrol, Ny. N merasa punggungnya 
sakit. Padahal sebelumnya Ny. N �dak pernah merasa sakit di 
punggungnya. Se�ap kali Ny. N kontrol ke dokter, suami selalu 
mengantar, tetapi suami �dak pernah ikut masuk ke ruang 
prak�k dokter. Ke�ka terakhir kali Ny. N kontrol, Ny. N hanya 
mengatakan jika kondisi Ny. N dan janin baik, jenis kelamin 
bayi perempuan.

Menurut tetangga, sejak awal kehamilan, kondisi Ny. N 
sudah stres.

“Wong sejak awal kehamilan Ny. N itu sudah stress kok 
mbak. Ny. N pernah bilang pengen ma� saja karena 
hamil.” Ny. N pernah bilang, ‘Aku kie rasane pengen 
ma� wae ngene iki.’ “Lha nyapo to kok pengen ma� 
barang, wong yo onok bojone kok. Sampeyan kie enek-
enek wae.” “Aku kie isin meteng maneh.” 

(Sejak awal kehamilan Ny. N itu sudah stress mbak. 
Ny.N pernah bilang ingin ma� saja karena hamil. Ny. 
N pernah bilang, ‘Aku ini rasanya ingin ma� saja.’ ”Lha 
kenapa ingin ma� segala, kan ada suaminya. Kamu ini 
ada-ada saja.” “Aku malu hamil lagi.”)

Tetangga menceritakan bahwa kemungkinan Ny. N malu 
hamil lagi karena Ny. N hamil anak yang ke-3, padahal rata-rata 
penduduk di lingkungan sekitar tempat �nggal Ny. N hanya 
mempunyai 2 orang anak. Selama hamil Ny. N sering bercerita 
pada tetangga kalau Ny. N keluar rumah, Ny. N selalu melihat 
langit hitam dan bergulung-gulung seper� mau ada badai atau 
bencana. Perasaan itu juga yang membuat Ny. N stres selama 
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hamil. Ny. N jarang keluar rumah saat hamil. Keluar rumah 
seperlunya saja.

Menurut tetangga, minggu-minggu terakhir sebelum Ny. 
N meninggal, Ny. N tampak bengkak pada muka dan kaki. 
Tetangga �dak menanyakan kondisi Ny. N karena Ny. N �dak 
cerita. Ny. N bercerita kepada tetangga jika dokter menya-
rankan Ny. N untuk operasi saja jika melahirkan nan� karena 
anak 1 dan 2 juga operasi, selain itu juga mengingat Ny. N 
mem punyai riwayat tekanan darah �nggi.

Kronologi Kejadian. Pada hari Rabu sore, Ny. N mengeluh 
sakit di ulu ha� sampai punggung. Hari Kamis, Ny. N mengeluh 
kepalanya pusing dan sakit sekali. Suami menyuruh Ny. N 
untuk ke dokter, tetapi Ny. N �dak mau. Ny. N mengatakan 
bahwa sakitnya adalah bawaan bayi. Sakit di punggungnya 
sembuh, tetapi Ny. N masih merasa sangat sakit di kepalanya. 
Kemudian Ny. N minta diambilkan suaminya obat sakit kepala 
“Puyer 16” di tempat obat. Suami Ny. N awalnya melarang Ny. 
N untuk minum obat “Puyer 16” dan memaksa Ny. N untuk 
ke dokter saja. Akan tetapi, Ny. N tetap �dak mau ke dokter 
dan mengatakan bahwa ke dokternya sekalian saja 2 minggu 
lagi. Akhirnya, karena Ny. N bersikeras untuk �dak mau ke 
dokter dan suami �dak tega melihat Ny. N sakit kepala, suami 
mengambilkan obat dan meminumkan obat sakit kepala “Puyer 
16”.

Hari Sabtu malam, Ny. N mengatakan pada suami bah-
wa dirinya �dak bisa �dur. Lalu Ny. N menyetrika baju se-
malaman. Jam 4.30, setelah sholat Subuh, Ny. N baru bisa 
�dur. Pukul 5.30, Ny. N sudah terbangun. Ny. N bercerita 
bahwa dirinya bermimpi dibacakan Surat Al-Ikhlas oleh anak 
kecil. Ny. N mengantar suami berangkat kerja sampai depan 
pintu pagar. Menurut tetangga, setelah suami berangkat Ny. 
N ke pasar seper� biasa dengan mengendarai sepeda motor. 



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak121

Ny. N bercerita pada tetangga kalau sepulang dari pasar 
Ny. N sempat mampir ke apotek untuk “tensi” karena Ny. N 
merasa kepalanya masih pusing. Ny. N cerita jika tensinya 
170. Ke�ka akan membuat jus, Ny. N kejang. Keponakan 
yang �nggal dengan Ny. N menemukan Ny. N yang kejang 
kemudian meminta tolong tetangga. Ny. N dibawa ke Rumah 
Sakit “A” oleh tetangga, keponakan Ny. N menjaga anak Ny. N 
di rumah dan menelpon suami Ny. N. Sampai di rumah sakit, 
Ny. N langsung masuk ke UGD. Di UGD Ny. N diinfus. Ny. N 
hanya diinfus oleh perawat karena menurut perawat, dokter 
di rumah sakit �dak ada. Akan tetapi, dokter sudah dihubungi 
(saat itu hari minggu dan �dak ada seorang pun dokter jaga 
di Rumah Sakit “A” tersebut). Setelah Ny. N dianggap stabil, 
Ny. N dipindah ke ruang perawatan. Di ruang perawatan, Ny. 
N sudah bisa diajak bicara dan merespon tetangganya dengan 
benar. Kemudian perawat masuk dan memasang kateter. 
Ke�ka perawat memasang kateter Ny. N mengaduh kesakitan 
kemudian Ny. N kembali kejang-kejang dan �dak sadar sampai 
Ny. N meninggal.

Informasi dari puskesmas. Selain mendapat informasi 

langsung dari keluarga, tetangga dan kader, informasi dari pus-

kes mas adalah sebagai berikut.

1 minggu sebelum meninggal Ny. N mengeluh pusing, • 
kemudian Ny. N minum puyer.
18 April 2012 Ny. N mengeluh nyeri dada sampai tembus • 
punggung, tapi Ny. N menolak untuk periksa.
20 April 2012 suami mengatakan kaki Ny. N mulai • 
bengkak.
22 April 2012 jam 07.30 WIB Ny. N ke apotek untuk pe-• 
rik sa tekanan darah, hasilnya 170/...? mmHg. Sampai di 
rumah Ny. N mengalami kejang. Yang menemukan per-
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tama kali keponakannya, kemudian meminta bantuan te-
tangga untuk membawa Ny. N ke Rumah Sakit “A”.
Pukul 10.30 WIB Ny. N meninggal dunia.• 

Gambaran Umum Lingkungan. Ny. N hanya dekat dengan 
tetangga sebelah kiri rumah Ny. N. Dengan tetangga ter-
sebut, hubungan keluarga Ny. N dan keluarga tetangganya 
sangat dekat. Bahkan setelah Ny. N meninggal, anak bungsu 
Ny. N diasuh oleh tetangga Ny. N. Tetangga Ny. N tersebut 2 
bulan terakhir menjadi kader di wilayah tempat �nggalnya. 
Tetangga tersebut juga yang mengantarkan Ny. N ke Rumah 
Sakit “A” sebelum Ny. N meninggal. Rumah Sakit “A” dipilih 
karena lokasinya yang dekat dengan tempat �nggal Ny. N. 
Te tangga (suami-istri) mengantarkan Ny. N ke rumah sakit 
dengan menggunakan mobil. Suami Ny. N sampai di rumah 
ke�ka jenazah Ny. N sudah sampai rumah karena suami Ny. N 
berjualan di pasar yang letaknya jauh dari rumah.

Setelah ada kasus kema�an, diadakan pertemuan seluruh 
petugas posyandu oleh dinas kesehatan dan puskesmas. 
Data tentang ibu hamil juga diminta dari petugas koordinasi 
posyandu. Sebenarnya kader dan petugas posyandu sudah 
sering sekali mendata ibu-ibu yang hamil, tetapi ada suatu 
kebiasaan bagi ibu hamil untuk menyembunyikan awal-awal 
kehamilannya hingga perutnya terlihat besar. Padahal rata-rata 
perut yang sudah terlihat besar itu ke�ka memasuki kehamilan 
bulan ke-7 sehingga sudah terlambat untuk pemeriksaan awal.

Permasalahan. Berdasarkan penjelasan di atas, per-
masalahan yang ada pada kasus 2 jika diringkas adalah sebagai 
berikut.

Terlambat mendeteksi tanda bahaya kehamilan karena ibu • 
�dak tahu bahaya minum obat sembarangan.
Terlambat merujuk.• 
Terlambat mendapat pertolongan.• 
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KASUS 3

Biodata Ny. E 
Nama   : Ny. E
Umur   : 20 tahun
Pekerjaan  : Swasta
Pendidikan  : SD
Nama Suami  : Tn. R
Pekerjaan  : Swasta
Pendidikan  : SMP
Alamat   : Kepanjen Lor

Deskripsi Kasus. Rumah Ny. E berada di bantaran sungai. 
Letaknya di bawah dan tepat di sebelah sungai. Rumah kader 
berada dataran yang lebih �nggi dibanding rumah Ny. E. 
Kondisi rumah Ny. E sangat �dak sehat. Ven�lasi yang kurang 
serta minimnya air bersih. Ny. E mempunyai saudara yang 
�nggal di atas.

Ny. E dan suaminya berjualan di alun-alun yang menuntut 
mereka harus meninggalkan rumah pagi-pagi sekali dan kem-
bali ke rumah saat malam. Kondisi demikian menjadikan Ny. 
E jarang bertemu dengan tetangga. Masyarakat sekitar rumah 
Ny. E juga �dak saling peduli dengan tetangganya. Rata-rata 
penduduk sekitar rumah Ny. E adalah pedagang yang berjualan 
mulai pagi buta hingga malam sehingga komunikasi dengan 
tetangga juga kurang baik. Beberapa penduduk yang �nggal 
di sekitar rumah Ny. E juga bukan penduduk asli. Banyak 
pendatang yang berdagang di kota Blitar dan kontrak di sekitar 
tempat �nggal Ny. E.

Kehamilan Ny. E merupakan kehamilan pertama dan Ny. E 
adalah anak tunggal. Sebelum dan selama hamil, Ny. E sering 
bolak balik Madiun-Blitar. 

Kondisi kehamilan. Kondisi badan Ny. E yang gemuk 
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menyebabkan Ny. E �dak terlihat seper� orang hamil sehingga 
tetangga-tetangga �dak menyadari jika Ny. E hamil. Selama 
hamil, Ny. E masih tetap berjualan di alun-alun dari pagi hingga 
malam. Ny. E juga masih bolak-balik Madiun-Blitar dengan 
mengendarai sepeda motor. Umur kehamilan Ny. E adalah 36 
minggu. Ke�ka umur kehamilan 16 minggu ada kecenderungan 
hipertensi, tetapi �dak ada rujukan dari puskesmas ke rumah 
sakit.

Kronologi Kejadian. Pada hari Sabtu, Ny. E berjualan 
seper� biasa, tetapi pada hari itu hujan rin�k-rin�k �dak 
berhen�. Ny. E merasa badannya meriang seper� masuk 
angin. Ny. E �dak segera dibawa ke dokter. Kakak iparnya yang 
ber�ndak seper� paranormal mengatakan bahwa Ny. E kena 
guna-guna. Ny. E yang kondisinya sudah sakit harus naik ke 
atas untuk mengambil air. Menurut kakak Ny. E, guna-guna 
yang masuk ke tubuh Ny. E harus dikeluarkan dengan cara 
memindahkan guna-guna dengan media air, kemudian air 
tersebut dibuang ke sungai agar guna-gunanya hanyut dibawa 
air sungai dan �dak kembali. 

Minggu dini hari, Ny. E mengeluh sesak nafas dan muntah-
muntah. Ny. E �dak segera dibawa berobat karena pada saat 
itu masih sangat pagi, masih hujan, dan �dak ada kendaraan 
yang dapat digunakan untuk membawa Ny. E berobat. Pagi 
harinya, sekitar pukul 6, Ny. E yang mengeluh sudah �dak 
kuat lagi, akhirnya dibawa ke puskesmas dengan mengendarai 
becak. Karena becak berada di atas, Ny. E dipapah oleh 
suaminya berjalan ke atas.

Jarak antara puskesmas dan rumah Ny. E �dak jauh. Jarak 
tempuhnya kurang lebih 15 menit. Sesampai di puskesmas, 
Ny. E sudah dalam keadaan �dak sadar. Bidan dan dokter 
puskesmas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk 
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menyelamatkan nyawa Ny. E, tetapi 20 menit setelah sampai di 
puskesmas, Ny. E meninggal dunia.

Informasi dari Puskesmas. Selain mendapat informasi 
lang sung dari keluarga, tetangga dan kader, informasi yang 
didapat dari puskesmas adalah sebagai berikut.

Tanggal 7 Desember 2012 pukul 23.00 WIB ibu mengeluh • 
pusing hebat dan muntah-muntah.
Tanggal 8 Desember 2012 pukul 01.00 WIB ibu mengeluh • 
sesak nafas.
Pukul 06.20 WIB ibu dibawa ke puskesmas dengan • 
menggunakan becak.
Pukul 06.30 WIB ibu sampai ke UGD Puskesmas dengan • 
kondisi �dak sadar.
Pukul 06.50 WIB ibu meninggal dunia.• 
Jarak antara rumah Ny. E dengan puskesmas 500 m.• 

Gambaran Umum Lingkungan. Rumah keluarga Ny. E ter-
letak di tepi jalan raya yang dilewa� oleh banyak kendaraan 
yang berlalu lalang, tetapi rumah Ny. E �dak menghadap ke 
jalan raya, melainkan menghadap ke tembok rumah tetangga. 
Antara rumah Ny. E dan rumah tetangga terdapat halaman 
yang sangat luas. Selain posisi rumah Ny. E yang menghadap 
ke tembok tetangga, halaman yang luas dapat pula menjadi 
penghalang keluarga Ny. E untuk berkomunikasi dengan 
tetangga.

Rumah kader wilayah Ny. E juga lumayan jauh dari tempat 
�nggal Ny. E. Bahkan kader baru mengetahui berita kema�an 
Ny. E setelah hari ke-3 Ny. E meninggal. 

Menurut kader, memang suami Ny. E sering main bola 
dengan teman-temannya yang �nggal di sekitar rumah kader, 
tetapi jarak rumah yang lumayan jauh menghalangi proses 
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komunikasi kader dan Ny. E. Menurut kader, selama Ny. E 
hamil, Ny. E �dak pernah datang pada kegiatan posyandu.

“Mungkin Ny. E kontrolnya langsung ke Puskesmas 
mbak, soalnya lebih dekat ke Puskesmas daripada ke 
sini (Posyandu).”

Kader bercerita jika penduduk di wilayahnya rata-rata 
adalah pedagang dan buruh tani sehingga mereka akan ber-
angkat kerja pagi-pagi dan pulang di malam hari. 

(Ke�ka peneli� berkunjung ke rumah kader pada pagi dan 
siang hari, memang lingkungan di sekitar rumah kader memang 
tampak sepi. Jarang tampak masyarakat yang keluar dari 
rumah, dan rumah penduduk juga tampak tertutup semua.)

Ibu-ibu yang �nggal di sekitar rumah kader ak�f datang 
pada saat jadwal posyandu berlangsung. Kader mengaku bah-
wa dia dan �m ak�f memberikan penyuluhan kepada ibu 
hamil, ibu menyusui dan ibu yang mempunyai anak balita 
tentang kesehatan. Untuk risiko-risiko masa kehamilan, kader 
memang �dak memberi penyuluhan secara personal, tetapi 
biasanya ibu-ibu yang datang ke posyandu meminjam buku-
buku tentang kehamilan yang dibaca saat jadwal posyandu.

Sebenarnya kader ak�f datang berkunjung ke rumah 
ibu hamil untuk mengontrol kondisi ibu hamil, tetapi karena 
rumah Ny. E yang jauh, Ny. E bekerja dari pagi hingga sore, dan 
karena Ny. E juga �dak pernah hadir jika ada acara di kampung 
menyebabkan kader jarang berkomunikasi dengan Ny. E. Kader 
juga �dak mengetahui kondisi kehamilan Ny. E karena kader 
hampir �dak pernah bertemu Ny. E selama Ny. E hamil.

Permasalahan. Berdasarkan penjelasan di atas, permasa-
lahan yang ada pada kasus 3 jika diringkas adalah sebagai 
berikut.
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Terlambat mendeteksi tanda bahaya kehamilan karena • 
keluarga mengira ibu kesurupan.
Terlambat merujuk karena kondisi cuaca hujan, rumah • 
berada di bantaran sungai dan �dak ada kendaraan.
Terlambat mendapatkan pertolongan.• 

KASUS 4

Biodata Ny. B :
Nama   : Ny. B
Umur   : 31 tahun
Pekerjaan  : Pedagang
Pendidikan  : SMA
Nama Suami  : Tn. B
Pekerjaan  : Pedagang
Pendidikan  : SMA
Alamat   : Tanggung

Diskripsi Kasus. Ny. B mengalami hal yang sama dengan 
ibu dan neneknya. Neneknya meninggal dengan diagnosa 
eklam si ke�ka melahirkan ibunya. Ibunya juga meninggal 
dengan diagnosa yang sama ke�ka melahirkan Ny. B. Hal 
tersebut oleh keluarga Ny. B lebih dianggap sebagai sebuah 
kutukan yang dialami oleh keluarga. Keluarga merasa kema�an 
Ny. B merupakan pemutus kutukan yang harus dialami oleh 
keluarga karena Ny. B dan bayinya meninggal sehingga �dak 
ada lagi yang harus menanggung kutukan.

Keluarga Ny. B �dak paham risiko yang dialami ibu hamil. 
Keluarga Ny. B juga �dak paham jika Ny. B mempunyai sejarah 
keluarga dengan hipertensi sehingga meningkatkan risiko Ny. 
B mengalami hipertensi. Keluarga sangat senang ke�ka Ny. B 
hamil, tetapi ada kekhawa�ran di kalangan keluarga karena 
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keluarga takut Ny. B mengalami hal yang sama dengan ibu dan 
neneknya (takut kutukan itu harus dialami Ny. B).

Kondisi Kehamilan. Suami Ny. B mengatakan bahwa ke�ka 
hamil kondisi Ny. B baik-baik saja. Hanya saja ke�ka hamil Ny. 
B beberapa kali sakit batuk, tapi dibiarkan saja (�dak minum 
obat) sudah sembuh sendiri. Ke�ka hamil, Ny. B sempat 
mengeluh sakit gigi yang tak tertahankan dan akhirnya Ny. 
B melakukan cabut gigi di puskesmas. Ny. B selalu periksa 
kehamilan di BPS, tetapi karena suami �dak ikut masuk ke 
ruang prak�k, suami �dak mengetahui secara jelas kondisi 
kehamilan Ny. B. Ny. B selalu bilang baik-baik saja sepulang 
dari kontrol di BPS. 

Kronologi Kejadian. Kronologi kejadian yang dialami Ny. B 
adalah sebagai berikut.

Ny. B periksa hamil ke BPS dan puskesmas.• 
Tanggal 4 April 2012 jam 00.00 WIB, Ny. B mengeluh sesak • 
nafas dan periksa ke BPS.
Bidan menyarankan Ny. B langsung ke puskesmas.• 
Dari puskesmas Ny. B langsung dirujuk menggunakan • 
ambulan ke rumah sakit.
Ny. B meninggal setelah sampai di rumah sakit.• 
Ny. B mengatakan pernah cabut gigi ke�ka hamil.• 

Permasalahan. Permasalahan yang dialami oleh Ny. B 
adalah sebagai berikut.

Kurangnya pengetahuan ibu tentang risiko cabut gigi pada • 
masa kehamilan.
Kurangnya pengetahuan keluarga tentang risiko-risiko di • 
masa kehamilan.
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TABU vs MALU

Di Kota Blitar, tempat peneli�an ini berlangsung, ternyata 
masih ada kepercayaan yang dipegang oleh para ibu hamil, 
di mana ke�ka kandungan masih berusia muda (belum 
kelihatan hamil) para ibu hamil dilarang unuk menceritakan 
kehamilannya kepada orang lain. Beberapa ibu hamil dan 
kader yang ditanyai tentang alasan mengapa �dak boleh 
menceritakan kehamiannya di awal kehamilan, beberapa men-
jawab “�dak tahu”.

“Gak tau mbak, pokoknya nurut aja apa kata orang-
orng tua. Takut ada apa-apa kalo gak nurut.” 

(Tidak tahu mbak, pokoknya menurut saja apa kata 
orang-orang tua. Takut ada apa-apa jika �dak menurut)

Sedangkan beberapa ibu hamil mengatakan bahwa mereka 
�dak mau menceritakan awal kehamilannya kepada orang 
di luar keluarga in� karena jika kehamilan itu �dak berlanjut, 
mereka akan malu. Ujar salah seorang kader,

“Nek wis kadung cerito trus gak sido hamil lak isin 
mbak. Makanya mereka biasanya baru akan cerita kalau 
perutnya sudah kelihatan besar. Tapi itu ‘kan sudah 
terlambat ya mbak. Lha wong kalau perutnya sudah 
kelihatan besar berar� ‘kan kira-kira sudah empat bulan 
ke atas.” 

(Kalau sudah terlanjur cerita terus �dak jadi hamil 
kan malu mbak. Makanya mereka biasanya baru akan 
cerita jika perutnya sudah terlihat besar. Tapi itu sudah 
terlambat. Jika perutnya sudah terlihat besar, berar� 
kira-kira sudah empat bulan ke atas).
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Selain masalah ketabuan yang berkembang di antara ibu 
hamil sehingga �dak mau menceritakan awal kehamilannya 
kepada orang di luar keluarga in�nya, masalah “malu” juga 
ada di antara ibu hamil yang menyebabkan dirinya �dak mau 
menceritakan kehamilannya. Di Kota Blitar, program KB begitu 
gencar digalakkan dan sangat sukses sehingga sebagian besar 
penduduk Kota Blitar hanya mempunyai dua anak. Ternyata 
dampak posi�f program KB juga disertai dengan dampak 
nega�f yang �mbul di masyarakat. Ibu-ibu yang hamil anak 
ke�ga atau lebih merasa malu dengan kehamilannya. Hal 
ini menyebabkan ibu-ibu malu menceritakan kehamilannya 
kepada orang lain hingga perutnya tampak besar dan tetangga-
tetangga tahu jika ibu tersebut hamil. Sebenarnya tetangga-
tetangga dan lingkungan �dak ada yang mempermasalahkan 
kehamilan ibu tersebut, asal hamil dengan suaminya yang sah. 
Akan tetapi, biasanya ibu hamil tersebut malu sendiri dengan 
tetangganya karena mempunyai �ga anak saja sudah merasa 
banyak sebab sebagian besar tetangganya hanya mempunyai 
dua anak.

Lain kasus, ada pula ibu yang hamil dengan lelaki lain 
karena suaminya adalah TKI di luar negeri dan �dak pernah 
pulang, atau TKW yang pulang dalam kondisi hamil. Kedua 
kelompok inilah yang dianggap para kader sebagai kelompok 
yang “susah dijangkau”. Umumnya mereka menyembunyikan 
diri dan �dak bersosialisasi. Entah mereka memeriksakan 
kehamilannya atau �dak dan di mana mereka memeriksakan 
kehamilannya. 

“Embuh prikso nang ndi mbak. wong gak tau metu 
seko ngomah. Engkuk ujug2 wis lair anake (Tidak tahu 
periksa di mana mbak, mereka �dak pernah keluar dari 
rumah. Nan� �ba-�ba anaknya sudah lahir)”.



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak131

PERAN SUAMI

Peran suami di keluarga dalam budaya Jawa sangat 
pen�ng. Suami sebagai kepala keluarga dan pengambil 
keputusan. Dalam situasi yang sulit dan mendesak, suami 
haruslah mampu mengambi keputusan dengan tepat. Berkaitan 
dengan kehamilan, peran suami sebagai pengambil keputusan 
dan mendampingi istri selama masa kehamilan sangatlah 
pen�ng. Suami hendaknya mendampingi dan memberikan 
ekstra perha�an kepada istrinya yang sedang hamil. Kehamilan 
memang merupakan masa-masa di mana seorang ibu 
membutuhkan perha�an ekstra dari pasangannya (suami) dan 
lingkungannya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan 
biologis yang terjadi pada diri seorang ibu. Perubahan tersebut 
juga memberikan efek pada emosi ibu. Ibu akan berubah 
menjadi sangat sensi�f ke�ka hamil. 

Tidak hanya seorang ibu yang sedang hamil yang harus 
mempunyai pengetahuan tentang kehamilan, suami dengan 
istri yang sedang hamil hendaknya juga mempunyai pengetahun 
tentang kehamilan. Terutama risiko-risiko yang kemungkinan 
terjadi, berkaitan dengan kondisi istri yang sedang hamil. 
Sering kali ibu yang sedang hamil �dak mau menceritakan 
kondisi dirinya dan kehamilannya yang sesungguhnya kepada 
suaminya sehingga ke�ka terjadi sesuatu pada istrinya yang 
sedang hamil, suami �dak tahu kondisi istri yang sebenarnya. 
Untuk mengan�sipasi hal tersebut, suami sebaiknya menemani 
istri yang sedang kontrol kehamilan. Menemani �dak hanya 
menunggu di depan pintu prak�k dokter, bidan, atau di depan 
pintu poli di puskesmas atau rumah sakit, tetapi suami ikut 
masuk ke ruang periksa ke�ka istri sedang periksa. Hal tersebut 
selain membantu suami untuk mengetahui kondisi istri yang 
sebenarnya, juga membantu dokter mengomunikasikan 
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kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika istri memang 
mengalami kondisi khusus (misalnya, tekanan darah �nggi) 
atau kondisi khusus yang terjadi pada janin (misalnya, janin 
sungsang). 

Kepedulian dan tanggapan suami terhadap tanda-tanda 
dan gejala yang berhubungan dengan risiko kehamilan dapat 
meminimalisir kejadian yang �dak diinginkan. Beberapa kasus 
menunjukkan bahwa ke�dakpedulian dan ke�daktanggapan 
suami membawa akibat yang fatal bagi kondisi istrinya yang 
sedang hamil. 

Pelabelan “gawan bayi” (bawaan bayi) pada perubahan 
kondisi ibu hamil yang sebetulnya mengindikasikan adanya 
gangguan pada diri ibu dan kehamilannya. Namun, masyarakat 
menganggap  kondisi tersebut sebagai “sesuatu yang biasa”. 
Hal ini menyebabkan berkurangnya ketanggapan suami dan 
keluarga terhadap gangguan yang dialami oleh ibu hamil. 

Membawa istri yang sedang hamil untuk berkunjung ke 
pelayanan kesehatan sejak terdeteksinya kehamilan istri ada-
lah keputusan yang tepat sehingga jika ada sesuatu yang 
�dak diinginkan dapat diketahui sejak awal kehamilan. Selama 
hamil, jika terjadi keluhan pada istri, para suami juga harus 
tanggap untuk mengajak istri memeriksakannya ke pelayanan 
kesehatan. Hingga akhirnya ke�ka istri akan melahirkan, suami 
yang siaga akan siap mengantarkan istri yang akan melahirkan 
dengan membawanya ke unit pelayanan kesehatan.

PERAN KADER DALAM PELAYANAN JAMPERSAL

Guna memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, 
Pe me rintah telah melaksanakan berbagai upaya terbaiknya. 
Di level komunitas, bidan desa dilengkapi dengan Bidan Kit, 
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obat-obatan dan bahan-bahan untuk memberikan pelayanan 
kesehatan selama kehamilan, persalinan dan nifas ibu 
dan bayinya. Di Puskesmas, sudah ada dokter umum dan 
tenaga bidan yang mampu memberikan pelayanan PONED. 
Masalahnya, pemanfaatan pelayanan ibu dan bayi yang sudah 
disediakan oleh pemerintah ini senan�asa terkait dengan 
kemiskinan, pendidikan, dan untuk beberapa daerah tertentu, 
terkait dengan faktor geografis. Keterbatasan tenaga kesehatan 
untuk menjangkau masyarakat menyadarkan tentang pen-
�ngnya peran serta masyarakat.

Kesadaran tentang keterbatasan tenaga dan anggaran 
telah membuat Puskesmas Kepanjen Kidul senan�asa bermitra 
dengan masyarakat/kader dalam menjalankan program-pro-
gram pelayanannya. Kemitraan dengan kader lebih ditekankan 
pada upaya menggerakkan masyrakat dalam hal PHBS, 
Kadarzi dan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak. Untuk 
memberikan hasil kerja sama yang op�mal ada beberapa 
pembekalan yang diberikan kepada para kader. Selain tentang 
substansi PHBS, Kadarzi dan KIA para kader juga mendapat 
pembekalan tentang penggerakan, pemberdayaan masyarakat 
dan P3K.

Kader Kesehatan di wilayah Puskesmas Kepanjen Kidul 
semuanya perempuan. Kalau dilihat dari profesinya, memang 
kebanyakan mereka adalah sebagai ibu rumah tangga. Namun, 
ada juga pedagang dan pekerja lepas. Ke�dakterikatan dengan 
pekerjaan yang membuat mereka punya waktu lebih untuk 
melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pekerja sosial. 
Ten tunya, juga karena mereka punya komitmen yang bagus 
sebagai kader. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala Pus-
kesmas Kepanjen Kidul.



Antara Budaya, Tabu & 
Upaya Penyelamatan Ibu Hamil 134

“... komitmen kader dalam melaksanakan tanggung 
jawabnya sangat bagus. Kalau sewaktu-waktu mereka 
kita minta datang ke Puskesmas, mereka selalu hadir 
walau hanya saya hubungi via telepon ... ” 

Kegiatan ru�n dari kader adalah melakukan posyandu 
dan pertemuan antarkader yang dilakukan se�ap bulan. Pada 
per temuan ru�n, para kader menginformasikan kondisi PHBS, 
Kadarzi dan KIA yang terdapat di masing-masing wilayahnya. 
Kalau ada sesuatu yang spesial, pada saat pertemuan itu juga 
digunakan untuk melakukan sosialisasi. Salah satu di antaranya 
adalah pemberian informasi tentang jampersal kepada kader.

Terkait dengan kegiatan jampersal, tanggung jawab yang 
diemban oleh kader adalah membantu menggerakkan para 
ibu hamil yang ada di wilayahnya untuk melakukan ANC dan 
persalinan di petugas kesehatan. Sebagaimana dikemukakan 
oleh ibu Kader Ririn.

“... masyarakat di tempat saya banyak dari kalangan 
‘telok-lemak’ (sebutan untuk orang Madura), mereka 
sering datang dan pergi. Sulit untuk dikasih (diberi) tahu.  
Namun saya berusaha sebisa saya untuk memberikan 
penjelasan. Ini lho ada pelayanan gra�s. Sampeyan bisa 
periksa kehamilan, sampeyan bisa melahirkan tanpa 
mbayar ... kurang opo ...”

Ke�ka ada ibu hamil, kader akan selalu memantau kondisi 
ibu hamil tersebut. Kader akan bertanya langsung kepada 
yang bersangkutan atau kalau saat dilakukan kunjungan, yang 
bersangkutan �dak ada, sudah merupakan protap untuk ber-
tanya kepada tetangga di kanan-kirinya tentang keadaannya 
untuk kemudian di�ndaklanju� lagi pada kunjungan berikutnya. 
Se�ap kunjungan biasanya ditambahi dengan pesan.
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“... kalau ada apa-apa, silahkan hubungi saya ... ini ... ini 
no HP saya ...”

Namun demikian, ada kegalauan dari kader ke�ka mau 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Perasaan �dak 
enak ha�, khawa�r terhadap penerimaan masyarakat akan 
menganggap kader sebagai orang “sok tahu” dan terlalu 
banyak omong. 

“... saya �dak enak ha� ... sopo sih kui ... kok kenyi 
banget (Saya �dak enak ha�. Siapa itu, kok ikut 
campur).” 

Hal ini merupakan kendala yang hampir dipunyai oleh 
semua kader. Rasa percaya diri yang kurang karena mereka 
hanya ibu rumah tangga biasa, bukan orang kesehatan. Ke�ka 
terjadi kasus kema�an maternal, kader juga direpotkan dengan 
kejadian itu. Paling �dak kader akan ditanya banyak hal terkait 
kasus kema�an oleh bidan dalam rangka melengkapi informasi 
untuk review maternal mortalitas. Dengan adanya kasus 
tersebut, kader diminta untuk lebih melakukan pemantauan 
kondisi para ibu hamil agar �dak terjadi lagi kasus kema�an 
maternal, sebagaimana dituturkan oleh ibu Susi dan Ririn 
berikut ini.

“... setelah ada kasus ... ada permintaan dari Kelurahan 
dan RT agar kami para kader membantu mendeteksi.”

“... saya diwan�-wan� (dipesan) oleh bu Bidan agar 
kema�an ibu ini jangan sampai terjadi lagi. Saya 
kemudian juga minta bantuan pihak RT untuk sama-
sama memantau. Tapi saya �dak tahu apa �ndak lanjut 
dari RT.”
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UPAYA PENYELAMATAN vs TAKDIR

Kondisi berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak 
yang ada saat ini adalah masih �ngginya angka kema�an 
ibu yang berhubungan dengan persalinan. Sudah banyak 
upa ya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Ada 
program Safe Motherhood yang dicanangkan tahun 1988 
dan mempunyai prioritas pada peningkatan pelayanan kese-
hatan wanita terutama pada masa kehamilan, persalinan, 
dan pascapersalinan. Sebagai kelanjutan Safe Motherhood, 
pada tahun 1996 Pemerintah membuat gerakan nasional 
Gerakan Sayang Ibu (GSI) untuk menggugah keperdulian dan 
par�sipasi swasta dan masyarakat terhadap upaya penurunan 
kema�an ibu. Pada tahun 2000 dibuat gerakan nasional 
Making Pregnancy Safer (MPS). MPS ini merupakan strategi 
sektor kesehatan yang memfokuskan diri pada pendekatan 
perencanaan sistema�s dan terpadu dalam melaksanakan 
intervensi klinis dan pelayanan kesehatan dengan menekankan 
kemitraan bersama swasta, keluarga, dan masyarakat. 

Pertanyaan yang muncul sejak era GSI adalah “bagaimana 
mengupayakan agar ibu bersalin dapat ditolong oleh tenaga 
kesehatan, seper� bidan, dokter umum dan dokter spesialis?”   
Dengan per�mbangan bahwa kasus kema�an ibu juga diaki-
batkan faktor risiko keterlambatan dalam pemeriksaan keha-
milan (terlambat mengambil keputusan), keterlambatan dalam 
memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan, 
dan keterlambatan sampai di fasilitas kesehatan pada saat 
dalam keadaan emergensi. Persalinan yang dilakukan oleh 
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55.4%. 
Masih ada sekitar 30% masyarakat miskin belum melakukan 
persalinan di tenaga kesehatan. Harapannya, agar pada saat 
ibu pergi ke fasilitas kesehatan, sudah tersedia dana dan 
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transportasi yang mendukung upaya ini. Karena itu, salah 
satu upaya terobosannya adalah dengan memberikan jaminan 
pembiayaan kepada masyarakat agar melakukan pemeriksaan 
kehamilan dan melakukan persalinan pada tenaga kesehatan 
di fasilitas kesehatan, sesuai dengan Standar Pelayanan 
Program Kesehatan Ibu dan Anak, yang dikenal dengan is�lah 
“jampersal”. 

Sebagaimana diketahui, kehamilan dan persalinan yang 
aman �dak terlepas dari faktor sosial budaya dan lingkungan di 
dalam masyarakat di mana mereka berada. Memahami perilaku 
perawatan kehamilan adalah pen�ng untuk mengetahui 
dampak kesehatan bayi dan si ibu sendiri. Fakta yang ter-
ama� dalam kasus kema�an di daerah studi menunjukkan 
bahwa keempat Ibu yang meningggal berdasarkan catatan di 
Puskesmas sudah memeriksakan dirinya secara ru�n se�ap 
bulan ke bidan ataupun dokter. Namun demikian, ke�ka 
terjadi masalah kesehatan,Ibu �dak langsung pergi ke petugas 
kesehatan. Mereka cenderung mengabaikan kondisi itu dan 
menunggu waktu kunjungan berikutnya. Kehamilan dianggap 
sebagai hal yang biasa, alamiah dan kodra�. Mereka kurang 
menyadari pen�ngnya segera memeriksakan kehamilan ke�ka 
mengalami masalah kesehatan yang bisa menyebabkan �dak 
terdeteksinya faktor-faktor risiko �nggi yang mungkin dialami 
oleh mereka. Risiko ini baru diketahui pada saat kasusnya 
sudah terlambat dapat membawa akibat fatal, yaitu kema�an. 
Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya �ngkat pendidikan 
dan kurangnya informasi.

Kalau dilihat dari fasilitas kesehatan yang disediakan 
Peme rintah Daerah seper� �ga Puskesmas dan sebuah 
RSUD di Kota Blitar yang luas wilayahnya hanya 32,58 km². 
Padahal masih ada beberapa Rumah Sakit Swasta dan banyak 
dokter dan bidan prak�k swasta. Seharusnya masyarakat bisa 
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mengakses dengan mudah fasilitas kesehatan yang ada. Pada 
keempat kasus kema�an, kalau dilihat dari jarak tempat �nggal 
ke fasilitas kesehatan terdekatnya, semua �dak ada yang lebih 
dari 2 km. Alat transportasinya pun mudah diperoleh se�ap 
saat.

Kasus kema�an yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas 
Kepanjen Kidul merupakan gambaran bagaimana kultur 
perkotaan yang bercirikan melemahnya ikatan sosial, juga 
berkontribusi terhadap kasus ini. Kepedulian keluarga dan 
tetangga sekitar harusnya bisa diop�malkan untuk dilibatkan 
dalam upaya pemantauan dan deteksi dini risiko kehamilan 
yang mungkin dialami oleh seorang ibu hamil.  

Secara medis, penyebab �ga kasus kema�an ibu diduga 
eklamsia dan satu kasus �dak ditemukan indikasi. Kondisi 
tersebut, bila �dak ditangani secara tepat dan profesional, 
dapat berakibat fatal bagi ibu. Namun, kefatalan ini juga karena 
ada faktor keterlambatan pengambilan keputusan dari keluarga 
dan ibu yang bersangkutan. Keterlambatan juga muncul karena 
kepa nikan,  suami yang sering kali menjadi panik melihat 
keadaan krisis yang terjadi. Kepanikan dan ke�daktahuan akan 
gejala-gejala tertentu saat persalinan dapat menghambat 
�ndakan yang seharusnya dilakukan dengan cepat. Tidak jarang 
pula nasihat-nasihat yang diberikan oleh teman atau tetangga 
mempengaruhi keputusan yang diambil. Selain dari faktor 
keterlambatan dalam pengambilan keputusan, faktor geografis 
dan kendala ekonomi, keterlambatan mencari pertolongan 
disebabkan juga oleh adanya suatu keyakinan dan sikap pasrah 
dari masyarakat bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan 
takdir yang tak dapat dihindarkan. 

Suatu kondisi yang �dak dihindari bahwa dalam upaya 
meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui program-
program pembangunan kesehatan perlu memperha�kan 
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aspek-aspek sosial-budaya masyarakat. Keberadaan petugas 
kese hatan dan kelengkapan fasilitas kesehatan semata �daklah 
cukup untuk mengatasi masalah-masalah KIA di suatu daerah. 
Perilaku kesehatan di masyarakat, baik yang menguntungkan 
atau merugikan kesehatan banyak sekali dipengaruhi oleh 
faktor sosial budaya. Pada dasarnya, peran kebudayaan 
terhadap kesehatan masyarakat adalah dalam membentuk, 
mengatur dan mempengaruhi �ndakan atau kegiatan individu-
individu suatu kelompok sosial untuk memenuhi berbagai 
kebutuhan kesehatan. 

Memang �dak semua perilaku masyarakat yang pada 
awalnya bertujuan untuk menjaga kesehatan dirinya adalah 
merupakan prak�k yang sesuai dengan ketentuan medis dan 
kesehatan. Apalagi kalau persepsi tentang kesehatan ataupun 
penyebab sakit sudah berbeda sekali dengan konsep medis, 
tentunya upaya mengatasinya juga berbeda, disesuaikan 
dengan keyakinan ataupun kepercayaan-kepercayaan yang 
sudah dianut secara turun-temurun sehingga lebih ba-
nyak menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi 
kesehatan. Untuk mengubah perilaku ini, sangat dibutuhkan 
waktu dan cara yang strategis. Dengan alasan ini pula, dalam 
hal penempatan petugas kesehatan di mana selain memberi 
pelayanan kesehatan pada masyarakat juga berfungsi 
sebagai agen pengubah, maka pengetahuan dan kemampuan 
berkomunikasi dari petugas kesehatan sangat diperlukan di 
samping kemampuan dan ketrampilan memberi pelayanan 
kesehatan. 

Mengingat bahwa dari indikator-indikator yang ada me-
nunjukkan derajat kesehatan ibu dan anak masih perlu di�ng-
katkan, maka dalam upaya perbaikannya perlu pende katan-
pendekatan yang dilakukan secara holis�k dan integra�f yang 
�dak hanya terbatas pada bidang kesehatan secara medis saja 
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tetapi juga ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Dalam 
hal melakukan upaya-upaya perbaikan, perlu disadari bahwa 
hubungan ibu dan anak sangat erat di mana kondisi kesehatan 
ibu akan dapat secara langsung mempengaruhi kondisi 
kesehatan anaknya, baik mulai dari kandungan maupun setelah 
persalinan. Oleh karena itu, pen�ng sekali menempatkan 
konteks reproduksi dalam program KIA sehingga diharapkan 
kondisi kesehatan seseorang benar-benar dapat terpelihara 
sesuai dengan konsep medis yang tepat sejak ia berada dalam 
kandungan, masa kanak-kanak, masa remaja hingga dewasa. 

ILMU vs UPAYA PENYELAMATAN

Ilmu/pengetahuan tentang kehamilan �dak saja wajib 
dimiliki oleh ibu hamil saja, tetapi wajib dimiliki oleh keluarga, 
terutama oleh suami. Dengan pengetahuan tentang kehamilan 
dan risiko-risiko kehamilan, ibu hamil dapat mendeteksi 
risiko-risiko yang ada di dalam dirinya. Selain itu, suami dan 
keluarga dapat menjadi suami dan keluarga siaga bagi istri 
dan saudaranya yang hamil. Pengetahuan yang dimiliki oleh 
suami dan keluarga ibu hamil diharapkan mampu menjadi 
bekal apabila kelak terjadi suatu kondisi yang �dak diinginkan 
pada ibu hamil. Pemberian tambahan ilmu/pengetahuan, 
baik pada ibu hamil maupun suami dan keluarga diharapkan 
mampu menjadi salah satu upaya penyelamatan pada ibu 
hamil. Ilmu tentang kehamilan dan risiko-risiko kehamilan yang 
dimiliki oleh ibu hamil, diharapkan mampu menjadikan ibu 
hamil tanggap dan menger� tentang perubahan kondisi yang 
dialaminya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat 
bagi dirinya. Sedangkan ilmu yang telah dimiliki oleh suami dan 
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keluarga diharapkan mampu membantu ibu hamil jika terjadi 
hal-hal gen�ng terjadi pada ibu hamil. Keputusan tepat yang 
dilandasi ilmu sangat diperlukan dalam membantu ibu hamil 
dalam usaha menyelamatkan, baik ibu maupun anak yang 
dikandungnya. 

Pemberian bekal ilmu pada ibu hamil, suami dan keluarga-
nya �dak dapat dilakukan dengan cara “pukul rata”, tetapi 
dilakukan dengan “bahasa” yang sama dengan konsep dan 
“bahasa” yang dipahami oleh keluarga tersebut. Hal ini wajib 
dilakukan agar konsep yang akan kita sampaikan mampu 
dipahami dengan benar oleh ibu hamil dan keluarganya. Proses 
pendampingan oleh tenaga kesehatan secara berkesimbungan 
juga dinilai efek�f untuk mengubah konsep “keliru” yang 
berkembang di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang ada 
pada kasus kema�an maternal yang terjadi di Kota Blitar jika 
diring kas adalah sebagai berikut.

Kurangnya pengetahuan ibu tentang bahaya penggunaan • 
obat secara bebas.
Suami �dak pernah ikut masuk ke ruang dokter ke�ka ibu • 
kontrol sehingga suami �dak tahu dengan benar kondisi 
ibunya. Ibu hanya mengatakan jika kehamilannya baik-baik 
saja.
Komunikasi keluarga ibu dengan tetangga kurang lancar, • 
sehingga ke�ka terjadi sesuatu �dak ada tetangga yang 
mengetahuinya.
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Posisi rumah yang jauh dari rumah kader menyebabkan • 
terputusnya komunikasi antara ibu dengan kader sehingga 
ke�ka ibu ter�mpa musibah, kader �dak mengetahuinya.
Terlambat mendeteksi tanda bahaya kehamilan karena ibu • 
�dak tahu bahaya minum obat sembarangan.
Terlambat merujuk.• 
Terlambat mendapat pertolongan.• 
Terlambat mendeteksi tanda bahaya kehamilan karena ke-• 
luarga mengira ibu kesurupan.
Terlambat merujuk karena kondisi cuaca hujan, rumah • 
berada di bantaran sungai dan �dak ada kendaraan.
Terlambat mendapatkan pertolongan.• 
Kurangnya pengetahuan ibu tentang risiko cabut gigi pada • 
masa kehamilan.
Kurangnya pengetahuan keluarga tentang risiko-risiko di • 
masa kehamilan.

Adanya kepercayaan-kepercayaan “keliru” yang tumbuh di 
masyarakat menyebabkan masyarakat kurang “tanggap” dalam 
menyikapi perubahan kondisi yang dialami oleh ibu hamil.

Peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ibu 
hamil sangatlah pen�ng, karena dalam Budaya Jawa, suami 
lah pengambil keputusan jika ada persoalan-persoalan rumah 
tang ga. Kader sangat berperan dalam penyampaian informasi 
tentang kehamilan dan risiko-risikonya pada ibu hamil dan 
keluarganya. 

Pemberian ilmu/pengetahuan pada ibu hamil dan keluar-
ganya diharapkan mampu menjadi salah satu alterna�f penye-
lamatan ibu hamil.

Dapat kita simpulkan bahwa upaya penyelamatan ibu 
hamil merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan saja 
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tang gung jawab kader dan petugas kesehatan, melainkan tang-
gung jawab ibu hamil itu sendiri, suami dan keluarganya.
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Akses Pelayanan 
Kesehatan Ibu & Anak di Kepulauan

(Studi Kasus di Kepulauan Aru, Wakatobi 
& Kepulauan Natuna) 

Agung Dwi Laksono
Se�a Pranata

Akses ke pelayanan kesehatan merupakan pokok utama 
pembangunan kesehatan. Aksesibilitas selalu menjadi tolok 
ukur apakah sebuah pembangunan kesehatan telah dilakukan 
dengan baik atau �dak? Hal ini juga berkaitan dengan equity 
atau keadilan di dalamnya.

 Dalam perkembangan terakhir terkait rencana peme-
rintah untuk memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan 
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(SJSN) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per 
tanggal 1 Januari 2014, akses ke pelayanan kesehatan juga 
menjadi isu utama dalam klausul ataupun pembahasannya. 
Hal ini masih terkait dengan isu disparitas atau terlalu lebarnya 
rentang akses antarwilayah, terutama terkait isu disparitas 
akses antara wilayah Jawa-Bali dengan wilayah non-Jawa-Bali.

Dengan luasnya bentangan Indonesia sebagai negara ke-
pu lauan terbesar di dunia dengan 13.487 pulau yang telah 
berhasil diiden�fikasi dan dinamai, evidence isu akses ke 
pelayanan kesehatan �dak berhen� hanya sampai pada 
ketersediaan sarana fasilitas kesehatan dan tenaga kese-
hatannya saja, tetapi juga akses secara fisik terkait dengan 
ketersediaan prasarana transportasi untuk mencapainya.

Ar�kel tentang akses pelayanan kesehatan ibu dan 
anak kali ini disusun berdasarkan studi kasus di �ga wilayah 
kepulauan di Indonesia. Tiga wilayah kepulauan tersebut 
adalah Kabupaten Kepulauan Aru di sebelah Timur yang ber-
batasan laut langsung dengan negara tetangga Australia, 
Kabupaten Wakatobi yang berada di tengah-tengah wilayah 
Kepulauan Indonesia, serta Kabupaten Kepulauan Natuna di 
sebelah Barat yang berbatasan laut langsung dengan negara 
tetangga Vietnam.

Dengan metode pengumpulan data secara wawancara 
men dalam, baik pada petugas kesehatan maupun tokoh-tokoh 
masyarakat setempat, penulis bisa mendapatkan gambaran 
apa yang dirasakan oleh masyarakat setempat tentang 
kondisi akses pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya. 
Sedang untuk bisa mendapatkan gambaran secara langsung 
ketersediaan sarana transportasi untuk mengakses wilayah-
wilayah kepulauan tersebut peneli� juga melakukan observasi 
par�sipa�f dengan mencoba menjangkau secara langsung, baik 
dengan sarana transportasi speedboat yang dimiliki oleh Dinas 
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Kesehatan maupun berbaur dengan masyarakat, merasakan 
langsung sarana transportasi laut publik yang tersedia.

DIMENSI AKSES

Pada akhirnya, isu soal akses ini menjadi mengemuka, 
akses menjadi isu pen�ng dalam kajian kebijakan, terkait upaya 
pencarian sarana pelayanan kesehatan. Ada 5 dimensi pen�ng 
dari akses yang dikemukakan oleh Obrist, dkk (2007) dalam 
Policy Forum Plos Medicine, yaitu availability (ketersediaan), 
accessibility (aksesibilitas), affordability (keterjangkauan), ade-
quacy (kecukupan), dan acceptability (akseptabilitas). 

Tabel 5.1 Lima Dimensi Akses ke Pelayanan Kesehatan

DIMENSI PERTANYAAN

Ketersediaan 
(Availability): 
Pelayanan kesehatan 
yang ada dan 
memenuhi kebutuhan 
klien.

Jenis layanan apa yang tersedia? 
Lembaga apa saya yang 
menawarkan layanan ini? 
Apakah ada dan cukup tenaga 
terampil? 
Apakah produk dan jasa yang 
ditawarkan dan sesuai dengan 
kebutuhan orang-orang miskin? 
Apakah persediaan cukup untuk 
menutupi permintaan?

Aksesibilitas 
(Accessibility): 
Lokasi sarana layanan 
kesehatan sejalan 
dengan lokasi klien.

Berapa jarak geografis antara 
layanan yang disediakan dengan dan 
rumah pengguna yang dituju? 
Dengan cara transportasi apa 
mereka bisa dicapai? 
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Berapa banyak waktu yang 
dibutuhkan?

Keterjangkauan 
(Affordability): 
Harga jasa layanan 
kesehatan sesuai 
dengan rata-
rata pendapatan 
masyarakat dan 
kemampuan masya-
rakat untuk membayar.

Berapa biaya langsung dari layanan 
produk dan jasa yang disediakan? 
Berapa biaya �dak langsung dalam 
hal transportasi, kehilangan waktu 
dan penghasilan, suap, dan biaya 
“�dak resmi” lainnya?

Kecukupan 
(Adequacy): 
Layanan kesehatan 
yang disediakan 
memenuhi harapan 
klien.

Bagaimana pelayanan kesehatan 
diselenggarakan? 
Apakah penyelenggaraan layanan 
kesehatan  memenuhi harapan 
pasien? 
Apakah jam buka sesuai dengan 
jadwal dari masyarakat, misalnya 
jadwal pekerjaan sehari-hari petani 
skala kecil? 
Apakah fasilitas bersih dan baik 
terus?

Akseptabilitas 
(Acceptability): 
Karakteris�k penyedia 
layanan kesehatan 
sesuai dengan harapan 
masyarakat.

Apakah informasi, penjelasan, 
dan perawatan yang diberikan 
mengambil konsep lokal tentang 
penyakit dan nilai-nilai sosial yang 
berlaku? Apakah pasien merasa 
diterima dan dirawat? 
Apakah pasien percaya dengan 
kompetensi dan kemampuan 
penyedia layanan kesehatan?

(Obrist et al, 2007)
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 Fakta empiris yang terjadi di lapangan, kembali mene-
gaskan masih dalamnya jurang kesenjangan aksesibilitas pela-
yanan kesehatan di Indonesia dalam semua dimensi akses. Isu 
yang berkembang bukan hanya kesenjangan antara desa-kota, 
tetapi juga Jawa-luas Jawa serta daratan-kepulauan.

UPAYA PEMERINTAH

Salah satu fokus prioritas pembangunan pemerintah 
ada lah upaya percepatan dan/atau perlakuan khusus untuk 
pem bangunan kesehatan Daerah Ter�nggal, Perbatasan dan 
Kepulauan, terutama diarahkan pada wilayah Indonesia bagian 
Timur. Pemerintah merasa hal ini sangat pen�ng sehingga 
dituangkan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Terpencil, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar, ataupun dalam 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan sebagai penanggung 
jawab bidang kesehatan.

Ada dua jenis daerah kepulauan dalam kebijakan daerah 
kepulauan, yaitu ‘Pulau-Pulau Kecil Terluar’ (PPKT) dan ‘Pulau-
Pulau Kecil Terluar Berpenduduk’ (PPKTB). Penger�an ‘Pulau-
Pulau Kecil Terluar’ adalah pulau dengan luas area kurang 
atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) 
yang memiliki ��k-��k dasar koordinat geografis yang 
menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan 
hukum internasional dan nasional. Berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 78 Tahun 2005 ditetapkan 92 Pulau-pulau 
Kecil Terluar yang merupakan dasar penentuan luas wilayah 



Akses Pelayanan 
Kesehatan Ibu & Anak di Kepulauan 150

Indonesia, yang tersebar di 45 kabupaten atau kota di 21 
provinsi (Kementerian Kesehatan RI., 2009).

Sedang ‘Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk’ adalah 
PPKT yang berpenduduk yang memerlukan perha�an dalam 
masalah kesehatan. Berdasarkan Tim Toponomi Peraturan 
Presiden Nomor 78 Tahun 2005 terdapat 34 ‘Pulau-Pulau Kecil 
Terluar Berpenduduk’ di 21 kabupaten atau kota di 11 provinsi 
yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar. Dalam rangka 
peningkatan jangkauan pelayanan, diarahkan pada 33 pulau 
yang terletak di 19 kabupaten atau kota di 10 provinsi, sedang 
prioritas diarahkan pada wilayah Indonesia bagian Timur lebih 
dahulu (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

Dalam mengatasi masalah di DTPK, diperlukan kebijakan 
dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), serta 
pendekatan kedaulatan (souvereignity approach), mengingat 
masalah yang dihadapi, selain terkait kesejahteraan. Pelayanan 
kesehatan di Daerah Ter�nggal, Perbatasan dan Kepulauan 
perlu menjalin kerja sama dan keterpaduan antarkementerian 
dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha dan 
pihak swasta serta NGO. Hal ini untuk meningkatkan daya 
ungkit program/kegiatan yang dilaksanakan bagi masyarakat 
di wilayah tersebut. Pelayanan kesehatan di daerah ter�nggal, 
perbatasan, dan kepulauan ditujukan untuk meningkatkan 
akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di DTPK, 
dengan memperha�kan tuntutan dan  kebutuhan masyarakat 
setempat dan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan 
yang dihadapi. Di sisi lain, perlu upaya percepatan untuk 
mengejar keter�nggalan, tanpa meninggalkan cultur shock bagi 
masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan ini perlu 
dukungan, baik pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan 
kemampuan sumber daya manusia maupun peningkatan dana, 



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak151

sehingga terjadi peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan 
pada masyarakat di wilayah tersebut. 

Kebijakan

Kebijakan dalam pelayanan kesehatan Daerah Ter�nggal, 
Per batasan dan Kepulauan antara lain:

Kebijakan pengembangan kesehatan di DTPK merupakan 1. 
bagian yang �dak terpisahkan dari kebijakan Rencana 
Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia sehat dan 
Kebijakan Pemerintah Daerah;
Pelayanan kesehatan di DTPK khusus pelayanan dasar 2. 
merupakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
harapan masyarakat daerah tersebut;
Pelayanan kesehatan di DTPK diutamakan untuk mening-3. 
katkan jangkauan, pemerataan, serta mutu pelayanan;
Pengembangan program pelayanan kesehatan di DTPK 4. 
dilakukan secara bertahap, terpadu, dan berkesi nam-
bungan;
Pemberdayaan masyarakat di DTPK, ditujukan untuk me-5. 
ningkatkan pengetahuan dan kemauan masyarakat meng-
atasi masalah kesehatan;
Pengembangan daerah ter�nggal.6. 

Sebagaimana arah tujuan pembangunan kesehatan untuk 
meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kese-
hatan yang bermutu bagi masyarakat di DTPK, khususnya di 
101 Puskesmas prioritas nasional DTPK, disusun rencana aksi 
dan rencana pengembangan. Strategi yang ditetapkan adalah 
(Kementerian Kesehatan RI., 2010) sebagai berikut.
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Strategi I: Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di 
DTPK.

Menggerakkan peran serta masyarakat dan memberda-
yakan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan me-
lalui pembentukan Desa Siaga dan pemanfaatan kearifan lokal. 

Fokusnya adalah:
pembentukan Desa Siaga,1. 
pela�han kader,2. 
pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA),3. 
pemanfaatan tenaga setempat.4. 

Strategi II: Meningkatkan akses masyarakat DTPK terhadap 
pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat 
di DTPK dengan mendekatkan pelayanan, baik melalui pem-
bangunan sarana pelayanan maupun dengan mendekatkan 
kegiatan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat 
menjangkau dan dijangkau pelayanan kesehatan. 

Fokusnya adalah:
Jangka Pendek:1. 

peningkatan jumlah puskesmas, pustu di wilayah a) 
DTPK,
pelayanan Rumah Sakit Bergerak,b) 
kegiatan Tim Mobile di DTPK,c) 
pola pelayanan di DTPK sebagai upaya percepatan,d) 
sistem pendukung pelayanan seper� radio komuni-e) 
kasi, dan lain-lain.

2. Jangka Panjang:
pola pelayanan yang komprehensifa) 
pola rujukan di DTPK, dan lain-lain.b) 
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Strategi III: Meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan di 
DTPK

Pembiayaan sebagai salah satu pendukung terlaksananya 
pelayanan kesehatan di DTPK yang akan mendukung pro-
ses pengadaan sarana, prasarana, obat dan perbekalan, 
pemberdayaan SDM, baik yang bersumber dari APBD maupun 
APBN.

Fokusnya adalah:
tersedianya dana bagi pembangunan sarana dan prasarana 1. 
di DTPK,
tersedianya dana pelaksanaan pelayanan (promo�f, pre-2. 
ven�f, kura�f dan rehabilita�f) di DTPK,
tersedianya dana pengadaan obat dan perbekalan serta 3. 
alat kesehatan di DTPK,
tersedianya dana pengiriman dan pendayagunaan tenaga 4. 
kesehatan di DTPK,
tersedianya dana untuk pelaksanaan manajemen di sarana 5. 
pelayanan, baik primer maupun sekunder.

Strategi IV: Meningkatkan pemberdayaan SDM Kesehatan di 
DTPK

SDM Kesehatan sebagai pelaksana dalam pelaksanaan 
pelay anan kesehatan, perlu mendapat perha�an yang baik, 
terlebih di DTPK. Karena sangat terbatas, petugas yang ber-
minat mengabdikan diri melaksanakan pelayanan di DTPK. 
Dengan demikian, perlu perha�an, baik dalam rekrutmen, 
penempatan, pemberdayaan, dan pengembangan karier tenaga 
kesehatan. 

Fokusnya adalah:
Jangka Pendek:1. 

rekrutmen tenaga DTPK (Puskesmas dan Rumah Sakit a) 
serta sarana pelayanan lainnya).
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penempatan dan pemberdayaan tenaga di DTPK b) 
(Puskesmas dan Rumah Sakit serta sarana pelayanan 
lainnya).
insen�f (finansial dan non-fnansial),c) 
peningkatan kemampuan SDM kesehatan (pela�han d) 
dan pendidikan),
pendelegasian kewenangan.e) 

2. Jangka Panjang:
pola penempatan dan pemberdayaan tenaga di DTPK,a) 
pola insen�f dan pengembangan karier tenaga di b) 
DTPK.

Strategi V: Meningkatkan ketersediaan obat dan per bekalan
Ketersediaan obat dan perbekalan serta alat kesehatan 

adalah suatu proses yang panjang dan dipengaruhi oleh ber-
bagai faktor di luar bidang kesehatan. Hal ini perlu men dapat 
perha�an mengingat ketersediaan obat dan perbekalan pada 
pelaksanaan pelayanan menjadi mutlak. Fokusnya adalah: 

ketersediaan obat dan perbekalan di DTPK,1. 
ketersediaan peralatan kesehatan di DTPK,2. 
mutu dan kondisi obat di DTPK,3. 
pola pengadaan dan pengiriman obat dan perbekalan di 4. 
DTPK.

Strategi VI: Meningkatkan manajemen Puskesmas di DTPK, 
termasuk sistem survailans, monitoring dan evaluasi, serta 
Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan memerlukan 
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang baik agar 
terlaksana dengan baik sehingga kegiatan manajerial meru-
pakan hal yang harus diperha�kan, terlebih di DTPK, dimana 
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terbatasnya tenaga yang petugas, serta kondisi dan situasi 
lapangan yang memerlukan perha�an khusus. Fokusnya 
adalah:

pela�han manajemen puskesmas,1. 
Sistem Informasi Puskesmas (Simpus)2. 
pela�han 3. survailans.

Sedang untuk penerapan di lapangan, Kementerian Ke se-
hatan RI mengembangkan rencana aksi dan rencana pengem-
bangan secara operasional sebagaimana terangkum dalam 
upaya berikut (Kementerian Kesehatan RI, 2011).

pemberdayaan masyarakat, yang berupa Desa Siaga, 1. 
Poskesdes, Posyandu; 
peningkatan pelayanan program Kesehatan Ibu dan Anak 2. 
(KIA), Gizi, Pencegahan Penyakit Menular, Dokter Terbang, 
Dokter Plus, Rumah Sakit Bergerak; 
peningkatan pembiayaan kesehatan, yang berupa Dana 3. 
Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP), dana 
dekonsentrasi, Program, Bansos, Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Kesehatan 
(BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal); 
peningkatan SDM, khususnya SDM Kesehatan, yang 4. 
berupa Pegawai Tidak Tetap (PTT), Penugasan Khusus, 
Tugas Belajar;
peningkatan pemenuhan obat dan peralatan kesehatan; 5. 
peningkatan manajemen kesehatan (termasuk pela�han 6. 
manajemen puskesmas, program survailance); 
pengembangan Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial 7. 
Dasar (PONED) di Puskesmas dan Rumah Sakit Sayang 
Ibu dan Bayi (RSSIB) dan Pelayanan Obstetri Neonatus 
Essensial Komprehensif (PONEK) di rumah sakit; 
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peningkatan penampilan dan kinerja Puskesmas di daerah 8. 
perbatasan antara Negara; 
pengembangan 9. Flying Health Care; dan pendukung 
transport antarpulau dengan Puskesmas Keliling Perairan 
(Kementerian Kesehatan RI., 2010).

Telah ada upaya mendasar dari Kementerian Kesehatan 
sebagai penanggung jawab bidang kesehatan mewakili peme-
rintah untuk mengadakan sarana transportasi laut berupa 
puskesmas terapung di beberapa wilayah kepulauan. Meski 
belum merata, upaya ini se�daknya sudah mengurangi masalah 
ketersediaan sarana transportasi, dan pelayanan kesehatan 
mulai bisa menjangkau beberapa daerah yang sebelumnya 
belum tersentuh pelayanan kesehatan. 

Namun, permasalahan kembali terjadi dalam operasiona-
lisasinya. Biaya maintenance bulanan untuk transportasi laut 
yang memang dikenal sangat mahal, dan hal ini menjadi per-
masalahan sendiri ke�ka dalam era otonomi daerah sekarang 
ini, anggaran Dinas Kesehatan menjadi sangat ‘minim’ dalam 
keseluruhan APBD. 

 

KABUPATEN KEPULAUAN NATUNA

Kabupaten Kepulauan Natuna merupakan salah satu wila-
yah dari Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai namanya, seluruh 
kabupaten di provinsi ini adalah sebuah kepulauan.
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Gambar 5.1
Peta Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten Natuna, kabupaten kepulauan yang memiliki 
banyak lanscape view yang sangat can�k ini merupakan salah 
satu wilayah paling utara Republik ini, yang berbatasan laut 
langsung dengan negara tetangga Vietnam dan Kamboja. 
Dengan posisinya yang demikian, Kementerian Kesehatan 
menempatkan Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten 
DTPK (Daerah Ter�nggal, Perbatasan dan Kepulauan).

Gambaran kondisi keter�nggalan wilayah kabupaten kepu-
lauan ini bisa dilihat dari ketersediaan sarana komunikasi yang 
ada. Untuk sambungan telepon tetap (fixed landlines), hanya 
tersedia di sekitar Ranai sebagai ibukota kabupaten ini saja. 
Untuk wilayah lain yang berupa kepulauan hanya tersedia 
jaringan telepon seluler bila beruntung. Di wilayah Pulau Subi 
dan Pulau Midai, misalnya, sinyal cukup sulit untuk didapatkan. 
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Sedang di wilayah Serasan Timur �dak usah berharap akan ada 
sinyal yang sampai.

Untuk mencapai Kabupaten Kepulauan Natuna, tersedia 
dua jalur transportasi. Yang pertama adalah jalur udara melalui 
Batam ke Ranai (ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau). Saat ini 
ada Wings Air dan Sriwijaya Air yang melayani jalur ini dua 
atau �ga kali seminggu. Yang kedua adalah jalur laut. Sama 
dengan jalur udara, jenis transportasi ini juga �dak tersedia 
se�ap hari. 

Berdasarkan pengamatan, ketersediaan tranportasi untuk 
mencapai Kabupaten Kepulauan Natuna rela�f mudah, ter-
utama untuk mencapai ibu kotanya, Ranai. Namun, justru dari 
Ranai menuju ke wilayah lain dari Kabupaten Natuna perlu 
effort khusus yang cukup menguras tenaga, biaya dan waktu. 
Hal ini juga akan sangat berkaitan erat dengan aksesibilitas 
pelayanan kesehatan di wilayah ini.

Untuk seluruh wilayah Kabupaten Natuna fasilitas pela-
yanan kesehatan yang tersedia bisa dibilang hanya ada 
pelayanan dasar saja, kecuali di ibu kotanya, Ranai, yang telah 
ada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna 
sebagai satu-satunya rumah sakit sebagai pusat rujukan �ngkat 
kabupaten. 

Secara kuan�tas, sebenarnya untuk tenaga kesehatan te-
lah lebih dari cukup tersedia. Untuk tenaga bidan, misalnya, 
telah ada 108 bidan di wilayah ini. Dengan jumlah desa dan 
kelurahan yang hanya 73, seharusnya semua desa telah bisa 
terisi tenaga bidan. Namun, kenyataannya, menurut Kabid 
Yankes Dinas Kesehatan, ada beberapa desa yang kosong tanpa 
hadirnya bidan. Bagaimana �dak? Dari 108 bidan tersebut, 
sekitar 70-an bidan menumpuk di Ranai.

Berbicara tentang aksesibilitas fasilitas kesehatan di 
kepu lauan, �dak akan pernah terlepas atau bahkan sangat 
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tergantung dengan ketersediaan sarana transportasinya. Ben-
tangan Kabupaten Natuna yang beribu kota di Ranai, dengan 
wilayah paling Utara di Pulau Laut, serta dengan wilayah 
paling selatan di wilayah Pulau Subi dan Serasan, sungguh 
memerlukan banyak energi dan kesabaran untuk mencapainya.

Penulis harap paparan berikut mampu memberi sedi-
kit gambaran tentang beberapa jalur transportasi serta 
ketersediaan sarana transportasinya, berdasarkan hasil 
wawancara dengan Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten 
Natuna.

Jalur Pulau Laut-Ranai memerlukan waktu tempuh sekitar 1. 
8 jam perjalanan dengan kapal besi reguler dari Pelni. 
Tarif sekitar Rp 100.000,- dengan frekuensi sekitar 10-
15 hari sekali. Jalur ini juga bisa ditempuh dengan kapal 
kayu (tongkang), yang bila beruntung kita bisa nebeng 
kapal barang dengan tarif sekitar Rp 120.000,-. Atau, 
bila mau, sewa sendiri dengan tarif lima sampai belasan 
juta, tergantung besaran kapal kayu, yang berar� juga 
bergantung dengan �ngkat keamanannya.
Jalur Serasan-Ranai; jalur ini dilewa� oleh Kapal Pelni 2. 
Bukit Raya yang memerlukan waktu tempuh sekitar 
8 jam perjalanan menuju Ranai. Dengan tarif sekitar 
Rp. 120.000,-, jalur perjalanan ini juga tersedia dalam 
frekuensi sekitar 15 hari sekali.
Jalur Pulau Subi-Ranai; hampir sama dengan tarif di dua 3. 
jalur sebelumnya, cukup murah, hanya dalam kisaran 
Rp 120.000,- saja, tapi dengan jarak tempuh yang bisa 
mencapai 24 jam perjalanan.
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KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu wilayah 
dari Provinsi Seribu Pulau, Provinsi Maluku; meski sebenarnya 
julukan ini kurang pas dibandingkan faktanya. Provinsi seribu 
pulau? Untuk Kabupaten Kepulauan Aru saja jumlah pulaunya 
sudah mencapai 547 pulau, belum ditambah dengan pulau-
pulau kabupaten lain di wilayah yang bersebelahan dengan 
Pulau Papua ini.

Untuk mencapai kabupaten kepulauan ini selain dengan 
jalur laut, juga bisa dilakukan dengan pesawat. Satu-satunya 
pesawat maskapai yang beroperasi dan mau mendarat di 
pulau tersebut pada tahun 2012 ini adalah Trigana Air setelah 
sebelumnya dua maskapai lainnya (Merpa� dan Wings Air) 
menarik diri dari jalur tersebut.

Gambar 5.2 Posisi Kabupaten Kepulauan Aru di peta Indonesia

Jalur pesawat terbang yang harus kita lalui untuk mencapai 
Kabupaten Kepulauan Aru dari Kota Ambon adalah Ambon-
Tual-Dobo. Kota Tual adalah kota yang sebelum memisahkan 
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diri masih merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. 
Jarak tempuh terbang Kota Ambon-Kota Tual mencapai 90 
menit, dan jarak tempuh Kota Tual-Dobo mencapai 25 menit. 
Bila perjalanan tersebut kita tempuh melalui jalur laut dari 
Kota Ambon, kita bisa semalaman terapung di lautan.

Aru disebut sebagai kabupaten kepulauan karena kabu-
paten ini merupakan gugusan pulau yang terdiri dari 3 pulau 
besar dan 544 pulau kecil. Dari 547 pulau yang ada, 89 pulau di 
antaranya berpenghuni dan 458 pulau lainnya yang sementara 
ini belum ada penghuninya. Keberadaan Kabupaten Kepulauan 
Aru terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2003 
dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 
2004, dengan luas wilayah ± 55.270,22 km2 di mana  6.425,77 
km2 berupa daratan dan 48.070 km2 berupa lautan. Kabupaten 
Kepulauan Aru secara administra�f terdiri dari 7 Kecamatan, 
117 Desa, 2 Kelurahan. Menurut Data Kependudukan tahun 
2010, jumlah penduduk secara keseluruhan berjumlah 83.977 
jiwa, dengan 43.565 jiwa berjeniskelamin laki-laki dan 40.412 
perempuan yang berada dalam 15.912 rumah tangga.  

Bila kita membayangkan mencapai kabupaten kepulauan 
ini sulit, sesungguhnya mencapai wilayah kerja di kepulauan 
ini jauh lebih sulit lagi. Jalur laut adalah jalur transportasi satu-
satunya, yang untuk mencapainya sangat tergantung dengan 
kondisi angin laut yang sering kali sangat �dak bersahabat. 
Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera 
Indonesia, juga dibayangi oleh Pulau Irian di bagian �mur dan 
Benua Australia di bagian selatan sehingga sewaktu-waktu bisa 
terjadi perubahan iklim yang ekstrim.

Untuk sarana komunikasi, kondisi Kepulauan Aru sudah 
cukup baik untuk golongan DTPK. Sudah ada jaringan Telkom 
dan komunikasi seluler. Telkomsel sebagai satu-satunya 
provider yang bernyawa di daerah ini telah hadir dengan sinyal 
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cukup kuat, meski terbatas hanya jaringan GSM. Se�daknya 
saya masih bisa memberi kabar orang rumah bahwa saya 
masih baik-baik saja.

Gambar 5.3 Peta Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru

Melihat gambar peta di atas seper�nya Aru terdiri dari 
satu pulau besar dan beberapa pulau kecil. Yang sebenarnya 
adalah beberapa pulau yang terselingi selat-selat yang terlihat 
sempit, tetapi saat observasi didapatkan kenyataan yang cukup 
lebar.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, Kabupaten 
Kepulauan Aru telah membagun 21 Puskesmas yang tersebar 
di 7 (tujuh) kecamatan. Banyaknya jumlah puskesmas 
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dibanding dengan jumlah kecamatan bukanlah dikarenakan 
kabupaten kepulauan ini kaya raya, tapi lebih dikarenakan 
terlalu banyaknya kepulauan yang menjadi wilayah kerja Dinas 
Kesehatan di sana. Lebih tepatnya adalah untuk mendekatkan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, di 
mana sasaran penduduk yang dilayani oleh satu unit puskesmas 
rata-rata 13.026 penduduk, dapat dikatakan bahwa jumlah 
puskesmas yang ada sudahlah mencukupi. Namun, karena 
kabupaten ini mempunyai karakteris�k kepulauan dengan 
daerah-daerah yang terisolasi, konsep wilayah kerja tersebut 
digan� dengan Konsep Pusat Gugus yang memfokuskan pada 
kemudahan transportasi dan letak desa yang di diami oleh 
penduduk. 

Walau sudah diupayakan demikian, kondisi yang �dak 
dapat dipungkiri bahwa alat transportasi untuk meng-
hubungkan Desa dengan tempat pelayanan kesehatan di pusat 
gugus masih juga terbatas. Untuk memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat, suatu upaya yang dilakukan 
adalah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya 
yang ada di masyarakat, seper� posyandu, Desa Siaga, dan 
poskesdes. 

Observasi par�sipa�f aksesibilitas fasilitas kesehatan untuk 
wilayah Kabupaten Kepulauan Aru kali ini dilakukan peneli� 
berawal dari dari Dobo (ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru) ke 
Puskesmas Benjina, salah satu puskesmas dengan jangkauan 
‘termudah’ di wilayah ini. Perjalanan menuju lokasi Puskesmas 
Benjina bisa ditempuh dengan perahu bermotor reguler 
dengan perjalanan sekitar 3-4 jam dari ibu kota Kabupaten 
Kepulauan Aru, Dobo. Perjalanan yang cukup ‘mudah’ untuk 
wilayah kabupaten kepulauan yang memiliki 547 pulau ini.

Puskesmas Benjina terletak di Desa Benjina, Kecamatan 
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Aru Tengah, yang berada di pesisir sebelah barat Pulau Ko-

broor. Industri perikanan, banyaknya kapal penangkap ikan, 

dan buruh kapal yang singgah, telah menjadikan Benjina 

sebagai daerah terbesar setelah Dobo, Kota Kabupaten. 

Dalam kecamatan yang sama sebenarnya ada 4 Puskesmas 

yang beroperasi untuk sekitar 24 desa yang ada di wilayah ini, 

sedang Puskesmas Benjina sendiri bertanggung jawab atas 11 

desa, dengan bentangan wilayah yang cukup luas. 

Gambar 5.4 Puskesmas Benjina

Kunjungan pertama adalah kula nuwun ke Puskesmas 
Ben jina sekaligus untuk assessment dengan seluruh bidan 
yang melayani jampersal di wilayah ini. Di Puskesmas Benjina, 
terdapat tenaga bidan sebanyak lima orang, yang entah 
mengapa semuanya ditugaskan berkumpul di Puskesmas Induk 
Benjina saja. Sama sekali �dak ada ‘bidan desa’ di wilayah ini? 
Dalam sebuah kesempatan diskusi dengan salah satu kepala 
dusun, Dusun Papakula Kecil, terungkap bahwa di desanya 
�dak ada tenaga bidan sama sekali, yang ada adalah 4 orang 
tenaga dukun bayi.

Menurut pengakuan rekan Puskesmas, terdapat 3 Pustu 
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(Puskesmas Pembantu), yaitu di Namara, Selibatabata, dan 
Fatujuring. Hanya saja yang ada tenaga perawat hanya di 
Pustu Selibatabata, dua lainnya masih kosong. Di wilayah 
Benjina, juga ada satu Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), yaitu 
di Maririmar yang juga tersedia tenaga perawat laki-laki.

Puskesmas Benjina sendiri dikepalai oleh seorang dokter, 
yang merupakan seorang dokter lulusan pertama yang asli 
daerah, yang rumahnya saat ini berada di Makassar. Saat ini, 
beliau sudah dipindahkan sebagai kepala bidang di Rumah 
Sakit Kabupaten di Dobo. Jadi, secara otoma�s, ia lebih sering 
di Dobo dan Makassar daripada di Benjina. 

Pada kesempatan diskusi tersebut, para tokoh agama dan 
tokoh masyarakat setempat juga sempat melontarkan usulan 
pengadaan pos-pos siaga di beberapa ��k desa. Pelayanan 
kesehatan ibu dan anak yang mengandalkan satu ��k di 
puskesmas saja, merupakan salah satu faktor penyulit akses 
masyarakat di wilayah ini. Dalam forum diskusi yang sama, 
Kepala Desa Benjina menyatakan kesanggupannya untuk 
menyediakan tanah di wilayahnya untuk keperluan tersebut. 

Masalahnya, kalaupun Kepala Desa bisa menyediakan 
tanah, siapa dan biaya dari mana untuk membangunnya? 
Kalaupun nan� bisa dibangun, bagaimana dengan tenaga 
kesehatannya? Apakah masyarakat akan memanfaatkan? 
Sebab kalau melihat pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat 
setempat, masih �dak banyak. Se�ap harinya berkisar 5 – 10 
orang yang datang ke Puskesmas. Untuk persalinan, belum 
pernah sekalipun ibu melahirkan di Puskesmas.  Para ibu lebih 
suka melahirkan di rumah. Walau bidan sudah mulai dipercaya 
untuk menolong persalinan, tapi keberadaan dukun sebagai 
penolong persalinan masih menjadi pilihan masyarakat. Kondisi 
ini diakui kebenarannya oleh Dokter Puskesmas. 

Terkait masih berperannya dukun dalam menolong 
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persalinan, ada usulan yang menarik dari bapak pendeta. 
Diusulkan bahwa perlu untuk memberi perha�an dan 
penghargaan bagi dukun bayi. Usulan yang sangat manusiawi 
dari masyarakat yang merasakan manfaat keberadaan dukun 
bayi di tengah ke�daktersediaan tenaga kesehatan. 

  Menurut pengakuan Kepala Puskesmas yang di-’amin’-i 
oleh rekan puskesmas lainnya, dinyatakan bahwa puskesmas 
menurunkan petugas untuk berkeliling di posyandu sekali 
sebulan di se�ap wilayah yang didominasi dengan jalur 
laut. Jadi, banyak masyarakat di wilayah kerja puskesmas di 
wilayah ini bersentuhan dengan pelayanan kesehatan sebulan 
sekali. Jadi, bila sakit saat baru saja ada kunjungan Posyandu, 
kita harus bersabar menunggu satu bulan kemudian untuk 
mendapatkan pengobatan.

Dalam kesempatan ini, kami juga sempat berkunjung dan 
berbaur dengan masyarakat di beberapa lokasi. Se�daknya 
7 ��k lokasi yang menjadi ampuan Puskesmas Benjina telah 
kami datangi, yaitu Desa Benjina, wilayah RKI-Benjina (Rumah 
Kayu Indonesia), Desa Gulili, Desa Namara, Desa Selilau, Desa 
Fatujuring, dan wilayah Trans-Maijurung. Menurut masyarakat 
di lokasi-lokasi tersebut, memang mereka bersentuhan dengan 
petugas kesehatan sebulan sekali sesuai dengan jadwal 
Posyandu, tetapi sering kali juga mundur, sampai pada akhirnya 
terlewat pada jadwal bulan berikutnya lagi. Mereka bercerita 
dengan tetap menaruh kepercayaan penuh pada petugas 
kesehatan, dan bahwa memang menurut mereka kondisi ini 
terjadi di luar kuasa petugas kesehatan.

Ada sebuah insiden kecil pada saat kami hendak 
meninggalkan Desa Gulili pada salah satu kunjungan. Di 
dermaga seorang kakek berjalan terbungkuk menggunakan 
tongkat hendak melompat ke speedboat kami, posisinya sudah 
duduk di bibir dermaga dengan kaki hendak menjangkau 
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speedboat. Kakek yang sedang sakit itu mengira kita sedang 
ada jadwal posyandu, dan berharap mendapat pengobatan dari 
mantri yang menyertai perjalanan kami. Sungguh tak tertahan 
ha� menangis merasakan rin�h dan harapnya. Betapa Mbak 
Ning, mantri perempuan dari Purwokerto itu begitu telaten 
memberi penjelasan sekaligus memupuk harapan si kakek, dan 
meyakinkan bahwa dia akan kembali menjumpai kakek itu. 
Bersabarlah Kek, bersabarlah ... entah sampai kapan?

Konfirmasi kami lakukan ke petugas puskesmas tentang 
penjadwalan posyandu ini, kami mendapat jawaban bahwa 
memang jadwal posyandu keliling itu ru�n, tapi juga tergantung 
ketersediaan uang. Se�daknya, membutuhkan Rp 600.000,- 
sekali jalan untuk 3 – 4 hari berkeliling posyandu di wilayah-
wilayah ampuan puskesmas tersebut. 

Tergantung ketersediaan uang? Sungguh miris mendengar 
jawaban ini. Bukannya Kementerian Kesehatan telah melun-
curkan dana BOK ke semua Puskesmas? Setelah re-check 
ke petugas Dinas Kesehatan, ditemukan kenyataan bahwa 
Puskesmas Benjina menerima dana BOK sekitar 250 juta. Itu 
belum termasuk dana operasional Puskesmas yang berasal dari 
APBD.

Kita coba berhitung untuk ‘ketersediaan uang’ ini. Bila 
dibutuhkan 3 kali perjalanan untuk menjangkau posyandu yang 
memerlukan biaya transportasi laut, yang sekali perjalanannya 
membutuhkan biaya Rp 600.000,-, sesungguhnya kebutuhan 
per bulan untuk transportasi laut hanya membutuhkan 
Rp 1.800.000,-, dan dalam setahun hanya pada kisaran Rp 
21.600.000,-. Lalu, dibandingkan dengan kucuran dana BOK 
yang sekitar Rp 250.000.000,-? Sekali lagi, setelah konfirmasi 
dengan Dinas Kesehatan, penyerapan dana BOK di Puskesmas 
Benjina mencapai 100%.

Kebutuhan biaya sesuai uraian di atas adalah untuk sewa 
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longboat dari nelayan. Puskesmas Benjina sendiri sebetulnya 
sudah mempunyai speedboat sendiri, hanya saja sudah 
rusak sejak dua tahun yang lalu. Menurut keterangan Dinas 
Kesehatan sempat dirapatkan soal kerusakan speedboat ini 
dengan beberapa puskesmas yang mengalami hal yang sama. 
Pada saat pengambilan keputusan, para kepala puskesmas 
merasa sanggup memperbaiki speedboatnya sendiri tanpa 
diambil alih oleh Dinas Kesehatan. Namun, hasilnya untuk 
Puskesmas Benjina sampai saat ini, sejak dua tahun yang lalu, 
�dak ada perbaikan sama sekali.

Cerita di atas adalah gambaran dinamika pelayanan kese-
hatan di wilayah kerja Puskesmas Benjina yang rela�f paling 
“mudah” dijangkau dari Kota Kabupaten Kepulauan Aru. Kami 
�dak tahu bagaimana kondisi di wilayah kerja Puskesmas Batu 
Goyang. Disebut Batu Goyang karena daerah tersebut terletak 
di ujung selatan Kepulauan Aru, berbatasan langsung dengan 
benua Australia, di mana terbentang luas Laut Arafura yang 
ombaknya senan�asa menggoyang bukit batu yang melindungi 
pantainya. 

Jujur, kami hanya bisa komentar “priha�n”. Pada saat  
singgah di Fatujuring, desa yang berada di wilayah kerja 
Puskesmas Benjina, kami sempat bertemu dengan orang yang 
dikenalkan sebagai kepala Puskesmas Batu Goyang. Sang 
Kepala Puskesmas sedang asyik memperbaiki perahu dari 
“fiber” di halaman belakang rumahnya. Lebih dari sepekan, 
beliau berada di rumahnya. Kalau dilihat dari jarak perjalanan 
dan sulitnya alat transportasi menuju ke Batu Goyang, kecil 
kemungkinan untuk kembali ke wilayah kerjanya dalam waktu 
dekat. Pertanyaan kami, bagaimana nasib penduduk yang 
membutuhkan pelayanan kesehatan? Semoga Batu Goyang 
bisa menjawab.
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KABUPATEN KEPULAUAN WAKATOBI

 Kabupaten Kepulauan Wakatobi merupakan salah 

satu wilayah dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbatasan 

langsung dengan Provinsi Maluku Utara di sebelah �mur. 

Kabupaten yang rela�f baru ini merupakan pecahan dari 

Kabupaten Buton. Nama Wakatobi sendiri merupakan 

representa�f dari empat pulau besar yang menjadi basis 

kabupaten ini. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Wangi-

wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binangka, 

pulau terjauh (paling selatan).

Gambar 5.5 Peta Kabupaten Kepulauan Wakatobi

Mirip dengan wilayah kabupaten kepulauan lainnya, 
jalur transportasi yang tersedia untuk mencapai wilayah 
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ini terdiri dari dua jalur: laut dan udara. Jalur laut bisa kita 
tempuh menggunakan kapal cepat dari Baubau sekitar empat 
jam. Sedang jalur udara bisa kita tempuh dari Makassar (via 
Baubau) yang tersedia hari Senin-Kamis, serta hari Sabtu (via 
Kendari), yang untuk kedua jenis jalur tersebut dilayani oleh 
maskapai Wings Air. Jalur udara yang cukup repe��f tersebut 
bukan karena Wakatobi sebagai des�nasi bawah laut yang 
cukup mendunia ini ramai dikunjungi wisatawan luar, tetapi 
lebih karena pemerintah kabupaten mensubsidi pihak maskapai 
untuk melayani jalur tersebut.

Seper� layaknya kabupaten kepulauan lainnya, keter-
sediaan pelayanan kesehatan masih cukup menjadi masalah di 
wilayah ini. Untuk wilayah Puskesmas Tomia yang kami datangi, 
dengan ampuan wilayah yang mencapai 6 desa, tenaga bidan 
yang tersedia hanya 3 orang, yang otoma�s se�ap bidan harus 
mampu meng-cover dua desa.

“Di sini, satu bidan untuk satu desa itu �dak cukup, Pak! 
Apalagi ini kita hanya diberi �ga bidan untuk enam desa 
...” demikian keluh salah satu tokoh masyarakat.

Dalam sebuah diskusi di Kecamatan Tomia yang melibat-
kan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan dan 
bahkan dukun bayi, kami juga menemukan beberapa kondisi 
yang menjadi realitas yang ketersediaan sarana dan fasilitas 
kesehatan yang harus dibenahi.

 “Saya rasa pemberian layanan di sini sudah cukup bagus, 
Pak, tapi perlu di�ngkatkan lagi, terutama untuk transfusi 
darah karena bila ada kasus harus dirujuk ke Baubau ...” 
usul salah satu Kepala Lingkungan kepada kami.
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Memang di Kabupaten Wakatobi belum tersedia fasilitas 
pelayanan tranfusi darah. Palang Merah Indonesia (PMI) 
sebenarnya sudah berdiri di kabupaten ini, tetapi belum 
memiliki Unit Transfusi Darah. Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Wakatobi yang berada di Wanci pun, sebagai 
satu-satunya rumah sakit di wilayah ini, �dak memiliki, 
bahkan untuk sekadar bank darah. Menurut pengakuan Dinas 
Kesehatan, sebenarnya sudah tersedia tenaga untuk pelayanan 
transfusi darah, tetapi sarananya yang masih belum tersedia.

Sebagai gambaran, jarak antara Pulau Tomia ke Baubau 
mencapai 11 jam perjalanan dengan kapal reguler bertarif 
Rp 130.000,-; itu pun hanya beroperasi sekali sehari. Jadi, 
ibu hamil yang mau bersalin harus bersabar dengan jadwal 
yang ada serta perjalanan yang lama. Sewa kapal seper�nya 
menjadi hal yang mustahil bagi penduduk wilayah ini karena 
harga sewanya mencapai kisaran di atas Rp 10.000.000,- per 
kali sewa. Jadi, bukan cerita baru bila ibu hamil dengan faktor 
penyulit yang dirujuk ke Baubau harus pass away sebelum 
sampai ke tempat rujukan.

Jarak Pulau Tomia ke Wanci di Pulau Wangi-wangi sebe-
narnya lebih pendek. Dalam perjalanan yang kami arungi 
dengan kapal cepat, bisa tercapai 3 – 3,5 jam perjalanan. 
Hanya saja memang ketersediaan sarana pelayanan kesehatan 
di RSUD Kabupaten Wakatobi �dak selengkap di Baubau, 
meski juga sebenarnya sudah tersedia dokter obgyn di RSUD 
Kabupaten Wakatobi yang dikontrak selama enam bulan. Paling 
�dak, itulah pengakuan Direktur RSUD berikut ini.

“... mengenai kecukupan tenaga di rumah sakit, jujur 
saya katakan kurang. Tenaga bidan yang ada 20 orang, 
dokter obgyn ada 1, itu pun baru bulan 7 kemarin 
datang, itu pun belum defini�f. Dia merupakan tenaga 
residensi sekitar 6 bulan ...”
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Observasi par�sipa�f aksesibilitas fasilitas pelayanan kese-
hatan yang kedua, kami lakukan di Pulau Lamanggau, seberang 
Pulau Tomia. Di wilayah ini, terutama wilayah pesisirnya, 
didominasi oleh keberadaan Suku Bajo yang �nggal di atas 
laut.

Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Jabal di Pulau Wangi-
wangi menuju Pelabuhan Usuku di Pulau Tomia. Perjalanan 
menggunakan kapal speed bermesin tempel 5 biji berkekuatan 
200 PK ini menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam. 
Dari Pelabuhan Usuku di Pulau Tomia, kami harus bergeser 
ke pelabuhan lainnya, Wai�i, untuk bergan� tunggangan dari 
kapal speed menjadi pompong, perahu kecil yang di daerah 
lain biasa juga disebut sebagai jung atau ke�n�ng. Dari 
Pelabuhan Wai�i inilah kami melanjutkan perjalanan ke Pulau 
Lamanggau, tempat bermukimnya saudara-saudara Suku Bajo 
yang membentuk koloni tersendiri di bibir pantai wilayah 
Lamanggau.

Gambar 5.6
Kapal cepat yang melayani rute Wanci-Tomia

Agak miris bercerita tentang pelayanan kesehatan di 
wilayah ini. Di Pulau ini jumlah tenaga kesehatan yang ada 
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hanya 5 (lima) orang, sudah termasuk Kepala Puskesmas, 
seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan basis sanitarian. 
Satu orang lagi juga seorang sanitarian, PTT dari pusat. Sedang 
sisanya adalah perawat. Dari kelima tenaga kesehatan yang 
ada tersebut, 4 orang �dak �nggal di tempat, mereka �nggal 
di pulau seberang, di Wai�i. Yang �nggal di Lamanggau hanya 
tenaga sanitarian yang PTT pusat.

Untuk sarana bangunan Puskesmas, sebetulnya Peme-
rintah Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009 sudah 
membangun gedung Puskesmas Induk Onemobaa yang 
repre senta�f secara fisik. Sayangnya, puskesmas yang dires-
mikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara itu memiliki lokasi 
yang sama sekali �dak masuk akal. Bagaimana �dak? Lokasi 
puskesmas berada di Onemobaa, wilayah barat pulau, jauh dari 
permukiman penduduk yang menempa� sisi �mur pulau. Di 
wilayah puskesmas ini, bukan wilayah jarang penduduk, tetapi 
lebih tepat wilayah yang sama sekali �dak ada penduduk. 
Kondisi ini diperparah dengan lokasi puskesmas yang berada 
di dalam wilayah ‘Wakatobi Dive Resort’. Sebuah perusahaan 
swasta yang mengelola obyek wisata di Onemobaa.

Puskesmas Onemobaa ini sudah 3 (�ga) tahun mangkrak 
�dak ditempa�. Karena kalaupun ditempa�, siapa penduduk 
yang mau datang ke tempat ini dengan perjalanan yang cukup 
jauh dari permukiman. Petugas kesehatan puskesmas lebih 
memilih Puskesmas Pembantu (Pustu) Lamanggau untuk 
berkantor. Meski letaknya juga �dak strategis, berada di 
ujung desa, tempatnya rela�f lebih mendeka� permukiman 
penduduk.

Dalam sebuah kesempatan, kami disertai oleh Kepala Pus-
kesmas, salah satu staf Puskesmas, serta satu staf Dinas Kese-
hatan, mencoba untuk berkunjung ke Puskesmas Onemobaa. 
Kami harus naik pompong untuk mencapai lokasi Puskesmas 
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Onemobaa yang berada di sisi lain pulau. Setelah itu harus 
jalan kaki di jalan setapak sekitar 15 menit, barulah sampai di 
pintu gerbang ‘Wakatobi Dive Resort’.

Gambar 5.7 Puskesmas Onemobaa

Memasuki wilayah resort ini harus minta izin pada pihak 
manajemen. Bila manajemen berkenan memberikan izin, baru 
kita bisa masuk dan bisa ke Puskesmas. Pada kesempatan 
kali ini, kami diizinkan masuk. Namun, kami harus menunggu 
sekitar satu jam untuk menunggu izin masuk tersebut. 

KESIMPULAN

Aksesibilitas fasilitas kesehatan di kepulauan, �dak akan 
pernah terlepas atau bahkan sangat tergantung dengan 
ketersediaan sarana transportasinya. Jumlah Puskesmas untuk 
memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sudah 
mencukupi. Namun, keterbatasan tenaga mengakibatkan 
Puskesmas �dak cukup mampu memberikan pelayanan secara 
op�mal. 



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak175

REKOMENDASI

 Karena karakteris�k kepulauan, �ap daerah: 
lebih memfokuskan pada kemudahan transportasi dan 1. 
wilayah yang didiami penduduk;
mau dan berani mendistribusikan tenaga kesehatan sesuai 2. 
kebutuhan sarana pelayanan kesehatan dasar; �dak 
terpusat di daerah perkotaan saja;  
memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di 3. 
masyarakat, seper� Posyandu, Desa Siaga dan Poskesdes 
serta memanfaatkan kearifan lokal.
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Sandro, Pangullieh dan Bidan 
dalam Persalinan di 

Lamanggau 

Rozana Ika Agus�ya
Yunita Fitrian�

Persalinan di tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan 
merupakan prioritas pemerintah saat ini. Hal ini tentunya 
didasarkan pada cita-cita untuk mewujudkan salah satu 
poin MDG’s, yaitu perbaikan kesehatan maternal di mana 
yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah turunnya 
angka kema�an maternal. Ya, selama ini memang disinyalir 
penyumbang kema�an maternal adalah karena adanya 
persalinan yang �dak ditolong di fasilitas kesehatan dan oleh 
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tenaga kesehatan. Berbagai cara dan program telah dilakukan 
untuk menarik masyarakat agar mau bersalin dengan dibantu 
oleh tenaga dan di fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah 
dengan menggra�skan semua biaya dalam program jampersal. 

Salah satu faktor penentu berhasilnya suatu program 
adalah tersedianya fasilitas dasar yang mendukung program 
tersebut. Oleh karena itu, jika pemerintah menginginkan 
masyarakat untuk bersalin dengan dibantu oleh tenaga 
kesehatan ataupun di fasilitas kesehatan, tentunya kedua hal 
dasar tersebut (tenaga dan fasilitas kesehatan) seharusnya 
tersedia. Namun, permasalahannya adalah bahwa masih 
banyak daerah di Indonesia yang �dak menyediakan kedua 
hal tersebut, terutama di daerah dengan akses yang sulit dan 
terbatas. Terkadang, kalaupun ada, hal tersebut hanya menjadi 
semacam bayang-bayang dan fatamorgana bagi masyarakat 
setempat. Ada keberadaannya secara fisik, namun �dak 
tersentuh oleh masyarakat, baik karena �dak terjangkau secara 
akses maupun karena ada benturan dengan adat setempat. Hal 
ini terjadi di desa Lamanggau. 

Desa Lamanggau yang terletak di Pulau Tolandono, 
Kecamatan Tomia merupakan daerah dengan akses yang 
cukup sulit. Hal ini dikarenakan letaknya yang berjarak 2 pulau 
dari ibu kota kabupaten dan hanya bisa dijangkau dengan 
transportasi air saja. Belum lagi dengan kondisi geografi yang 
terbatas akan akses listrik dan air bersih. Keterbatasan inilah 
yang akhirnya membatasi akses masyarakat ke tenaga dan 
fasilitas kesehatan. Tidak ada tenaga kesehatan, khususnya 
bidan, yang seharusnya menolong persalinan, yang mau �nggal 
di sana. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan yang letaknya 
sulit dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, tak heran jika 
masyarakat enggan untuk memanfaatkan kedua hal tersebut. 
Lalu, yang menjadi pertanyaan, apakah selama ini para ibu 
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hamil memeriksakan kandungan mereka? Bagaimana jika 
terjadi kasus persalinan terjadi di Desa Lamanggau ini? Siapa 
yang menjadi penolong persalinan selama ini? Apa peran bidan 
selama ini? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami 
melakukan peneli�an lebih lanjut. Peneli�an ini dilakukan 
selama 14 hari dengan cara observasi par�sipa�f. Yang 
dimaksud dengan observasi par�sipa�f adalah peneli� 
mengama� apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa 
yang diucapkan, dan berpar�sipasi dalam ak�vitas yang diteli� 
(Susan Stainback dalam Sugiono, 2008).1 Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengamatan 
dengan sampel yang diambil secara snowball. Teknik Snowball 
Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel, yang 
menurut Kenneth W.E dan David Ermman (1977)2, paling 
bermanfaat ke�ka ada suatu kebutuhan untuk mengiden�fikasi 
suatu populasi yang sebelumnya tak dikenal. Dengan teknik ini, 
peneli� mampu menghubungkan anggota dari suatu populasi 
dengan satu sama lain.

MASYARAKAT LAMANGGAU

Masyarakat Lamanggau yang mendiami Pulau Tolandono 
ini terdiri atas dua suku, yaitu: Suku Bajo dan Suku Buton 
Tomia. Suku Bajo yang dikenal sebagai suku perantau yang 
dekat dengan laut mendiami bagian desa yang dekat dengan 
laut. Mereka secara berkelompok membangun rumah di atas 
laut. Sementara, yang mendiami bagian daratan adalah Suku 
1 Sugiyono, 2008. Metodologi Peneli�an Pendidikan. Alfabeta: Bandung.
2 Satriawan, Bayu. Teknik Snowball Random Sampling. h�p://anginbiru.weebly.

com. Diakses pada 14 Februari 2013.
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Buton Tomia yang merupakan warga asli Desa Lamanggau ini. 
Menurut penuturan warga setempat, dahulu hanya ada satu 
orang bajo yang datang ke desa ini. Lelaki itu berasal dari Bajo 
Kabaena. Lelaki ini kemudian secara bertahap membangun 
rumah di atas laut. Kemudian ke�ka telah selesai, barulah 
lelaki tersebut membawa serta seluruh keluarga dan secara 
bertahap seluruh keluarga besarnya yang berasal dari pulau 
lain juga turut datang mendiami pulau ini. Kelompok Bajo yang 
biasanya menyebut kelompok mereka ‘sama’ ini kemudian 
mulai berinteraksi dengan penduduk setempat yang mereka 
sebut sebagai ‘bagai’. Sejak itulah, terjadi perpaduan budaya 
di antara kedua suku tersebut. Perpaduan tersebut juga 
makin diperkokoh dengan perkawinan campur antarkedua 
suku. Dengan pembauran ini, tentunya membawa perubahan 
dan asimililasi budaya antarkeduanya, termasuk dalam hal 
kehamilan dan persalinan.

Desa Lamanggau, yang terdiri dari empat dusun dan ber-
penduduk 1.023 jiwa ini, sebagian besar bermata-pencaharian 
sebagai nelayan. Dengan kondisi geografi yang dekat dengan 
laut dan kondisi tanah yang �dak memungkinkan untuk 
bercocok tanam, lautlah yang menjadi komoditas utama bagi 
masyarakat ini. Bagi Suku Bajo asli yang �nggal di atas laut, bisa 
dipas�kan mereka adalah nelayan atau pelaut. Mereka se�ap 
hari mencari ikan hingga ke tengah laut. Cara yang mereka 
gunakan untuk menangkap ikan masih tergolong teknologi 
sederhana. Mereka hanya mengandalkan jaring dan bahkan 
tak jarang mereka menyelam sendiri atau sebagian memang 
sengaja beternak dengan menggunakan keramba. Sebagian 
hasil melaut ini mereka konsumsi untuk lauk sehari-hari, dan 
jika berlebih dan ikan yang ditangkap bermutu bagus (terutama 
hasil keramba), mereka akan menjualnya kepada pengepul 
ikan. Para pengepul ini biasanya adalah para ekspor�r ikan 
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yang berasal dari Bali, yang siap membeli dan menjual kembali 
ikan-ikan tersebut ke hotel-hotel besar di Bali dan diekspor ke 
luar negeri. 

Gambar 6.1 Ak�vitas kaum lelaki Desa Lamanggau

Gambar 6.2 Gambaran ak�vitas kaum perempuan Lamanggau

Jika para kaum lelaki pergi melaut, istri yang akan 
mengambil alih seluruh peran rumah tangga. Para wanita di 
Desa Lamanggau ini adalah wanita yang tangguh. Mereka 
menjalani mul�peran, mulai dari pekerjaan rumah tangga 
hingga mengambil air bersih yang letaknya jauh se�ap hari dan 
terkadang masih harus membantu melaut mencari ikan. 

Jumlah penduduk di Desa Lamanggau ini �daklah ter-
lalu padat. Se�ap rumah tangga rata-rata memiliki 4 orang 
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anak. Karena lokasi �nggal yang dekat dengan laut, tak heran 
sejak kecil para anak-anak ini sudah akrab dengan kehidupan 
laut. Dengan terbatasnya air bersih dan sarana MCK, mereka 
menjadikan laut sebagai surga untuk sarana MCK. Anak-anak 
Lamanggau biasa mandi di laut pada pagi dan sore hari. Atau, 
bahkan jika cuaca sedang terik, tak segan mereka langsung 
masuk ke dalam laut yang sudah menjadi halaman rumah 
mereka.

Gambar 6.3 Anak-anak Desa Lamanggau

Kekerabatan di Lamanggau ini masih sangat erat, terutama 
dalam Suku Bajo. Beberapa kali mereka menjelaskan bahwa 
mereka ini masih berasal dari satu darah sehingga mereka 
semua bersaudara. Eratnya kekerabatan ini ditunjukkan dalam 
perilaku sehari-hari mereka. Kita dapat dengan mudah melihat 
suasana tolong-menolong di desa ini, mulai dari urusan berbagi 
lauk, bergotong-royong ke�ka ada warga yang memiliki hajat, 
sampai kepada urusan persalinan. Para warga dengan ringan 
tangan akan membantu sesuai dengan kemampuannya masing-
masing. Tak heran jika kemudian angka kejahatan di sini sangat 
rendah atau bahkan �dak ada. Hal ini terbuk� bahwa selama 
kami di sana, selama 24 jam �dak ada rumah yang pintunya 
terkunci. Apalagi ke�ka siang hari, hampir semua pintu rumah 
terbuka begitu saja meskipun rumah tersebut sedang di�nggal 
pemiliknya.



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak185

Gambar 6.4 Suasana gotong royong warga Lamanggau ke�ka salah 
satu warga memiliki hajat

KEHAMILAN DAN PERSALINAN DI LAMANGGAU

Sering kali program kesehatan menemui kegagalan karena 
dicoba untuk dijalankan hanya semata-mata dengan berpe-
doman kepada per�mbangan teknik medis yang ‘kaku’. Salah 
satu program yang belum mencapai sasaran sebagaimana 
diharapkan adalah pertolongan persalinan. Hampir di seluruh 
Indonesia masih banyak persalinan yang ditolong oleh dukun 
bayi.3 Padahal sudah banyak dilakukan berbagai upaya untuk 
mengatasi hal tersebut, jampersal salah satunya. 

Menurut Michael Winkelman (dalam Anggorodi, 2009),4 
ada �ga faktor penghalang dalam pelaksanaan atau penerapan 
program yang disebut the three delays, yaitu: rintangan budaya 

3 Anggorodi, Rina. Dukun Bayi Dalam Persalinan Oleh Masyarakat Indonesia. 
J.Makara Seri Kesehatan 2009;13 :9-14

4 Anggorodi, Rina. Dukun Bayi Dalam Persalinan Oleh Masyarakat Indonesia. 
J.Makara Seri Kesehatan 2009;13 :9-14
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(cultural barrier), rintangan sosial (social barrier), dan rintangan 
psikologis (psychological barrier). Inilah yang kemudian terjadi 
pada program jampersal tersebut. Ke�ka program ini kemudian 
mewajibkan masyarakat untuk memeriksakan diri dan bersalin 
di tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, program ini �dak 
dapat berjalan secara efek�f. Indonesia memiliki banyak 
pulau dengan perkembangan yang belum merata serta ribuan 
budaya yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, ke�ka 
program tersebut dibuat dengan satu standar baku yang sama, 
pelaksanaannya akan sulit.

Desa Lamanggau termasuk ke dalam wilayah dengan 
akses yang terbatas. Dengan segala keterbatasan air bersih dan 
listrik, desa ini berusaha berkembang secara mandiri. Belum 
ada bantuan air bersih dan listrik dari pemerintah. 

Fasilitas kesehatan memang sudah dibangun secara apik, 
namun sayangnya �dak terjangkau aksesnya oleh masyarakat 
setempat. Entah apa yang dahulu menjadi landasan pemikiran 
ke�ka menentukan lokasi puskesmas tersebut. Semua keterba-
tasan desa ini tentunya �dak dapat menjadi daya tarik bagi 
orang luar untuk ingin �nggal di wilayah ini. Mungkin inilah 
sebabnya �dak ada petugas kesehatan yang mau menetap 
di desa ini. Mereka lebih rela se�ap hari menyeberang pulau 
daripada hidup dengan listrik yang terbatas dan air bersih 
yang sulit. Atau, yang menjadi alasan para tenaga kesehatan 
ini adalah bahwa mereka memang sebenarnya bukan petugas 
dengan SK penempatan di puskesmas desa ini. Karena 
pada faktanya, hanya ada dua tenaga kesehatan dengan SK 
penempatan di puskesmas ini, yaitu: 1 orang perawat dan 1 
orang kesehatan lingkungan. Selebihnya adalah para petugas 
puskesmas lain yang diperbantukan dengan nota dinas, 
termasuk kepala puskemas. Dengan �dak terjangkaunya akses 
fasilitas dan �dak ada petugas kesehatan yang menetap di desa 



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak187

ini, lalu apakah masih relevan jika kemudian syarat “keharusan 
di fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan” ini diterapkan 
bagi masyarakat di desa ini? Faktor sosial inilah yang menjadi 
salah satu alasan mengapa angka pencapaian jampersal di 
puskesmas ini nol.

“Susah, �dak ada air. Tidak bisa cuci-cuci. Lagi pula 
gelap dan dekat kuburan. Jauh juga kalau harus ke 
pustu, itu jalannya ‘kan naik, kalau orang hamil susah.”

Masyarakat Desa Lamanggau, yang terdiri dari Suku Bajo 
dan Buton Lamanggau ini adalah masyarakat yang masih erat 
memegang adat budaya. Adat dan budaya dijadikan sebagai 
pedoman hidup mereka dalam hal apapun, termasuk pada 
masa kehamilan dan persalinan. Para ibu hamil akan berusaha 
semaksimal mungkin untuk menghindari se�ap pantangan 
yang dianggap dapat menghambat proses persalinan dan 
membahayakan bayi yang dilahirkan, meskipun terkadang 
menurut kacamata kesehatan ada beberapa hal yang dianggap 
menyalahi aturan medis. 

Berbagai petuah yang terkandung pantangan dan anjur-
an diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang 
mereka. Hal ini dirasa �dak pernah memberikan masalah 
terhadap kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Jadi, mereka 
semakin kokoh memegang petuah-petuah ini. Tentunya, hal 
ini menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas kesehatan 
yang ada di sini untuk dapat mengajak masyarakat untuk 
mau memeriksakan kandungan dan melakukan persalinan di 
fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan. Namun, menurut 
pandangan kami hal ini bukanlah hal yang sulit karena pada 
dasarnya masyarakat di Desa Lamanggau ini, terutama para 



Sandro, Pangullieh dan Bidan 
dalam Persalinan di Lamanggau 188

generasi muda, mudah diajak bekerja sama dan mau menerima 
masukan.

Terkait dengan berbagai pantangan yang ada, tentunya 
hal ini akan berpengaruh terhadap pola keputusan dalam 
menentukan sarana pemeriksaan dan penolong persalinan. 
Dalam kepercayaan masyarakat Lamanggau, sangat berpantang 
bagi wanita hamil dan ibu serta bayi yang baru dilahirkan 
untuk berada dekat pemakaman. Mereka percaya bahwa 
kelompok inilah yang rentan terhadap gangguan makhluk 
halus. Oleh karena itu, tak heran bahwa puskesmas pembantu 
yang telah disiapkan sebagai sarana pemeriksaan kehamilan 
dan tempat persalinan menjadi �dak efek�f. Hal ini disebabkan 
tempat tersebut dibangun tepat bersebelahan dengan kawasan 
pemakaman. Tanpa menafikan kurangnya sarana pendukung 
seper� air dan listrik, tentunya permasalahan yang berkenaan 
dengan pantangan ini patut dijadikan per�mbangan bersama. 
Tidak ada satupun masyarakat Desa Lamanggau ini yang 
melakukan persalinan di puskesmas pembantu ini. Hal ini dapat 
dimaklumi, se�ap orang tua pas� menginginkan bayi mereka 
sehat dan bebas dari gangguan apapun. 

Pihak puskesmas sudah cukup tanggap dengan hal ini. 
Untuk itulah, mereka menerapkan sistem jemput bola, yaitu 
dengan mengadakan posyandu dan pemeriksaan ibu hamil 
se�ap satu bulan sekali yang diadakan di polindes (posyandu 
cemara 1) ataupun di rumah warga (posyandu cemara 2) yang 
tentunya lebih terjangkau secara akses oleh masyarakat. Semua 
balita dan ibu hamil sudah tercatat dengan rapi, maka ke�ka 
pada saat hari pemeriksaan �ba dan mereka �dak datang, 
petugas puskesmas, dan kader akan menjemputnya ke rumah.

Saat ini Puskesmas Onemobaa dengan wilayah kerja Desa 
Lamanggau ini �dak memiliki bidan. Pada saat kami �nggal 
di sana, bidan yang sebelumnya bertugas, Bidan Mi, sudah 



Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak189

mengajukan pindah kerja kembali menurut SK penempatannya. 
Selain itu, memang saat ini kondisinya sedang hamil besar. 
Berdasarkan data yang kami peroleh, selama Bidan Mi ini 
bertugas selama 2 tahun hanya ada 4 persalinan yang ditanga-
ninya. Persalinan ini terjadi di rumah warga. Kami pun berusaha 
mencari tahu, mengapa hanya sedikit sekali warga yang 
mau bersalin pada bidan ini. Setelah kami telusuri dari data 
persalinan yang dimiliki oleh puskesmas, ternyata Bidan Mi ini 
terakhir kali menolong persalinan pada bulan Februari 2011. 
Menurut informan, hal ini terjadi terkait budaya setempat.

“Orang sini itu ada kepercayaan orang hamil �dak boleh 
tolong persalinan. Jadi, ke�ka saya mau panggil Bidan 
Mi, tapi dilarang mertua saya karena dia sedang hamil. 
Katanya sih menurut orang tua dulu bisa susah keluar 
nan� bayinya.”

Jadi, ke�ka Bidan Mi ini diketahui hamil, �dak ada lagi 
masyarakat yang mau ditolong persalinannya. Hal ini memang 
merupakan salah satu pantangan bagi masyarakat desa ini. 
Tidak boleh ada orang hamil yang mendekat apalagi menolong 
ke�ka ada yang sedang melahirkan. Faktor budaya seper� ini 
seharusnya dapat ditangkap oleh para petugas yang ada di 
sana sehingga bisa dicari cara untuk mengan�sipasinya.

KISAH PARA PENOLONG PERSALINAN

 Semakin jauh penelusuran yang kami lakukan untuk 
meng gali kisah para penolong persalinan di Lamanggau ini, 
temuan kami semakin menarik. Bagaimana mereka (para 
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penolong persalinan) berperan? Bagaimana mereka ber-
interaksi? Bahkan, bagaimana mereka bekerja sama dan 
saling menggan�kan? Hal-hal menarik yang khas kearifan lokal 
Lamanggau.

“Dua-duanya dipanggil tho. Saling mendampingi, bidan 
dan pangullieh/Sandro.”

“Kan kebanyakan kalo melahirkan malam. Jadi bidan ya 
datangnya besok paginya untuk sun�k. Jadi kita kader 
cemara dua yang bantu. Bukan hanya keluarganya saja 
yang bantu, tapi kita para kader juga, Ibu kadernya 
dengar kalau ada yang mau melahirkan langsung 
da�ng.” 

 

Sandro/Pangullieh

Persalinan di Desa Lamanggau masih banyak dilakukan 
oleh sandro dan pangullieh. Sandro merupakan is�lah orang 
Buton-Tomia untuk menyebutkan dukun bersalin, sedangkan 
pangullieh merupakan is�lah orang Bajo untuk menyebutkan 
dukun bersalin. Pada saat ini, ada seorang sandro dan seorang 
pangullieh di Desa Lamanggau. Namun, sandro-lah yang paling 
banyak memegang peran dalam persalinan di Desa lamanggau 
pada saat ini. Hal ini disebabkan karena kondisi pangullieh yang 
sudah tua dan sakit-sakitan. Sejak anak pangullieh tersebut 
melarangnya untuk menolong persalinan karena kondisi 
kesehatannya, sejak saat itu pula masyarakat sudah jarang 
memanggil pangullieh untuk menolong persalinan. Akhirnya, 
panggilan untuk menolong persalinan jatuh kepada sandro.

Pangullieh berkiprah sebagai penolong persalinan sudah 
20 tahun lebih. Pada tahun 1990-an dia pernah mendapat 
“magang” di Puskesmas Waha. Pada saat itu, dari Puskesmas 
Waha mewajibkan semua dukun kampung, baik pangullieh 
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maupun sandro, untuk datang ke Puskesmas Waha sebulan 
sekali untuk mengiku� arisan dukun beranak. Pada saat 
kumpul tersebut, pihak Puskesmas memberikan pengetahuan 
kepada para pangullieh dan sandro tentang cara pertolongan 
persalinan, termasuk memberi alat-alat pertolongan persalinan, 
seper� gun�ng dan sarung tangan. Menurut pangullieh, banyak 
pengetahuan yang ia peroleh pada saat itu. Berdasarkan 
pengetahuan tersebut, dia selalu menyarankan ibu bersalin 
untuk memanggil tenaga kesehatan untuk mendapatkan 
perawatan medis, terutama perawatan setelah melahirkan. 
Pengetahuan tersebut dia berikan juga kepada anaknya, Ibu M, 
yang pada saat ini juga berperan sebagai kader kesehatan. Oleh 
sebab itu, Ibu M selalu menyarankan masyarakat setempat 
untuk meminta pertolongan persalinan ke tenaga kesehatan, 
memeriksakan kehamilan, dan posyandu. 

Pada saat anaknya dilahirkan pada bulan Februari 2012, 
Ibu M memanggil bidan desa untuk menolong persalinan 
meskipun ibunya adalah seorang pangullieh. Anak Ibu M 
tersebutlah anak terakhir yang dibantu oleh bidan seper� yang 
telah dijelaskan di atas.

Berbeda dengan pangullieh, sandro baru berkiprah 
sebagai penolong persalinan selama kurang lebih 10 
tahun. Namun, selama 10 tahun tersebut, ia belum pernah 
dikumpulkan oleh tenaga kesehatan dan diberikan penjelasan 
tentang pertolongan persalinan. Meskipun sandro adalah 
‘orang darat’, dia juga sering dipanggil oleh orang Bajo untuk 
membantu persalinan sejak pangullieh tersebut sakit dan �dak 
diperbolehkan oleh anaknya untuk membantu persalinan. Oleh 
sebab itu, sudah ada percampuran budaya (akulturasi) antara 
budaya orang Bajo dan budaya orang darat.

Ya, sandro atau pangullieh memang menjadi tokoh 
sentral dalam hal kehamilan dan persalinan bagi masyarakat 



Sandro, Pangullieh dan Bidan 
dalam Persalinan di Lamanggau 192

Desa Lamanggau ini. Mereka dianggap memiliki kemampuan 
lebih dalam hal kehamilan dan persalinan. Seorang sandro 
atau pangullieh bisa mengetahui jika seorang wanita itu 
hamil, bahkan ke�ka wanita tersebut belum mengetahui dan 
memeriksakan diri. Mereka juga bisa tahu jika air ketuban 
akan pecah dalam waktu dekat. Mereka inilah yang juga 
akan memberikan penangkal atau upacara adat jika terjadi 
permasalahan dalam persalinan. 

Banyak kisah yang diceritakan sandro kepada kami terkait 
dengan pengalamannya menolong persalinan. Misalnya, pernah 
ada kejadian ke�ka salah satu warga sulit untuk mengeluarkan 
bayinya selama berhari-hari. Berdasarkan pengetahuan sandro, 
hal ini disebabkan karena lelaki yang menghamili wanita ini 
lebih dari satu. Oleh karena itu, saat itu sandro bertanya 
kepada yang bersangkutan, “Ada berapa parang yang kau 
masukan?” Jika sang wanita tersebut langsung mengaku, 
biasanya langsung lancar persalinannya. Namun, jika sang 
wanita ini mengelak lantaran malu, persalinan akan tetap 
berjalan sulit. Hingga pada akhirnya mengaku karena sudah 
�dak tahan dengan sakitnya. Oleh karena itu, jika ini yang 
terjadi, sandro melakukan upacara dengan meminta parang 
sejumlah yang disebutkan oleh wanita itu. Setelah dibacakan 
doa, dan seluruh parang disentuhkan ke badan sang wanita, 
secara perlahan bayi keluar dengan sendirinya. 

Sebagai penolong persalinan, sandro merasa harus 
menjaga ketenangan ibu yang akan melahirkan. Beliau �dak 
akan pernah mengatakan hal-hal buruk selama persalinan 
berlangsung. 

“Terakhir tanggal 30 bulan 7 tahun ini, ada yang 
melahirkan di rumah ini, baru dia jongkok sudah 
langsung keluar. Cepat saja. Padahal itu kaki dulu yang 
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keluar, tapi sebentar saja. Pas sebelum melahirkan itu 
saya pegang (kata sandro) itu saya sudah tahu kalo 
posisinya kaya gitu, tapi saya �dak kasih tahu orang itu. 
Saya diam saja. Kalo misalnya itu bayi kembar kita juga 
�dak kasih tahu, �dak bilang-bilang. karena kalo kita 
kasih tahu dia takut tho. Pernah dulu ada kembar 3. 
Dielus-elus saja perutnya. Jadi pas keluar kakinya itu kita 
pegang saja kakinya lalu kita kasih lurus dan kita urut 
perut orang itu sambil ditarik. Kalo misalnya tersangkut 
di dagu, maka kita ambil kayu atau tempurung untuk 
penyangga di pinggul.  ya kita usahakan lah biar keluar 
juga, kasihan sudah 3 hari 3 malam �dak keluar.” 

Ada satu kisah menarik yang diceritakan oleh kader 
mengenai ibu sandro ini. Pada suatu saat, puskesmas 
mengadakan sosialisasi mengenai persalinan oleh tenaga 
kesehatan. Semua warga diundang, tapi ibu sandro sedang 
menangai persalinan di pulau seberang. Pada pertemuan 
tersebut, pihak puskesmas mengatakan pen�ng kemitraan 
bidan dan dukun atau dalam hal ini sandro. Jadi apabila ada 
suatu persalinan terjadi, keduanya harus dipanggil. Bidan butuh 
sandro, dan sandro butuh bidan. Ke�ka kembali ke Lamanggau, 
anak ibu sandro bercerita bahwa sandro sekarang �dak 
boleh lagi menolong persalinan. Ternyata, anak ibu sandro ini 
salah menangkap maksud dari penjelasan pihak puskesmas. 
Mendengar perkataan anaknya ini, ibu sandro langsung 
mendatangi kader untuk bertanya, “Apakah benar saya sudah 
�dak boleh menolong persalinan lagi?” Ibu kader memberi 
penjelasan bahwa bukan seper� itu maksud penjelasan 
dalam pertemuan tersebut. Namun, ibu sandro �dak percaya 
dengan perkataan kader. Akhirnya, selama beberapa saat ibu 
sandro �dak mau menolong persalinan satu pun. Menurut 
penuturan ibu sandro, dia merasa takut melanggar peraturan 
jika menolong persalinan. Bisa dibayangkan betapa repotnya 
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desa ini pada waktu itu. Sandro yang dimiliki hanya satu, 
namun takut untuk menolong persalinan, bidan �dak ada di 
tempat dan kemudian terjadi persalinan. Sebagai jalan keluar, 
pihak puskesmas kemudian memanggil sandro dan memberi 
penjelasan yang sebenarnya. Barulah sejak saat itu ibu sandro 
mau menolong persalinan kembali.

Bidan

Keberadaan bidan di Desa Lamanggau ini masih terhitung 
baru. Dahulu �dak pernah ada bidan yang bertugas di 
Puskesmas Onemobaa ini. Biasanya hanya ada bidan yang 
sesekali datang mengunjungi desa ini. Baru kemudian datang 
bantuan dari puskesmas lain yang menugaskan bidan ke desa 
ini. Namun, sayangnya belum pernah sekalipun ada bidan 
yang mau �nggal di desa ini dekat dengan masyarakat. Hal 
ini tentunya berefek pada trust atau kepercayaan masyarakat 
terhadap bidan. Masyarakat masih merasa enggan untuk 
memeriksakan diri dan bersalin pada bidan. Oleh karena itu, 
tak heran bila akhirnya dalam persalinan bidan hanya sebagai 
eksekutor pemotong tali pusat saja. 

Kader

Sandro yang tersisa saat ini �nggal 1 orang saja. Sandro 
ini melayani persalinan hingga luar Pulau Tolandono. Bidan 
yang hanya berjumlah satu pun �dak �nggal di desa. Lalu, 
bagaimana jika ada persalinan sementara sandro/pangullieh 
serta bidan �dak ada? Ya, hal ini pernah dialami masyarakat 
Desa Lamanggau ini. Pada saat-saat gen�ng seper� ini, yang 
memiliki peranan pen�ng adalah para kader posyandu.
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“Iya dulu pas pangullieh sedang ke pulau lain. Dan 
Sandro ini belum dipakai di Bajo. Lalu ada yang mau 
melahirkan, akhirnya An dan Am (para kader) yang 
bantu. Diraba perutnya lalu ditahan dengan lututnya. 
Ya alhamdulillah. Kita belajar itu bisa karena sering 
mendampingi membantu para sandro ini. ada juga 
kader yg memang keturunan sandro juga”

Para kader ini memiliki beragam kisah menarik dalam hal 
menolong persalinan. Salah satu kader bercerita, pernah pada 
suatu saat ada 2 orang kakak beradik melahirkan pada saat 
yang bersamaan, satu sore satu malam. Pada saat itu kondisi 
sang kakak sudah perdarahan pascamelahirkan sehingga �dak 
memungkinkan untuk berpindah tempat. Padahal dalam adat 
Lamanggau hal ini termasuk dalam hal pantangan jika ada 2 
orang melahirkan di tempat yang sama. Pada saat itu, �dak 
ada bidan dan pangullieh hanya ada 1 orang. Sang pangullieh 
setelah menolong sang kakak harus segara menolong sang 
adik yang sudah mulai merasakan sakit karena akan segera 
melahirkan. Orang tuanya kasihan mondar-mandir. Pangullieh 
juga bingung. 

Pada saat itu, akhirnya kader yang membantu meng-
hen�kan perdarahan sang kakak. Kader tersebut terpikir untuk 
memberikan susu kepada sang kakak. Menurut pemikiran kader 
saat itu agar sang kakak memiliki tambahan tenaga karena 
perdarahan yang dialaminya begitu hebat seper� air tumpah. 
Akhirnya, ibu kader tersebut memberi sendok pada lidah sang 
kakak agar susu bisa masuk. Badan sang kakak mulai kejang-
kejang, jadi harus ada yang masuk semisal telur mentah yang 
dicampur susu sebagai tenaga. Lalu ibu kader memakaikan kain 
yang sudah diberi air hangat agar sang kakak merasa hangat 
karena badannya sudah dingin semua. Pendarahan �dak jua 
berhen�, semua yang hadir saat itu sudah pasrah. Bingung apa 
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yang harus dilakukan. Tiba-�ba ibu kader tersebut mengganjal 
badan sang kakak agar posisinya lebih �nggi, ia mengaku 
teringat akan pengetahuan yang didapat dari mamaknya. Tidak 
lama kemudian perdarahan berhen� dan hingga saat ini sang 
kakak dan bayinya sehat.

Selain itu ada satu kasus persalinan lain yang dianggap 
berkesan bagi para kader posyandu ini. Pada waktu itu, terjadi 
kelahiran bayi sebelum waktu yang ditentukan. Pada saat itu, 
belum ada bidan yang bertugas di sini, hanya ada sesekali 
bidan yang datang untuk berkunjung. Para kader dan pangullieh 
bingung karena bayinya kecil sekali dan berwana hampir biru. 
Bayi tersebut dingin sekali, namun hidup. Akhirnya, selama 
sehari semalam para kader ini �dak �dur. Mereka bergan�an 
untuk tetap menjaga bayi ini hangat dengan menyelimu�nya 
dengan selimut yang dicelup air hangat. Namun, sayangnya 
upaya ini �dak berhasil. Pada hari kedua, bayi malang tersebut 
akhirnya meninggal dunia.

Masyarakat sekitar/tetangga

Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki sistem 
kekerabatan yang erat, ke�ka terjadi persalinan mereka semua 
saling membantu. Bentuk bantuan bisa bermacam-macam, 
mulai dari bergiliran mengambilkan air bersih, memberikan 
makanan, menyumbangkan selimut atau membantu dalam 
proses persalinan itu sendiri. Dikarenakan sulitnya akses ke 
tenaga kesehatan dan berbagai pantangan budaya, masyarakat 
di sini sudah terbiasa untuk saling membantu dalam proses 
persalinan. Terlalu repot rasanya jika harus menghubungi 
tenaga kesehatan yang �nggal di pulau seberang. Ya, meskipun 
tenaga kesehatan tersebut selalu menginformasikan mereka 
siap dan bersedia kapanpun jika dihubungi. Persalinan 
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bukanlah suatu proses yang dapat diprediksi waktunya atau 
dapat menunggu hingga tenaga kesehatan tersebut datang dari 
pulau seberang dengan transportasi yang terbatas.

Ke�ka kami di sana, kami beruntung dapat menyaksikan 
prosesi melahirkan salah satu warga di sana. Ke�ka ibu yang 
akan melahirkan ini mulai merasakan mulas, sang orang tua 
ibu ini langsung berteriak meminta pertolongan tetangga yang 
kebetulan adalah seorang kader. Oleh karena itu, secara sigap 
ibu kader ini langsung membantu dan dalam waktu singkat 
berdatangan pula tetangga yang siap untuk membantu. Mulai 
dari memanggilkan sandro dan turut serta dalam membantu 
proses melahirkan. Dalam waktu kurang dari satu jam saja, 
semua hal dapat tertangani dengan baik. Ibu dan bayi lahir 
selamat, sang ibu langsung disediakan susu dan bubur hangat, 
selimut serta perlengkapan bayi siap untuk dipakai dan para-
para tempat melahirkan juga langsung bersih. Semua ini 
dikerjakan secara bergotong royong oleh masyarakat sendiri. 
Selanjutnya, para kader akan memberitahukan ibu bidan untuk 
segera diberikan sun�kan. Namun, bila persalinan terjadi 
di malam hari, ibu bidan baru akan memberikan sun�kan 
keesokan harinya.

TRADISI KAMI, TRADISI LAMANGGAU

Kehamilan dan persalinan tentu menjadi masa yang 
membahagiakan bagi se�ap perempuan dan keluarganya. 
Berbagai hal akan dilakukan untuk menjaga kehamilan tersebut 
agar anak yang dikandung terlahir dengan sehat dan selamat, 
apapun caranya. Mulai dari hal yang bersifat medis seper� 
rajin memeriksakan kandungan ke tenaga kesehatan hingga 
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menghindari pantangan atau hal yang dianggap tabu dalam 
budayanya dan dapat menghambat persalinan nan�nya. 

Dalam budaya masyarakat Lamanggau, se�ap hal yang 
terjadi pas� selalu berhubungan sebab-akibat, termasuk dalam 
hal persalinan. Jika pada saat persalinan terjadi proses yang 
sulit, dapat disimpulkan hal tersebut terjadi akibat ulah diri 
mereka sendiri selama masa kehamilan. Selama kehamilan 
sang ibu harus menjaga perilaku dan ha� mereka. Jika selama 
hamil sang ibu bersifat pelit, memiliki kebiasaan mengalungkan 
sarung atau handuk di leher atau menyembunyikan makanan 
ke�ka ada yang meminta, ke�ka persalinan sang bayi akan 
sulit untuk keluar. Biasanya ke�ka terjadi kesulitan dalam 
persalinan, sandro atau pangullieh (dukun bersalin setempat) 
akan bertanya perihal perilaku selama kehamilan. Jika sang 
ibu sudah mengakui perbuatannya, akan dibuatkan penangkal 
sehingga persalinan akan menjadi lancar. 

Akulturasi budaya telah terjadi pada masyarakat Desa 
Lamanggau ini. Terjadi percampuran budaya antara Suku Bajo 
dengan Suku Buton Tomia. Hal ini dapat terlihat dalam ritual 
pasca persalinan. Jika dalam tradisi Bajo, persalinan dilakukan 
di lantai bambu yang memiliki celah dan langsung di atas laut, 
masyarakat Buton-Tomia yang �nggal di darat juga melahirkan 
di atas bambu yang bercelah tersebut. Tempat tersebut 
biasanya disebut dengan para-para oleh masyarakat Buton-
Tomia. Masyarakat setempat menggunakan para-para agar 
darah yang dikeluarkan pada saat melahirkan bisa langsung 
dibersihkan dengan air, dan air tersebut bisa langsung jatuh ke 
bawah tanah atau bawah laut.

Setelah melahirkan di jongkeng atau para-para, ibu 
bersalin disarankan oleh sandro maupun pangullieh untuk 
mandi di air laut sejak hari pertama melahirkan sampai kurang 
lebih dua bulan. Mandi di laut ini dipercaya oleh masyarakat 
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setempat dapat menyembuhkan luka pascamelahirkan dan 
membersihkan darah kotor. Menurut masyarakat setempat, 
apabila ibu bersalin �dak mandi di laut, ibu tersebut akan 
mengalami pembengkakan di matanya karena darah pu�h 
(darah kotor) “naik” ke bagian tubuh atas. Oleh sebab itu, 
setelah melahirkan ibu bersalin selalu disarankan untuk mandi 
di laut di pagi hari selama dua bulan. Menurut Ibu Ma dan Ibu 
Am, ke�ka mandi di laut setelah melahirkan, ada rasa perih 
yang dirasakan oleh si ibu. Namun, menurut mereka semakin 
perih, luka dalam pasca-melahirkan semakin cepat sembuh. 
Mandi di laut ini dilakukan oleh masyarakat Desa Lamanggau, 
baik yang berasal dari etnis Bajo maupun etnis Buton-Tomia.

Menurut cerita beberapa orang dari masyarakat Desa 
Lamanggau, mandi di laut merupakan tradisi masyarakat 
Bajo yang diadopsi oleh masyarakat Buton-Tomia. Sebelum 
masyarakat Buton-Tomia melakukan tradisi tersebut, ada 
tradisi yang dilakukan oleh orang Buton-Tomia yang disebut 
dengan herarangi, yaitu setelah melahirkan ibu bersalin akan 
berdiri di atas api yang terbuat dari kayu bakar. Herarangi 
tersebut dilakukan selama kurang lebih 40 hari. Namun, tradisi 
herarangi tersebut pada saat ini sudah �dak dilakukan lagi oleh 
masyarakat Buton-Tomia di Lamanggau karena keterbatasan 
kayu bakar dan adanya rasa malas untuk mencari kayu bakar 
tersebut. 

Selain mandi di laut, ibu bersalin juga mandi dengan 
daun-daun yang disebut dengan daun hongofu. Mandi daun 
hongofu ini dilakukan oleh sandro. Menurut pangullieh, ia �dak 
melakukan tradisi daun hongofu tersebut pada saat menolong 
persalinan. Menurutnya, tradisi mandi dengan daun hongofu 
tersebut merupakan tradisi orang Buton-Tomia yang pada saat 
ini juga dilakukan oleh orang Bajo karena persalinan mereka 
pada saat ini juga ditolong oleh sandro. Daun hongofu terdiri 
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dari tujuh jenis tumbuhan, yaitu: dauh serai, daun kosambi, 
daun belimbing wuluh, daun vennak, daun lemon, kulit batang 
kelor, dan kunyit. Tumbuh-tumbuhan tersebut direbus dengan 
air mendidih. Air rebusan tersebut digunakan oleh ibu bersalin 
untuk mandi. Menurut sandro, mandi dengan daun hongofu 
dapat menyengarkan badan dan melancarkan ASI. Ibu bersalin 
menggunakan hongofu untuk mandi sebanyak tujuh kali yang 
dilakukan se�ap dua hari sekali.

Selain hongofu untuk ibu, ada juga hongofu untuk 
bayi. Namun bentuk hongofu untuk bayi berupa bedak yang 
terbuat dari beras, daun sangkemennihu, daun dalimatah, dan 
balekeha, dan kunyit. Beras tersebut ditumbuk halus kemudian 
dijadikan tepung beras. Begitu pula dengan tumbuhan-
tumbuhan tersebut ditumbuk halus kemudian diperas untuk 
diambil airnya yang kemudian dicampur dengan tepung beras. 
Setelah itu, dibentuk bulat lalu dijemur. Menurut masyarakat 
setempat, bedak hongofu berguna untuk mencabut rambut-
rambut kecil yang ada pada bayi dan menghaluskan kulit bayi. 
Bedak hongofu tersebut digunakan selama kurang lebih dua 
bulan. Selama bayi belum mencapai usia �ga bulan, selama itu 
pula bayi belum boleh diajak keluar rumah. Hal ini berkaitan 
dengan kepercayaan masyarakat Bajo bahwa bayi yang belum 
berusia �ga bulan �dak boleh terkena awan karena dapat 
diganggu makhluk halus yang dapat menyebabkan si anak 
menjadi sakit. Oleh sebab itu, bayi yang belum berusia �ga 
bulan �dak boleh diajak keluar rumah. Hal ini berpengaruh 
pada pelaksanaan posyandu. Berdasarkan kepercayaan 
tersebut, masyarakat Bajo akan membawa anaknya ikut 
posyandu setelah usia anaknya mencapai �ga bulan. 
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Gambar 6.5 Bahan ramuan Hongofu

Namun, pada saat ini perlahan masyarakat mulai mem-
bawa bayinya untuk ikut posyandu meskipun belum berusia 
�ga bulan. Hal ini dilakukan sejak Ibu Ma, kader kesehatan, 
yang membawa anaknya yang berusia 23 hari untuk ikut 
posyandu. Sejak Ibu Ma melakukan hal tersebut, perlahan ada 
masyarakat Bajo yang mengiku� jejak Ibu Ma.

Masyarakat Bajo mempunyai teknik penyembuhan sen-
diri jika ada keluarga mereka yang sakit. Apabila seorang 
anak mengalami demam dan panasnya tak kunjung sembuh, 
ibunya akan melakukan ritual nyaroh atau juga disebut 
dengan is�lah “ulang tahun”. Ulang tahun di sini bukan 
bermakna ulang tahun yang sebenarnya. Is�lah “ulang tahun” 
digunakan karena ritual yang dilakukan menggunakan lilin 
layaknya ulang tahun. Lilin yang digunakan adalah lilin kain. 
Terdapat sembilan buah lilin yang digunakan dalam upacara 
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nyaroh tersebut. Sembilan buah lilin tersebut ditempel di 
bibir tempurung kelapa. Di dalam tempurung kelapa, terdapat 
garam, nasi dikepal sebanyak sembilan kepalan, dan sirih yang 
dibentuk dan dinamakan dengan sirih lupi sumangak. Setelah 
tersedia, bahan-bahan tersebut dihanyutkan ke laut. Hal ini 
berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat bahwa 
seorang anak sakit karena ari-ari yang dianggap “kakak” si 
anak tersebut sedang “mendatangi” “adiknya”. Oleh sebab itu, 
untuk menyembuhkan anak tersebut dari sakitnya, “kakaknya” 
diberi “makan” agar �dak mengganggu “adiknya”. Berdasarkan 
kepercayaan tersebut, apabila ada anak sakit panas yang tak 
kunjung sembuh, �dak dibawa ke tenaga kesehatan untuk 
mendapatkan penyembuhan, melainkan dilakukan ritual 
nyaroh.

Ritual nyaroh dilakukan berkaitan dengan perlakuan 
masya rakat Bajo terhadap ari-ari yang disebut tamoni dalam 
masyarakat Bajo. Ari-ari dalam masyarakat Bajo dihanyutkan di 
laut. Ada perbedaan dalam penghanyutan ari-ari anak laki-laki 
dan anak perempuan. Anak laki-laki dihanyutkan di laut jauh, 
sedangkan ari-ari anak perempuan dihanyutkan di laut yang 
dekat rumah. Pada saat menghanyutkan ari-ari, ari-ari ditaruh 
di dalam gulungan �kar yang di dalamnya terdapat beras dan 
garam sebagai bekal ari-ari tersebut. Hal ini berkaitan dengan 
kepercayaan masyarakat setempat bahwa ari-ari adalah kakak 
dari anak yang dilahirkan. Ari-ari dihanyutkan ke laut agar 
bisa membantu adiknya apabila sedang mengalami musibah 
di laut. Menurut cerita masyarakat setempat, apabila ada 
orang Bajo yang hanyut di laut, sering kali ada “sesuatu” 
yang menolongnya yang sering kali berupa ikan lumba-lumba. 
Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ikan lumba-lumba 
tersebut adalah “kakaknya” yang dihanyutkan di laut. 
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DI ANTARA DUA PILIHAN

Dalam dunia kesehatan masyarakat, telah berkembang 
pemahaman baru bahwa faktor-faktor penentu kesehatan 
masyarakat bersifat kompleks. Selain dipengaruhi oleh faktor 
ekonomi, peran lingkungan dan dinamika sosial dianggap 
sebagai faktor yang mampu memberikan kontribusi besar 
terhadap kesehatan masyarakat. Modal sosial ini mencerminkan 
lokalitas yang ditunjukkan melalui bagaimana masyarakat 
merespon eksternalitas dari luar komunitas mereka.5

Bidan yang diperbantukan di Desa Lamanggau ini selalu 
berasal dari luar komunitas mereka.  Semua bidan ini tetap 
�nggal di pulau mereka, �dak pernah ada yang �nggal bersama 
masyarakat di desa ini. Tentunya, hal ini cukup signifikan 
berpengaruh. Bagaimana cara mereka menimbulkan trust di 
ha� masyarakat jika �dak mau membaur dengan masyarakat 
itu sendiri? Bagaimana masyarakat merasa nyaman dan 
menganggap para bidan ini keluarga sehingga mau diperiksa 
olehnya jika masih ada jarak sosial yang dijaga? Sementara 
sandro berasal dari lingkungan dekat mereka yang se�ap saat 
mudah mereka temui. Jadi, suatu gap sosial yang tercipta 
karena bidan yang ada bukanlah berasal dari desa setempat. 
Hal ini diperburuk dengan �dak �nggalnya bidan tersebut di 
desa. Dengan demikian, trust antara masyarakat dan bidan ini 
kurang terbangun dengan baik. 

Berdasarkan peneli�an yang dilakukan oleh Chris�ana R 
Titaley, dkk (2010),6 disebutkan bahwa keputusan pemilihan 

5 Setyawa�, Gita. Meredian Alam. Modal Sosial dan Pemilihan Dukun Dalam 
Proses Persalinan: Apakah Relevan?. J. Makara Seri Kesehatan 2010; 13: 11-
16

6 italey,R.Chris�na, Cynthia L Hunter, Michael J Dibley, Peter Heywood. Why Do 
Some Women S�ll Prefer Tradi�onal Birth A�endants and Home Delivery?: A 
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penolong persalinan oleh dukun ini didasari atas persamaan 
budaya yang telah lama diajarkan secara turun-temurun 
dalam masyarakat tersebut. Selain itu, sulitnya akses kepada 
tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan juga menjadi alasan 
yang utama. Tentunya, jurang sosial antara tenaga kesehatan, 
dalam hal ini bidan, dengan masyarakat setempat juga turut 
mempengaruhi.

Pada kasus persalinan, dukun �dak hanya berperan pada 
saat proses berlangsung, namun juga pada saat upacara-
upacara adat yang dipercaya membawa keselamatan bagi ibu 
dan bayinya. Sudah banyak peneli�an yang dilakukan mengenai 
dukun bayi ini, salah satunya oleh Anggorodi (2009)7, dan 
memang hasil tersebut memperlihatkan bahwa peranan dukun 
bayi �dak hanya terbatas pada pertolongan persalinan saja. 
Fakta ini juga terlihat di Desa Lamanggau ini.  

Sandro, selain menjalankan fungsi sebagai penolong 
persalinan, juga menjalankan peran sosialnya sebagai warga 
yang setara dengan masyarakat lainnya dengan baik. Dengan 
demikian, warga merasa dekat dan �dak segan untuk men-
dekat. Bidan hanya bertemu dan berbaur dengan para ibu 
hamil satu bulan sekali ke�ka pemeriksaan. Kemudian pada 
waktu persalinan, mereka datang ke�ka dipanggil, memberikan 
sun�kan dan kemudian pulang. Tugas mereka selesai sampai 
pada ��k ini. Di sini terlihat bahwa bidan memposisikan diri 
mereka hanya sebagai penolong persalinan saja. 

Sedangkan sandro, sejak masa kehamilan mereka sudah 
rajin menanyakan keadaan kehamilan. Kemudian sandro juga 
terkadang datang untuk memijat. Sandro hafal siapa saja yag 
sedang hamil dan kapan waktu perkiraan lahirnya. Ke�ka 

Qualita�ve Study on Delivery Care Services in West Java Province, Indonesia. 
BioMedCentral: Pregnancy & Childbirth. 2010, 10:43

7 Anggorodi, Rina. Dukun Bayi Dalam Persalinan Oleh Masyarakat Indonesia. 
J.Makara Seri Kesehatan 2009;13 :9-14
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mendeka� waktu persalinan, sandro semakin rajin datang 
dan menanyakan kondisi kesehatan sang ibu hamil. Jadi, para 
ibu hamil ini merasa seper� diperha�kan oleh orang tua 
sendiri. Mereka merasa sangat nyaman. Belum lagi jika sandro 
ini berasal dari satu lingkar keluarga, maka akan semakin 
menambah trust dalam ha� ibu hamil ini.

“Dukun datang 3 hari pagi sore memandikan bayi. 
Diurut pakai air hangat, pake ramuan. Bayi juga 
dimandikan air hangat. Bidan �dak pernah memandikan 
bayi.”

Pada dasarnya masyarakat Lamanggau ini bukanlah komu-
nitas yang sulit untuk menerima perubahan ataupun orang 
dari luar pulau mereka. Para kader sangat bersemangat untuk 
mengajak masyarakat bersalin ke ibu bidan. Namun, jika hal 
ini �dak dibarengi dengan tersedianya tenaga kesehatan yang 
selalu siap, ya cukup sulit bagi mereka untuk meyakinkan para 
warga.

“Puskesmas terlalu jauh dari kampung. Nan� lagian kalo 
kuburan takut ganggu anaknya katanya. Banyak orang 
tua yang masih memegang kepercayaan itu. Misalnya 
kita tetap mau di puskesmas nan� kita dibilang kepala 
batu. Jadi kita ini minta bidannya jangan cuma 1 
trus gak �nggal di sini. Kasian kalo malam dipanggil 
kadang juga gak ada ojek. Bidannya ‘kan di Osuku, 
masih mending kalo dia �nggal di Wai�i masih agak 
dekat. Udah gitu kadang pas kita mau panggil gak ada 
sinyal. Tapi kita semua mengupayakan paling �dak ada 
bu bidan ke�ka ada yang melahirkan. Kita para kader 
selalu memaksa bilang ke orang-orang, “Jangan, harus 
ada bidan, nan� kalau ada apa-apa gimana? Misalnya 
nan� ada butuh orang kesehatan gimana?”  
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Selain faktor trust yang belum terbangun dengan baik 
antara tenaga kesehatan, dalam hal ini bidan, ada faktor 
trauma pada masyarakat yang menyebabkan mereka enggan 
untuk berurusan dengan hal yang berbau medis. Dahulu ada 
yang sulit melahirkan dan kemudian dirujuk ke Bau-bau tapi 
ternyata meninggal di rumah sakit. 

Kejadian berikutnya juga menambah rasa trauma masya-
rakat. Ada kasus di mana ibu yang akan melahirkan dilarikan ke 
rumah sakit di Kaledupa. Sampai di sana, bayinya �dak lahir-
lahir. Kemudian selang beberapa waktu, oleh petugas di sana 
dinyatakan bahwa jalan lahir sang ibu sudah membusuk karena 
air ketubannya sudah pecah. Kemudian ibu tersebut meminta 
pulang saja dan kembali ke desa. Menurut penuturan sandro, 
air ketuban ibu ini belumlah pecah. Katanya, ada bau yang 
khas jika air ketuban sudah pecah dan kalau yang sudah mau 
pecah ada bunyi khususnya. Sandro memang dikenal memiliki 
ilmu yang �nggi. Pada saat ini, para kader berkata “Masa iya 
orang rumah sakit saja bilang sudah pecah, masa kita �dak 
percaya.” Sandro menjawab, “Tanda lahir itu ada tanda darah 
dan tanda air. Dan dia belum ada tanda-tanda itu.” Dia bilang, 
“Buk�kan, kalau dia bilang mau berak jangan dibolehkan 
ibu tadi. Tahan dia.” “Kalo begitu puah jangan dulu pulang.” 
Akhirnya kita tahan ibu itu ke�ka ingin buang air besar sampai 
kemudian �dak tahan ibu hamil ini memaksa untuk buang air 
besar, akhirnya anak ini hampir jatuh ke laut. “Karena kita kan 
beraknya hanya di lubang rumah saja.” Bayi tersebut keluar 
tapi bau-nya luar biasa, hidup setengah jam. Peris�wa ini 
terjadi pada tahun 2002.

“Ari-arinya hancur. Itu karena dikorek sama petugas 
itu pas di rumah sakit. Akhirnya gara-gara kejadian itu 
�dak mau kalo disuruh ke rumah sakit.” 
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Para kader berkata bahwa selain mengharapkan ada bidan 
yang mau �nggal di desa, mereka juga berharap bidan yang 
ditempatkan juga bisa membaur dengan masyarakat. Ada salah 
satu perawat yang dekat dengan masyarakat. Mereka berharap 
bidan pun bisa berlaku seper� perawat/ mantri ini. 

“Kalo semasa Mantri Ud ya alhamdulillah. 3 tahun 
bekerja. Sejak itu mulailah orang-orang Bajo mau 
berobat. Kaya dia itu orangnya gimana gitu, pas ketemu 
orang tua dia bisa bawa diri sopan. Pas sama anak-
anak juga dekat. Coba mungkin kalo dia itu jurusan 
kebidanan orang mau bersalin di dia.”

POSYANDU DAN KADER, GARDA DEPAN KESEHATAN

Di Desa Lamanggau ini, posyandu dapat dikatakan seba-
gai garda depan puskesmas dalam hal pelayanan KIA. Ada 
2 posyandu yang dibentuk puskesmas di sini: Cemara 1 
untuk masyarakat yang �nggal di darat dan Cemara 2 untuk 
masyarakat Suku Bajo yang �nggal di bawah dekat laut. Pada 
awalnya, hanya ada 1 posyandu saja, Cemara 1. Namun, 
ternyata 1 posyandu saja kurang efek�f karena masyarakat 
Suku Bajo sedikit sekali yang terjaring dalam pemeriksaan. 
Akhirnya, pihak puskesmas merekrut kader-kader dari 
masyarakat Suku Bajo dan membentuk Posyandu Cemara 2 
untuk masyarakat yang �nggal di bawah. 

Kegiatan posyandu-posyandu ini diadakan 1 bulan seka-
li, yaitu se�ap tanggal 20 untuk Posyandu Cemara 1 dan 
tanggal 21 untuk Posyandu Cemara 2. Pada tanggal yang telah 
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ditentukan para kader akan bergotong-royong mempersiapkan 
peralatan penimbangan dan petugas puskesmas akan datang 
untuk melakukan pemeriksaan. Kegiatan Posyandu ini dilakukan 
di teras-teras rumah warga.

 “Dulu pada gak mau datang posyandu, gak peduli 
ibu-ibunya. Jadi kita para kader kasih tau, minta ke 
koordinator posyandu kalau bisa ada snack-nya pas 
posyandu. Kalau dulu dikasih uang 5000 yang datang 
cuma 5 orang aja ke posyandu. Jadi ibu At mau se�ap 
ada posyandu sekarang dibuatkan bubur. Direbuskan 
telur dibawakan kue-kue yang kurang gizi. Akhirnya, 
sekarang ramai posyandunya”

Para kader posyandu di desa ini sangat ak�f, khususnya 
Posyandu Cemara 2. Mereka dengan sigap membantu 
petugas puskesmas untuk mengumpulkan para ibu hamil dan 
balita. Bahkan jika jumlah kunjungan pada hari itu kurang 
dari biasanya dikarenakan ada yang �dak datang, para kader 
tersebut akan mendatangi rumah yang bersangku-tan dan 
menjemput untuk datang ke posyandu. Tak heran, jika para 
petugas puskesmas merasa sangat terbantu dengan ada-nya 
para kader ini.

KESIMPULAN

Faktor budaya, sosial, dan psikologis bisa menjadi peng-
halang ataupun pendukung berjalannya suatu program 
kesehatan. Jika terjadi gap/jarak antara tenaga kesehatan 
ataupun fasilitas dengan ke�ga faktor tersebut, sudah bisa 
dipas�kan program tersebut akan berjalan kurang efek�f. 
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Langkah yang arif adalah dengan merangkul ke�ga faktor 
tersebut dan menjadikannya landasan dalam pelaksanaan 
program tersebut.

Di Desa Lamanggau dengan keterbatasan akses pada 
tenaga dan fasilitas kesehatan, yang paling ideal tentunya 
dengan penambahan kuan�tas dan kualitas di dua hal tersebut. 
Namun, tentunya itu akan melibatkan banyak sektor dan 
membutuhkan waktu serta biaya. Kemitraan merupakan salah 
satu solusi untuk menurunkan masalah kema�an ibu dan bayi, 
khususnya bagi daerah-daerah terpencil dengan akses terbatas, 
seper� Lamanggau ini. Hal ini sejalan dengan penuturan 
Anggorodi (2009), bahwa untuk menurunkan angka kema�an 
ibu bersalin dan bayi jika mengharapkan ditambahnya tenaga-
tenaga terdidik seper� bidan, pembantu bidan dan fasilitas-
fasilitas persalinan pemecahannya, masih akan terasa sulit dan 
memakan waktu lama serta biaya yang cukup besar. Akan lebih 
prak�s dan menguntungkan dalam jangka waktu pendek untuk 
mendidik dan memanfaatkan tenaga dukun bayi yang telah ada 
dan memiliki ar� dan peranan yang besar dalam pertolongan 
persalinan.8 Dalam masyarakat Lamanggau ini ada beberapa 
pihak yang bisa diandalkan sebagai mitra bidan, misalnya 
sandro ataupun para kader. Memang pemberian pela�han 
kepada dukun bayi ini bukan dimaksudkan sebagai penggan� 
ataupun menghilangkan fungsi dari tenaga dan fasilitas 
kesehatan, tetapi lebih kepada pemberian pengetahuan 
sehingga diharapkan mampu meminimalisir risiko persalinan. 
Misalnya, mereka dibekali pengetahuan apa saja �ndakan 
ke�ka persalinan terjadi yang bisa membahayakan nyawa ibu 
dan bayi.

Terkait dengan membangun trust di masyarakat, hal ini 

8 Anggorodi, Rina . Dukun Bayi Dalam Persalinan Oleh Masyarakat Indonesia. J. 
Makara Seri Kesehatan 2009; 13: 9-14
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perlu mendapat perha�an khusus dari tenaga kesehatan. 
Mengubah perilaku ini sangat membutuhkan waktu dan 
cara yang strategis. Dengan alasan ini pula, alangkah baiknya 
jika penempatan petugas kesehatan selain untuk memberi 
pelayanan kesehatan pada masyarakat juga berfungsi sebagai 
agen perubahan. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemam-
puan berkomunikasi dari petugas kesehatan sangat diperlukan.9 
Tentunya, termasuk di dalamnya pengetahuan mengenai 
kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.
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