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“Jika kita memiliki gagasan dan pemikiran, maka hari inilah saatnya
mempengaruhi kebijaksanaan untuk 5 tahun yang akan datang,
terkait penyusunan dokumen RPJP yang nanti dikorelasikan dengan
apa yang dikampanyekan oleh calon presiden besok. Dengan demikian
kita dapat ikut memastikan RPJP itu dapat tercapai dengan baik.
Untuk itu pemilihan pemimpin negara ini benar-benar harus
memperhatikan visi dan misinya ke depan”.
Indonesia selama ini menjadi negara berkembang saja, dan kapan
indonesia menjadi negara maju? Saat ini Indonesia memiliki “bonus
demografi” (demographic bonus), yakni kondisi dimana
membengkaknya jumlah penduduk produktif (rentang usia 15-64
tahun) yang berpotensi menjadi engine of growth bagi perekonomian
nasional. Fenomena bonus demografi, dimana besarnya penduduk

usia produktif dan menurunnya rasio ketergantungan ekonomi
terhadap usia anak dan lansia.
Bonus demografi menjadi pilar peningkatan produktivitas suatu
negara dan menjadi sumber
pertumbuhan ekonomi melalui
pemanfaatan SDM produktif. Berbicara SDM yang produktif, sangat
erat kaitannya dengan bidang kesehatan. Masih banyak masalah
kesehatan yang perlu dibenahi, dan ini menjadi penting sebab bidang
kesehatan merupakan salah satu penopang utama bagi kesejahteraan
rakyat.

Demikian uraian awal dari, Asisten Deputi Urusan Sumber Daya
Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dr. Hanibal
Hamidi, M.Kes., saat menyampaikan Kuliah Umum di hadapan
Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Tanjung Pura
Kalimantan Barat, Jumat (27/6).
Selanjutnya dikatakan, sejumlah masalah di bidang kesehatan antara
lain belum meratanya pelayanan bukan saja untuk tenaga kesehatan
tetapi juga untuk peralatan kesehatan, yang menjadi modal dasar
mengejar ketertinggalan Indonesia untuk mencapai target-target
MDGs.
Jika dirumuskan, menurut Hanibal, hal yang krusial adalah adanya
kebutuhan untuk melahirkan kebijakan yang revolusioner yakni
merekonstruksi sistem kesehatan nasional yang mengintegrasikan
sejumlah peraturan perundangan antara lain UU No 52 Tahun 2009
tentang Undang Undang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, UU No 40/2003 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional, UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, dan UU No 36/2009 tentang Kesehatan.
Masalah kesehatan harus ditangani secara serius, pada akhirnya akan
berdampak pada kualitas SDM, karena jumlah angka kematian yang
tinggi, harapan hidup yang semakin rendah.
Hanibal mengungkapkan, salah satu program dan kebijakan yang
digagas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan yang saat
ini sedang berlangsung di bidang kesehatan adalah Kebijakan
Perdesaan Sehat.
“Kebijakan Perdesaan Sehat merupakan pilihan pendekatan
penajaman bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan
berbasis perdesaan di daerah tertinggal,” katanya.
Perlu dijelaskan bahwa, Perdesaan Sehat adalah kegiatan percepatan
pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah
tertinggal yang dijalankan dalam kerangka Program Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal. Visi Perdesaan Sehat adalah
meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat daerah tertinggal yang
setara dengan daerah lainnya dalam rangka mewujudkan percepatan
pembangunan yang inklusif dan berkeadilan pada tahun 2025. Visi
tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) misi, yaitu: (1) percepatan
peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar berdasar
struktur kependudukan di wilayah perdesaan, dan (2) peningkatan
keberdayaaan masyarakat melalui pelibatan aktif masyarakat
perdesaan dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar yang
berkualitas.
Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diarahkan pada penajaman
pilihan prioritas intervensi pembangunan bagi penjaminan
ketersediaan dan berfungsinya lima determinan faktor kualitas
kesehatan yang disebut dengan Lima Pilar Perdesaan Sehat, yaitu:
Dokter Puskesmas bagi setiap Puskesmas, Bidan Desa bagi setiap
desa, Air Bersih dan Sanitasi bagi setiap rumah tangga, serta Gizi
seimbang terutama bagi ibu hamil, menyusui dan balita di seluruh
perdesaan di daerah tertinggal.

Sasaran prioritas lokasi Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten Daerah
Tertinggal yang memiliki nilai IPM kurang dari 72,2 (sasaran IPM
Prioritas Nasional 10 pada tahun 2014) sekaligus memiliki nilai
komposit Angka Harapan Hidup kurang dari 68,8 (sasaran AHH ratarata Daerah Tertinggal pada tahun 2014) berdasarkan basis data
Susenas tahun 2010. Wilayah “Perdesaan” dalam kebijakan
pembangunan Perdesaan Sehat adalah seluruh Desa dalam wilayah
kerja satu Puskesmas.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
dr. Hanibal Hamidi, M.Kes
JL. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
HP. 08111991857
Email: hanibal2464@gmail.com
Website: http://www.perdesaansehat.com
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Bahan dari makalah yang disampaikan pada kuliah umum di hadapan
mahasiswa FKM Universitas Tanjung Pura Pontianak (27/05/2014)

