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SAMBUTAN 

 
Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal mengamanatkan bahwa dalam rangka 

percepatan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar 

dan Pasca Konflik Tahun 2010-2014 bidang sumber daya manusia, perlu melibatkan semua 

komponen yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. 

Salah satu komponen yang memiliki peranan untuk terlibat dalam upaya peningkatan 

pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas di perdesaan adalah Kader Relawan Perdesaan 

Sehat yang direkrut oleh Perguruan Tinggi mitra Perdesaan Sehat pada masing-masing 

region.  

Tugas dan fungsi Kader Relawan Perdesaan Sehat, yaitu: (1) melakukan sosialisasi dan 

promosi hidup sehat; (2) melakukan identifikasi dan pengumpulan data kesehatan 

masyarakat; (3) melakukan investigasi masalah kesehatan masyarakat berbasis kasus; (4) 

memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat perdesaan untuk terlibat aktif dalam 

peningkatan pelayanan Puskesmas, termasuk juga pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu, 

Puskesmas Keliling, Pos Bersalin Desa dan Poskesdes agar lebih baik dan berkualitas; serta 

(5) melakukan kerja advokasi perencanaan dan penganggaran di bidang kesehatan di wilayah 

perdesaan. 

Sebagai salah satu upaya distribusi informasi yang aktual dan faktual mengenai perjalanan 

kisah Relawan Perdesaan Sehat 2014 dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya, maka 

disusunlah Buku Catatan Relawan Perdesaan Sehat 2014.  

Buku ini sebagai bahan masukan, dan best practices bagi implementasi kegiatan Perdesaan 

Sehat dalam peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat di daerah tertinggal, dan 

diharapkan stakeholder terkait akan lebih memahami dan terinspirasi mengenai kondisi 

aktual dan faktual kesehatan masyarakat di daerah tertinggal, sehingga diharapkan adanya 

komitmen afirmatif dalam implementasi pembangunan kesehatan di daerah tertinggal. 
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JALAN YANG MENGUJI ADRENALIN DAN RAWAN KEJAHATAN 

 

 M. Alinapia Mulyadi, SKM 

Regional I Sumatera 

Kabupaten Sumatera Selatan 

Kecamatan Warkuk Ranau Selatan 

 

Nama saya M. Alinapia Mulyadi, SKM. Saya bertugas di Regional I, Provinsi 

Sumatera Selatan di tahun 2013. Pertama kali saya bertugas di Puskesmas Kota Batu, 

Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Desa Way Wangi Seminung, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan. Wilayah kerja Puskesmas Kota Batu ini  sebanyak 16 Desa, dimana 

antara desa satu dan desa yang lain sangat berdekatan, tetapi desa yang menjadi sasaran 

Program Perdesaan Sehat untuk wilayah Puskesmas Kota Batu ini yaitu Desa Way Wangi 

Seminung sangatlah jauh dari Ibukota Kecamatan dan Puskesmas. Desa Way Wangi 

Seminung ini berada ± 6 km dari Kecamatan, sedangkan untuk ke Ibukota Kabupaten ± 30 

km.  Untuk menempuh Desa Way Wangi Seminung ini bisa lewat jalan darat, tetapi hanya 

bisa dilalui kendaraan roda dua saja. Sedangkan, untuk kendaraan roda empat tidak bisa 

masuk, dikarenakan jalan menuju desa ini sangatlah kecil hanya lebar ± 1 m, yang mana 

desa  ini terletak di bukit Gunung Seminung. Jalan menuju desa ini sangat ekstrim, berjurang 

dan berliku-liku. Kalau mau melewati jalur laut bisa menaiki kapal kecil, orang disana biasa 

menyebut alat transportasi ini ketek.  

Di tahun kedua yaitu tahun 2014, 

saya dipindahkan tugas  ke Kabupaten 

Musi Rawas, Kecamatan Muara Dua 

Lakitan di  Desa Harapan Makmur 

wilayah Puskesmas Pian Raya Provinsi 

Sumatera Selatan dikarenakan  teman yang 

berada di Wilayah ini mengundurkan diri, 

karena tidak sangup dengan keadaan dan 

Kondisi Jalan ke Desa Harapan 

Makmur  
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kondisi wilayah setempat yang terkenal dengan rawan kejahatan. Wilayah kerja Puskesmas 

Pian Raya ini hanya empat desa lebih sedikit, dibandingkan wilayah kerja Puskesmas yang 

pertama kali saya bertugas. Wilayah kerja Puskesmas ini mencakupi Desa Pian Raya, Desa 

Bumi Makmur, Desa Tri Angun Jaya dan Desa Harapan Makmur. Desa Harapan Makmur ini 

berada ± 9 km dari Ibukota Kecamatan dengan jarak tempuh ± 1,5 jam. Akses menuju desa 

ini sangatlah sulit, dikarenakan jalannya yang berlobang dan berdebu, apalagi kalua musim 

penghujan jalan becek dan licin, dikarenakan jalan menuju desa ini masih tanah merah. 

Pertama kali saya datang ke lokasi tugas kita disambut baik oleh Bappeda, Dinkes dan 

langsung dibawa menghadap ke Wakil Bupati OKU Selatan. Begitu juga di Kabupaten Musi 

Rawas, mereka merespon baik dengan kehadiran kita setelah menghadap SKPD, saya 

langsung diantar ke Puskesmas wilayah saya bertugas. Disana, saya juga diterima baik oleh 

Kepala Puskesmas beserta stafnya, setelah itu saya langsung diantar ke Desa sasaran 

Program Perdesaan Sehat. Di sepanjang perjalanan, saya merasa takut dikarenakan kondisi 

jalan yang sepi dan berjurang, dimana jarak rumah kerumah sangatlah berjauhan. Setiba di 

desa, saya langsung ketemu dengan Kepala Desa dan perangkatnya. Mereka menerima saya 

dengan baik. Dengan segala kondisi desa yang serba kekurangan, saya disuruh Kepala Desa 

menginap dirumahnya karenak Poskesdes ditempati oleh Bidan Desa, karena saya laki_laki 

maka tidak diperbolehkan tinggal disana. Keesokan harinya, saya langsung melihat kondisi 

dan keadaan wilayah desa bersama Kades. Setelah saya mengadap ke Camat, di desa ini saya 

bertemu Suku Anak Dalam dimana Desa Harapan Makmur ini masih ditempati beberapa 

Suku Anak Dalam, saya senang bisa berkenalan dan bersirahturahmi dengan mereka. 

Kondisi Lima Pilar di wilayah tempat 

saya bertugas baik. Di tahun pertama 

maupun kedua, tidak jauh berbeda dimana 

untuk Pilar Pertama (1) ketersedian Dokter 

Puskesmas diwilayah kerja saya keduanya 

sudah mempunya Dokter Umum dan Dokter 

Gigi, dimana masing-masing dokter 

bertempat tinggal di Perumahan Puskesmas 

setempat dan kalau hari libur mereka pulang 

ke Ibukota tempat tinggal mereka, tetapi untuk pelayanan pengobati mereka buka 24 jam. 

Untuk Pilar Kedua (2) Bidan Desa semuanya ada di Desa tersebut, tetapi untuk tahun 

pertama, bidan desanya tidak menginap di Poskesdes dikarenakan sarana dan prasarana 

Pendataan Kuesioner 
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belum memadai seperti aliran listrik belum ada, sarana air bersih belum tersedia dan 

sebagainya. Pilar Ketiga (3) air bersih, di wilayah desa tempat saya bertugas sudah memadai, 

apalagi desa tersebut sudah mendapatkan Program Air bersih dari Pamsimas, jadi warga desa 

disana tidak merasa kekurangan air bersih. Pilar Keempat (4) sanitasi, di desa saya bertugas 

baik yang pertama maupun kedua tidak jauh berbeda, sanitasi di desa ini masih kurang baik. 

Mereka masih ada yang BAB di kebun, di sungai dan air cucian baju maupun kamar mandi 

banyak dibuang di perkarangan rumah. Tetapi, setelah saya dan Kepala Puskesmas 

mengadakan pemicuan BABS di desa tersebut, alhasil desa tersebut berangsur membaik dan 

sekarang tidak ada lagi BAB sembarang. Ini perjuangan yang tak pernah saya lupakan, 

karena untuk merubah perilaku itu sulit sekali, tetapi melalui pendekatan dengan terus 

menerus secara perlahan-lahan, bisa berhasil dan desa tersebut free BABS. 

Permasalahan yang dihadapi di lapangan yaitu medan jalan yang menguji adrenalin 

dan terjang dan berjurang dimana sepanjang jalan sepi dan rawan kejahatan. Sering ada 

kejadian motor diambil di jalan, dan sering ada rampok. Permasalahan di desa, masyarakat 

banyak bertanya-tanya apakah program ini akan memberikan bantuan atau sekedar 

penyuluhan saja, karena mereka sangat mengharapkan bantuan yang bisa membangun 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Disamping itu, tantangan yang dihadapi yaitu 

sulitnya merubah perilaku masyarakat yang 

BAB sembarangan dan buang sampah 

sembarangan. Model pemberdayaan yang saya 

lakukan yaitu perdekatan kepada masyarakat 

dan memberikan penjelasan secara perlahan, 

supaya mereka mengerti tujuan dari Program 

Perdesaan Sehat itu mengajak masyarakat 

supaya hidup sehat. Saya dan Kades membuat 

proposal untuk bantuan ke Pemerintah Daerah.  

Kesan saya, saya merasa bangga dan senang bisa bergabung di Program Perdesaan 

Sehat ini, karena bisa membantu masyarakat dalam merubah kebiasaan buruk menjadi lebih 

baik lagi. Harapan dari masyarakat dan pemerintah setempat, semoga Program Perdesaan 

Sehat ini berjalan terus dan masih ada kedepannya, sehingga apa yang telah dilakukan di 

masyarakat bisa berjalan baik dan banyak perubahan seperti SK Pokja sudah terbentuk dan 

Kader Kesehatan sudah berjalan. 

Penyuluhan di SD 
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Rekomendasi: 

 Diharapkan kepada instansi lintas sektor terlibat aktif dalam kegiatan ini, sehingga 

dapat mempermudah SP2W dalam menyusun dan membuat kebijakan. 

 Diharapkan kepada masyarakat untuk mau merubah perilaku ke arah yang sehat sesuai 

dengan tujuan awal dari Perdesaan sehat. 

 Diharapkan kepada Kader Kesehatan dan Pelaku POKJA Kesehatan yang telah 

dibentuk, supaya tetap berjalan kedepan dan semoga lebih baik lagi. 
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MENEMANI BIDAN MELAKUKAN PERSALINAN DI TENGAH MALAM 

 

 Destri Wilda, S.Gz 

Regional I Sumatera 

Kabupaten Lampung Utara 

Kecamatan Sungkai Jaya 

 

Nama saya Destri Wilda, S.Gz bertugas di Region I Sumatera, Provinsi Lampung, 

Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Jaya. Ini merupakan tahun kedua saya 

bertugas di Puskesmas Cempaka, perbedaannya sekarang wilayah tugas saya lebih luas yang 

mencakup 4 Desa, yaitu: Desa Cempaka, Desa Cempaka Barat, Desa Sri Jaya dan Desa 

Negara Agung. 

 Pertama kali saya di tempatkan di Kabupaten Lampung Utara, saya diterima dengan 

baik oleh pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kecamatan serta Perangkat Desa. Selama 

menjadi Relawan, saya difasilitasi tempat tinggal oleh pihak Puskesmas dan diberikan 

fasilitas berupa perlengkapan tidur oleh Kepala Puskesmas. Saya tinggal di perumahan 

Puskesmas bersama bidan yang bertugas di rawat inap. Keadaan lingkungan di sekitar 

Puskesmas tidak begitu ramai, sehingga perumahan sangat sepi di malam hari. Tidak jarang 

penghuni perumahan diintip bahkan pernah terjadi kemalingan di perumahan. Keadaan ini 

sangat mencemaskan bagi saya, terlebih saya sering sendirian di perumahan, sementara 

bidan bertugas di rawat inap. Mengingat hal itu, saya selalu mengikuti kegiatan bidan, baik 

di Puskesmas maupun di Desa.  

Banyak ilmu dan pengalaman baru yang saya dapatkan. Beberapa kali saya pernah 

menemani dan membantu bidan melakukan persalinan, baik di Desa maupun di Puskesmas. 

Saya pernah menemani bidan melakukan pelayanan persalinan ke Desa di saat tengah 

malam, menempuh hujan dan jarak yang jauh serta jalan yang buruk. Saya juga pernah 

menemani bidan melakukan persalinan, dimana untuk menuju rumah warga, kami harus 

menyeberangi sungai. Begitu tinggi resiko bagi bidan untuk membantu proses persalinan di 

desa. Sedangkan, masyarakat desa biasanya memilih melakukan persalinan di rumah sendiri, 
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sehingga sebagai bidan harus siap 24 jam dipanggil untuk memberikan pelayanan persalinan. 

Saya dan Bidan Desa juga memberikan pelayanan dan perhatian khusus kepada bayi 

penderita gizi buruk, berupa melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya 

serta kunjungan rumah. Kami melaporkan kasus gizi buruk ke Puskesmas, kemudian 

langsung dirujuk ke Rumah Sakit menggunakan mobil ambulan dengan biaya sendiri. 

Memberi makan untuk orang tua bayi penderita gizi buruk dan membantunya dalam 

pembuatan kartu Jamkesda ke Dinas Kesehatan dan Kantor BPJS.  

 Puskesmas Cempaka merupakan Puskesmas Perawatan, dengan ketersediaan Dokter 

sebanyak 1 orang Dokter Umum (PTT), sedangkan Dokter Gigi tidak ada. Dokter tinggal di 

perumahan Puskesmas, bangunan  puskesmas dan  perumahan sudah  cukup memadai. 

Wilayah kerja Puskesmas Cempaka mencakup 9 Desa, setiap Desa telah tersedia Bidan 

Desa, diantaranya terdiri dari 2 orang Bidan Desa dengan status Tenaga Kerja Sukarela 

(TKS) dan 7 orang Bidan Desa dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT).  Terdapat 2 unit 

Puskesmas Pembantu dan setiap Desa telah memiliki Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 

Namun, ada beberapa bangunan Poskesdes yang kurang layak untuk ditempati, sehingga 

Bidan tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal. Dalam pemenuhan air untuk 

kebutuhan sehari-hari, masyarakat desa biasaya menggunakan sumur gali sebagai sumber air 

bersih. Masalah air bersih di Kecamatan Sungkai 

Jaya, khususnya di wilayah tugas saya sebagian 

desa seperti Desa Cempaka Barat dan Desa 

Negara Agung sudah ada kemajuan dari tahun 

sebelumnya, di setiap dusun telah dibangun sumur 

bor beserta sarana MCK. Selain itu, di desa sudah 

ada listrik, sehingga mempermudah masyarakat 

mengakses air bersih. Sedangkan, Desa Sri Jaya masih menggunakan turbin sebagai sumber 

tenaga listrik. Kepemilikan sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh keluarga meliputi 

jamban, tempat sampah dan pengelolaan air limbah. Pada umumnya masyarakat desa 

menggunakan jamban cemplung yang sebagian besar belum memenuhi syarat, sebagian 

besar masyarakat tidak memiliki tempat pembuangan sampah dan membuang air limbah ke 

saluran tanah terbuka. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanitasi masyarakat desa masih 

sangat rendah, sehingga perlu peningkatan kualitas dan sarana prasarana sanitasi serta 

peningkatan partisipasi masyarakat.  

 

MMMuuusssyyyaaawwwaaarrraaahhh   DDDeeennngggaaannn   WWWaaarrrgggaaa   DDDeeesssaaa   
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Derajat kesehatan masyarakat pada umumnya tercermin dalam kondisi mortalitas, 

morbiditas dan status gizi. Jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif di Desa Cempaka 

Barat sebanyak 60% dan balita yang mendapat vitamin A baru mencapai 42%. Sedangkan, 

jumlah balita yang ditimbang setiap bulan baru mencapai 56%, dimana sebanyak 0,8% balita 

mengalami status gizi kurang. Hal ini, menggambarkan masih rendahnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, selain itu 

faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi balita di 

Desa Cempaka Barat. Untuk itu, perlunya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi, 

peningkatan kualitas penanganan masalah gizi, peningkatan kesehatan ibu hamil, ibu 

menyusui dan balita serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat.  

 Dalam melaksanakan tugas sebagai relawan, saya memiliki beberapa permasalahan 

dan tantangan,  tidak tersedianya sarana transportasi, serta keadaan lingkungan (medan yang 

ditempuh) di desa yang masih rawan  kejahatan mempersulit saya untuk melakukan kegiatan 

dan sosialisasi dengan masyarakat desa, karena setiap kegiatan yang saya lakukan harus 

ditemani oleh bidan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat juga 

mempersulit saya dalam memberikan penyuluhan dan promosi kesehatan, sehingga 

penyuluhan dan promosi yang saya berikan belum merata. Ketersediaan dana juga 

merupakan kendala bagi saya dalam melakukan kegiatan, terutama untuk mengumpulkan 

masyarakat, karena masyarakat berfikir mereka lebih baik ke kebun daripada mengikuti 

kegiatan dari saya.  

Pemberdayaan masyarakat yang telah saya 

lakukan berupa menambah pengetahuan 

masyarakat melalui penyuluhan tentang 

kesehatan. Selain itu, saya Bersama Sanitarian 

Puskesmas telah memberikan pelatihan tentang 

cara pembuatan jamban kepada masyarakat desa 

melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung 

Utara. Saya bersama perangkat desa dan 

Kelompok Kerja Perdesaan Sehat serta pihak 

Puskesmas telah menyepakati pelaksanaan percontohan pembuatan jamban yang rencananya 

setelah percontohan, akan dilakukan sosialisasi dengan masyarakat desa. Namun, 

percontohan ini belum terlaksana karena Sanitarian Puskesmas mengalami kesulitan dalam 

penyusunan jadwal, sehingga rencana kegiatan ini beberapa kali diundur.  

Penyuluhan Kepada Ibu Hamil 
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 Masyarakat desa dan aparatur pemerintah sangat mengapresiasi Program Perdesaan 

Sehat, karena mereka merasa bahwa desa mereka diperhatikan oleh pemerintah pusat. Saya, 

masyarakat serta, perangkat desa sangat berharap adanya bantuan untuk dapat memanfaatkan 

lahan (bendungan) yang ada di desa (seperti budi daya ikan dan sebagainya), dengan harapan 

dapat memenuhi kebutuhan gizi dan merubah perekonomian masyarakat desa.  

Terkait 5 Pilar Perdesaan Sehat, saya berharap adanya peningkatan ketersediaan 

Dokter Umum dan Dokter Gigi di Puskesmas Cempaka, serta peningkatan sarana dan 

prasarana pendukung kegiatan Dokter dan kegiatan Bidan Desa, guna memberikan 

pelayanan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi Dokter dan Bidan Desa, peningkatan 

sarana dan prasarana sanitasi guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat 

desa. 

 Rekomendasi saya secara pribadi mengenai lokasi penempatan Relawan. Pada 

umumnya penempatan Relawan Regional Sumatera belum tepat sasaran, karena menurut 

saya masih banyak desa lain yang lebih tertinggal dan lebih membutuhkan Relawan disana. 

Mengingat para Relawan bukan penduduk asli di lokasi penempatan, maka untuk mencapai 

5 Pilar Program Perdesaan Sehat, menurut saya sebaiknya dibentuk suatu tim minimal 4 

orang  dalam 1 lokasi wilayah,  dengan begitu Relawan mempunyai teman sepemikiran dan 

semangat yang sama untuk memajukan desa tersebut.  
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BESERAGAM PUTIH DIANGGAP BIDAN 

 

 Elliya Roza, SKM 

Regional I Sumatera 

Kabupaten Pesisir Selatan 

Kecamatan IV Jurai 

 

Perkenalkan nama saya Elliya Roza, SKM. Wilayah tugas di Region 1 Propinsi 

Sumatra Barat, Puskesmas Salido, Kecamatan IV Jurai, Desa Sungai Salak. Tahun bertugas 

sudah masuk tahun ke-2 dan berharap masih diperbantukan sebagai relawan untuk tahun ke-

3, Amiiiiiiiin. Tahun pertama saya bertugas di Puskesmas Ujung Gading, Kecamatan Ujung 

Gading, Desa Situak Barat, Kabupaten Pasaman Barat. Di tahun pertama tugas merupakan 

tahun sangat menakutkan bagi saya, karena tinggal di desa yang terpencil. Tetapi karena 

saya ingin mencari pengalaman lapangan dan ingin juga bekerja, akhirnya saya jalani.  

Ada banyak cerita di tahun pertama saya bertugas, saya pertama turun ke lokasi saat 

bulan puasa dan akan menjalani puasa di kampung orang yang belum pernah saya tempuh 

sebelumnya. Ini merupakan pengalaman pertama yang jauh dari keluarga dan sendirian juga. 

Hari pertama saya tidur di tempat orang yang baru saya kenal karena sudah kemalaman 

sampai di lokasi. Hari ke-2 tidur di tempat Bidan Desa karena salah informasi, yaitu saya 

beranggapan kalau Desa Situak cuma ada satu, ternyata ada juga yang namanya Situak 

Barat, naaaah salah lokasi deeeh. Yang benar, saya bertugas adalah di Desa Situak Barat, 

tapi saya kesasar ke Desa Situak,,,,,,,,maklum pendatang baru. Di hari ke-3 baru tidur di 

Desa Situak Barat yang dimaksud, yaitu tinggal di rumah warga yang sangat baik sekali. 

Padahal saya sangat takut akan tinggal di Desa Situak Barat karena perbedaan adat dan suku. 

Saya berasal dari Minangkabau, sedangkan Desa Situak Barat adatnya Mandailing yang 

sangat bertolak belakang dengan adat Minangkabau. Setelah saya jalani 1 minggu ternyata 

orang Mandailing sangat ramah-ramah dan baik sekali. Setiap kegiatan Program Perdesaan 

Sehat yang saya lakukan dan saya bentuk, masyarakat di Situak Barat sangat antusias sekali 

dan menerima masukan-masukan dari saya sebagai relawan dan mau ikut bekerjasama dalam 

Program Perdesaan Sehat. Yang pada mulanya saya takut akan Desa Situak Barat malah saya 
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senang dengan keadaan desanya yang masih kuat pegang adat dan agama. Dan, disinilah 

saya berpikir kalau menjadi Relawan ini mengasikkan dan menyenangkan. 

Tahun ke-2, saya ditempatkan di Desa Sungai Salak, Puskesmas Salido, Kecamatan IV 

Jurai, Kabupaten Pessel. Karena ini merupakan pengalaman yang ke-2, tidak merasa takut 

lagi akan turun ke lapangan karena berfikir bahwa asiiik juga kalau di lokasi yang baru dan 

malah penasaran bagaimana pula gaya dan pola masyarakat Pesisir Selatan.  

Pertama sekali saya turun ke lapangan masih bingung akan tinggal dimana, karena 

kalau tinggal di lokasi tidak memungkinkan karena rumah masyarakat disana kecil-kecil dan 

tidak ada sarana kamar mandi dan WC. Setelah berfikir panjang, saya putuskan untuk tinggal 

di dekat Puskesmas Salido dan ngekos,…he he kayak anak kuliah aja. Jarak antara tempat 

tinggal ke lokasi ada setengah jam perjalanan dan jalan yang saya tempuh sepi, dengan 

keadaan jalan yang kecil. Kesan pertama sekali saya datang ke lokasi bahwa warga 

beranggapan kalau saya adalah seorang Bidan dan kebetulan waktu itu saya memakai baju 

putih dari KPDT. Ada seorang bapak yang berlari mengejar saya dan langsung buka celana 

kalau di pantatnya ada bisul dan menanyakan apa obatnya dan meminta obat kepada saya. 

Saya ceritakan apa maksud dan tujuan saya datang ke Desa dan bapak itu langsung pergi. 

Semenjak kejadian itu, bapak tersebut malu akan bertemu dengan saya dan pasti 

menghindar. 

Permasalahan terbesar yang saya temukan di lapangan adalah belum adanya sarana 

jamban di tiap-tiap rumah tangga di Desa Sungai Salak dan penempatan Bidan Desa yang 

belum ada. Dengan permasalahan ini, saya sangat kewalahan sekali mengajak masyarakat 

untuk termotivasi membuat jamban dikarenakan masyarakat masih belum mampu membuat 

jamban dan masih berfikir kalau jamban belum dibutuhkan sekali. Karena msayarakat disana 

masih nyaman untuk buang air besar ke sungai atau ke semak-semak. Mengenai ketersediaan 

Bidan Desa yaitu masih diperbantukan tenaga Bidan Desa tetangga ke Desa Sungai Salak 

yang otomatis semua pelayanan kesehatan tidak berjalan optimal. Kegiatan pemberdayaan 

yang telah saya lakukan adalah pembentukan Pokja Perdesaan Sehat yang suratnya disahkan 

oleh Wali Nagari dan dibentuk seksi-seksi menyangkut masalah kesehatan yang melibatkan 

masyarakat dan Wali Nagari. 

Harapan masyarakat Desa Sungai salak adalah adanya penempatan Bidan Desa di Desa 

Sungai Salak yang sangat dibutuhkan oleh warga dan bisa melayani warga dengan optimal. 

Untuk rekomendasi mengenai Lima Pilar Perdesaan Sehat sangat dibutuhkan sekali dari 
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Puskesmas setempat untuk sering mengadakan pemicuan ke lokasi. Untuk rekomendasi 

kedepan, saya berharap bahwa ada suatu kegiatan yaitu Dokter turun ke Desa untuk 

pemberian pengobatan gratis pada warga dan penyuluhan tentang kesehatan yang tepatnya 

tentang penyakit yang dilakukan sebulan sekali. 

Dari semua cerita saya diatas, bahwa saya dapat menyimpulkan bahwa menjadi 

seorang relawan itu sangat mengasikkan dan menyenangkan dikarenakan kita bisa berbaur 

dengan masyarakat yang berbeda pola pikir dan mendapat pengalaman yang berbeda juga di 

setiap desa yang akan kita berdayakan. Dan, saya berharap bahwa Program Perdesaan Sehat 

masih ada kelanjutannya, dan masih siap untuk mengabdi pada masyarakat. Hidup Perdesaan 

Sehat dan semoga Jaya. 
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PENYULUHAN DI KELAS IBU HAMIL 

 

 Wike Wulantika, SKM 

Regional I Sumatera 

Kabupaten Pasaman Barat 

Kecamatan Sasak Ranah Pasisie 

 

Nama saya Wike Wulantika, SKM bertugas di Region I Sumatera, Propinsi Sumatera 

Barat, Puskesmas Sasak, Kecamatan/Distrik Sasak Ranah Pasisie, Desa/Nagari/Jorong 

Rantau Panjang. Saya bertugas di Puskesmas Sasak sudah tahun kedua. Tahun pertama dan 

kedua penempatan saya masih di Desa/Jorong yang sama yaitu Jorong Rantau Panjang. 

 Hari pertama saya ditempatkan di Jorong Rantau Panjang, saya mendapat sambutan 

dari Kepala Jorong dengan baik. Sebelum saya melapor ke Kepala Jorong, saya terlebih 

dahulu melapor ke Dinas Kesehatan dan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Disana, saya 

juga mendapat sambutan yang baik dan antusias Kepala Dinas yang cukup baik terhadap 

kegiatan Perdesaan Sehat ini. Selanjutnya, saya melapor ke tingkat Kecamatan dengan 

mengunjungi Kantor Camat Sasak Ranah Pasisie dan Puskesmas Sasak. Disana, saya 

bertemu dengan Camat dan Kepala Puskesmas Sasak. Beliau menerima saya untuk bertugas 

di wilayah kerjanya dengan baik dan berharap agar kegiatan Perdesaan Sehat yang 

dijalankan dapat terlaksana dengan baik.  

 Di lokasi penempatan, saya tinggal di salah satu rumah warga, tepatnya di dekat 

Puskesmas Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Untuk keamanan saya, Kepala 

Puskesmas menyarankan agar saya menetap di Kecamatan dan apabila saya ingin ke Desa, 

saya harus ditemani minimal oleh satu orang laki-laki dewasa. Untuk mencapai Jorong 

Rantau Panjang, dari Ibukota Kecamatan kita harus menempuh jarak sekitar 8 km dengan 

waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Hal ini dikarenakan kondisi jalan yang berbatu-batu 

dan berlubang, sehingga dibutuhkan waktu tempuh yang lebih lama, terlebih apabila hari 

hujan dan pasang naik, maka jalan akan banyak digenangi air, bahkan genangan air bisa 

mencapai lutut orang dewasa. 
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Dari hasil survey yang dilakukan pada bulan Juni 2014, diperoleh data sekunder 

mengenai jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Sasak serta jumlah ketersediaan 

Dokter Puskesmas di wilayah kerja tersebut. Jumlah Dokter Umum yang ada di Kecamatan 

Sasak Ranah Pasisie adalah 2 orang yaitu dr. Dedi Ide Putra dan dr. Gina Alecia. Sedangkan, 

jumlah penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie tahun 2013 adalah 

14.483 jiwa. Dari data tersebut diperoleh rasio perbandingan antara jumlah penduduk dengan 

ketersediaan Dokter Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas Sasak. Adapun rasio 

perbandingan jumlah penduduk dengan ketersediaan Dokter Puskesmas adalah 1 : 7241. 

Menurut standar WHO, rasio yang ideal antara ketersediaan Dokter dengan jumlah 

penduduk adalah 40 : 100.000 penduduk atau 1 : 2500 penduduk. Jika dilihat rasio tersebut, 

maka jumlah Dokter Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas Sasak belum ideal. Sedangkan, 

untuk kinerja Dokter Puskesmas tergolong baik, karena Dokter Puskesmas tersebut ada dan 

berada di Kecamatan 24 jam penuh. Pada hari libur ada sistem piket Dokter jaga. 

Dokter Puskesmas sekali sebulan mengunjungi Jorong Rantau Panjang dalam rangka 

kegiatan Puskesmas Keliling. Dalam kegiatan Puskesmas Keliling ini Dokter Puskesmas 

akan memeriksa dan membuka forum konsultasi bagi warga Jorong Rantau Panjang yang 

ingin memaparkan masalah kesehatannya.  

Di Jorong Rantau Panjang ada dua orang Bidan Desa dengan status satu Bidan PTT 

dan satu lagi Bidan kontrak Pemda, serta ada satu buah Puskesmas Pembantu dan satu buah 

Polindes. Kedua Bidan Desa ini aktif dan menetap di Jorong Rantau Panjang. Jumlah 

penduduk di Jorong Rantau Panjang tahun 2013 adalah 1.464 jiwa yang terdiri dari 382 KK 

dengan komposisi 722 jiwa penduduk 

laki-laki dan 742 jiwa penduduk 

perempuan. Dari keseluruhan penduduk 

Jorong Rantau Panjang tahun 2013 

terdapat 402 jumlah Pasangan Usia Subur 

(PUS), 488 Wanita Usia Subur (WUS), 

220 balita, 129 bayi, 162 jumlah lansia, 

516 anak sekolah dan 21 ibu hamil, 233 

akseptor KB. Dari data jumlah penduduk 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

keberadaan dua orang Bidan Desa di 

Pendataan Kuesioner 
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Jorong Rantau Panjang tersebut sudah mencukupi untuk menangani permasalahan kesehatan 

seluruh penduduk yang ada di Jorong Rantau Panjang.  

Sebagian besar warga Jorong Rantau Panjang menggunakan air sumur gali sebagai 

sumber air minum. Dari observasi yang dilakukan terhadap air sumur gali yang digunakan 

warga untuk air minum, masih banyak sumur gali yang belum memenuhi syarat kesehatan, 

seperti air sumur yang keruh dan berasa. Adapun kualitas sumur gali warga Jorong Rantau 

Panjang yang bebas dari pencemaran hanya 2,2%. Selebihnya, belum tentu bebas dari 

pencemaran, karena belum pernah diperiksa apakah bebas dari pencemaran atau tidak. Selain 

itu, 20% kualitas sumur gali milik warga ada yang airnya berwarna kekuningan atau keruh, 

berasa, dan agak berbau. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur gali sebagai 

sumber air bersih yang digunakan warga Jorong Rantau Panjang masih jauh dari kategori 

sehat.  

Dari survey yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa masih banyak warga di 

Jorong Rantau Panjang yang tidak memiliki 

sarana jamban keluarga. Jumlah keluarga yang 

tidak memiliki sarana jamban keluarga hampir 

90% dari total keseluruhan jumlah keluarga. 

Kurang dari 10% memiliki sarana dan ada 

sekitar 1% yang ada sarana akan tetapi tidak 

memenuhi syarat kesehatan. Setelah dilakukan 

penelitian, diperoleh informasi bahwa warga 

yang tidak memiliki jamban keluarga memiliki 

kebiasaan buang air besar di kebun-kebun 

sawit yang terdapat di belakang rumah-rumah 

mereka. Selain itu, bagi warga yang rumahnya berada di sepanjang sungai Batang Pasaman 

memiliki kebiasaan buang air besar di sungai. 

Kebanyakan warga Jorong Rantau Panjang tidak memiliki kamar mandi. Sebagian lagi 

warga yang memiliki kamar mandi ada yang berada di dalam rumah dan ada yang di luar 

rumah. Bagi yang tidak memiliki kamar mandi, biasanya menumpang ke tetangga dan 

sebagian lagi mandi di sungai. 

 

Hasil Arisan Jamban 
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Limbah kamar mandi warga Jorong Rantau Panjang kebanyakan dibuang ke sawah 

atau kebun yang ada di belakang rumah mereka. Sebagian besar lagi limbah kamar mandi 

tidak dialirkan, sehingga tergenang di pekarangan tersebut. Selain itu, ada juga yang 

mengalirkan limbah kamar mandi ke sungai dan sebagian lagi sudah membuatkan sarana 

pembuangan khusus. Seharusnya, air limbah buangan dari kamar mandi maupun limbah 

dapur dialirkan melalui saluran khusus ke suatu lubang pembuangan yang tertutup. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa kondisi pembuangan limbah warga Jorong Rantau Panjang masih 

jauh dari kategori sehat. 

Selain itu, sebagian besar warga Jorong Rantau Panjang tidak memiliki tempat 

pembuangan sampah. Warga membuang sampah di belakang rumah dan dibiarkan terbuka. 

Seharusnya, tempat pembuangan sampah dibuatkan suatu lubang serta harus tertutup agar 

tidak mengundang lalat penyebar penyakit serta tidak menimbulkan bau yang tidak segar. 

Sebagian besar ibu-ibu di Jorong Rantau Panjang telah memberikan ASI kepada 

bayinya sampai bayi berumur 6 bulan. Setelah bayi berumur 6 bulan baru diberikan makanan 

pendamping ASI. Hanya sekitar 8% yang tidak memberikan ASI saja sampai bayi berumur 6 

bulan dengan alasan ASI ibu tidak mencukupi, akibatnya harus dibantu dengan susu formula. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa warga Jorong Rantau Panjang sudah memahami pentingnya 

pemberian ASI ekslusif untuk bayi. 

Dari survey yang telah dilakukan diketahui bahwa sebagian kecil yaitu sekitar 11% 

keluarga di Jorong Rantau Panjang tidak mengkonsumsi makanan menu seimbang. Dari 

penelitian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa semua keluarga di Jorong Rantau 

Panjang memiliki kebiasaan makan pagi dan kebiasaan makan makanan pokok sudah 3 kali 

sehari.   

Adapun jumlah konsumsi protein hewani warga Jorong Rantau Panjang sebagian besar 

frekuensinya masih 1 kali per hari. Bahkan, dari penelitian yang dilakukan diperoleh data 

bahwa ada keluarga yang konsumsi protein hewaninya hanya 1-2 kali seminggu. Hal ini 

dikarenakan fakor ekonomi warga dan juga faktor sulitnya untuk mendapatkan bahan 

makanan protein hewani di Jorong Rantau Panjang, sebab pasar hanya ada sekali seminggu 

di Kecamatan. 

 

 



17 

Selain itu, sebagian besar warga Jorong Rantau Panjang mengkonsumsi protein nabati 

lebih dari 1 kali perhari. Ini berarti bahwa masyarakat Jorong Rantau Panjang lebih mudah 

mendapatkan bahan makanan protein nabati daripada protein hewani.  

Sebagian besar warga di Jorong Rantau Panjang sudah mengkonsumsi sayuran lebih 

dari 1 kali per hari. Sedangkan, untuk mengkonsumsi buah-buahan dengan frekuensi hanya 

1-2 kali dalam seminggu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat konsumsi sayur dan buah 

warga Jorong Rantau Panjang masih sangat rendah. 

Adapun, hal-hal yang telah dilakukan relawan selama berada di lokasi terkait 5 pilar 

perdesaan sehat diantaranya pilar 1 adalah mengaktifkan kegiatan lokakarya mini (lokmin) 

di Puskesmas Sasak dengan sasaran tenaga kesehatan di Puskesmas, perwakilan dari 

Kecamatan, Nagari, serta Jorong setiap 3 bulan sekali; mengaktifkan peran Dokter 

Puskesmas pada upaya promotif dan preventif dengan indikator jumlah program promotif 

dan preventif yang terlaksana oleh Dokter Puskesmas. Adapun program pokok Puskesmas 

Sasak yang terlaksana adalah upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya 

KIA dan KB, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya P3M, dan upaya pengobatan. 

Terkait pilar 2 yang telah dilaksanakan adalah bersama dengan Bidan Desa Jorong 

Rantau Panjang dalam meningkatkan kemitraan bidan dan dukun bayi dengan indikator 

meningkatnya jumlah persalinan yang dilakukan oleh Bidan Desa, meningkatnya jumlah 

dukun bayi yang ikut bermitra serta menurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi. Selain itu, 

juga dilaksanakan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil adalah suatu wadah berkumpul bagi ibu-

ibu hamil untuk mendapatkan penyuluhan dari Bidan Desa terkait hal-hal yang menyangkut 

dengan kehamilan dan persalinan. Di kelas ibu hamil ini, para bumil akan mendapatkan 

pengetahuan mengenai kehamilan, tanda-tanda bahaya pada kehamilan dan persalinan, 

menganjurkan para bumil untuk bersalin di tenaga kesehatan, serta gizi yang baik untuk ibu 

hamil. Kelas ibu hamil ini diupayakan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka 

Kematian Bayi. 

Terkait pilar 3 yang telah dilakukan oleh relawan dilapangan adalah terbentuknya 

POKJA Perdesaan Sehat di Jorong Rantau Panjang yang juga telah diterbitkan SK 

pembentukannya oleh Kepala Jorong Rantau Panjang yaitu Surat Keputusan Kepala Jorong 

Rantau Panjang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan POKJA Perdesaan Sehat di 

Jorong Rantau Panjang. Pokja Perdesaan Sehat ini terdiri dari beberapa anggota yang 

bertugas untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah-masalah kesehatan terutama 
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yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi di Jorong Rantau Panjang. Selain pembentukan 

Pokja, relawan juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti LSM, 

Bappeda, dan Dinas PU dengan program Pamsimas-nya untuk pengadaan air bersih di 

Jorong Rantau Panjang. Untuk tahun 2015, nanti akan dibangun 2 unit tempat MCK di 

Jorong Rantau Panjang yang merupakan bantuan dari program PNPM Mandiri. 

Terkait masalah sanitasi yang telah dilakukan oleh relawan di lapangan adalah 

terbentuknya program arisan jamban warga Jorong Rantau Panjang. Untuk saat ini, warga 

Jorong Rantau Panjang telah mulai menyadari pentingnya menerapkan pola Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ini terbukti dengan terjadinya peningkatan 

jumlah rumah tangga yang memiliki kesadaran untuk membuat jamban sehat di rumahnya 

sendiri. Pada tahun 2013 lalu hanya sekitar 2 orang yang memiliki jamban sehat di 

rumahnya, sedangkan tahun 2014 ini sudah ada sekitar 35 buah rumah yang telah membuat 

jamban sehat. 

Terkait pilar 5 yang telah dilakukan oleh relawan di lapangan adalah penguatan 

program keluarga sadar gizi dengan indikator meningkatnya persentase keluarga sadar gizi,  

memberikan pelatihan kepada kader Posyandu yang ada di Jorong Rantau Panjang. Di 

Jorong Rantau Panjang saat ini terdapat 5 orang kader yang aktif di masing-masing 

posyandu. Selain memberikan pelatihan terhadap kader posyandu, juga akan dilakukan 

pembinaan terhadap pelaksanaan sistem 5 meja di masing-masing Posyandu Jorong Rantau 

Panjang. Memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil di Jorong Rantau Panjang mengenai 

pentingnya pemberian ASI ekslusif sampai bayi berumur 6 bulan dan diteruskan sampai bayi 

berumur 2 tahun disertai dengan makanan pendamping ASI sesuai dengan pertambahan 

umur bayi. Mengikuti kegiatan Posyandu tiap bulan dan melakukan penyuluhan kepada ibu 

hamil, ibu menyusui, dan ibu-ibu yang mempunyai balita tentang perlunya gizi seimbang, 

manfaat Vitamin A, manfaat yodium, ASI ekslusif, serta gizi yang baik untuk ibu hamil dan 

menyusui. 

 Kebijakan Perdesaan Sehat diprioritaskan pada penjaminan dan penyediaan faktor 

penentu kualitas kesehatan (5 pilar Perdesaan Sehat) yakni Dokter Puskesmas, Bidan Desa, 

air bersih, sanitasi dan gizi yang seimbang terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan 

balita. Pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat dapat menjadi pendorong percepatan 

pembangunan kualitas kesehatan di daerah tertinggal. Berbagai upaya telah dilakukan dalam 

pelaksanaan Perdesaan Sehat di Jorong Rantau Panjang Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.  
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Adapun rekomendasi relawan untuk program selanjutnya adalah sarana dan prasarana 

kesehatan untuk Polindes Jorong Rantau Panjang sangat perlu diperhatikan dan dilengkapi 

mengingat jarak Jorong ini dengan Puskesmas yang cukup jauh, sehingga apabila ada kasus 

gawat darurat dapat ditangani di Polindes. Selain itu, kemampuan dan keterampilan bidan 

Desa dalam menolong kasus-kasus persalinan maupun kasus lainnya dapat ditingkatkan 

melalui seringnya Bidan Desa mengikuti pelatihan-pelatihan. Pemerintah Daerah hendaknya 

lebih memperhatikan kondisi kurangnya ketersediaan air bersih di Jorong Rantau Panjang 

dengan lebih meningkatkan program pemberdayan masyarakat serta pemberian bantuan 

sarana air bersih. Rekomendasi dan saran juga diajukan kepada Pemda Pasaman Barat 

khususnya Dinas Kesehatan untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan lingkungan dan 

sanitasi terutama untuk Puskesmas Sasak terlebih karena kondisi sanitasi dan kesehatan 

lingkungan masyarakat Sasak, khususnya Jorong Rantau Panjang masih sangat 

memprihatinkan. Dengan adanya tenaga kesehatan lingkungan dan sanitasi diharapkan dapat 

mengubah pola dan kebiasaan masyarakat untuk tidak BAB sembarangan. Hal ini juga harus 

didukung dengan tersedianya sarana dan fasilitas MCK yang memadai. 
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KERJASAMA DENGAN KODIM, POLSEK, DAN KORAMIL 

 

 Siwin Solehah, SKM 

Regional II Jawa 

Kabupaten Bondowoso 

Kecamatan Curahdami 

 

Saya akan memperkenalkan diri, sebelum saya membuat rangkaian cerita mengenai 

suka duka selama menjadi relawan. Nama saya Siwin Solehah, SKM. Saya berada di 

wilayah Kabupaten Bondowoso, selama menjadi relawan saya berada di Kecamatan 

Curahdami dengan 3 Desa binaan yakni: Desa Sumber Salak, Desa Kupang, dan Desa Jetis. 

Saya akan bercerita suka duka menjadi 

relawan di tiga Desa.Saya mulai dari Desa Sumber 

Salak. Desa Sumber Salak berada di ujung dari 

Kecamatan Curahdami dan posisi berada di bawah 

lereng Gunung Argo Puro yang terdiri atas 553 KK 

dengan kondisi warga sebagian besar 

berpenghasilan dari  bertani dan berkebun, 

diantaranya menanam tembakau, bawang merah, 

jagung. Untuk Lima Pilar Perdesaan Sehat, Desa 

Sumber Salak masih belum ada yang sempurna. 

Bidan tidak menempati wilayah, dikarenakan posisi 

Polindes yang berada di belakang SD Sumber Salak dan tepat 

di bangunan Polindes terdapat jurang curam. Untuk Polindes 

sendiri tidak terdapat akses jalan untuk jamban, dari 553 KK 

yang memiliki jamban hanya 23 KK. Untuk akses air bersih, 

sebagian besar masyarakat masih mengangsu dari sumber mata 

air, karena Desa Sumber Salak sebenarnya banyak terdapat 

Pendampingan di Desa Sumber Salak 
Kondisi Balita di Desa Sumber Salak 
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sumber mata air, namun sampai sekarang sumber mata air belum dikelola dengan baik. 

Kepala Desa Sumber Salak (Bapak Mahfud), sangat berdedikasi tinggi di segala 

bidang yang menyangkut kesejahteraan warga Desa 

Sumber Salak, sehingga saya sebagai relawan untuk 

keberterimaan, sangat disambut dengan sangat baik. 

Demikian juga, warga Desa menerima saya dengan 

sangat ramah sekali, sehingga saya dapat 

mewujudkan berbagai kegiatan, diantaranya 

membuat akses jalan antara Dusun Taman menuju 

Dusun Dugdebeh yang jangkauannya kurang lebih 5 

km.  

Kami bekerjasama dengan Kodim, Polsek, 

Koramil, 

dan seluruh warga Desa secara bergiliran yang 

dikerjakan setiap hari Jumat. Jalan ini sudah 

terbentuk, namun karena kondisi masih tanah, maka 

jika hujan turun masih bercampur dengan lumpur, 

sehingga saat ini jalan itu belum dapat 

dimanfaatkan dengan baik. Untuk akses jalan tetap 

melewati jalan, dimana terdapat sungai yang belum 

ada jembatannya, sehingga akses menuju Dusun 

Dugdebeh masih tetap menelusuri sungai. Untuk 

Pol

ind

es, saya telah melakukan koordinasi bersama 

Kades Sumber Salak, sehingga akses jalan 

menuju Polindes telah dibuat melalui 

swadaya bersama masyarakat. Untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih, saya telah 

melakukan advokasi ke Dinas Bina Marga 

dan Cipta Karya, advokasi menghasilkan 

bangunan tandon air di tiga titik. Sedangkan, 

KRPL di Desa Sumber Salak 

Pembuatan Akses Jalan di Desa Sumber Salak 

Tandon Air di Desa Sumber Salak 
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untuk kebutuhan gizi saya telah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian, sehingga masyarakat Desa Sumber Salak menanam sayur mayur di sekitar rumah 

melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari, serta melakukan penyuluhan di Posyandu 

di Sekolah Dasar dengan tema PHBS. 

Selanjutnya, dampingan di Desa Kupang 

Kecamatan Curahdami, kegiatan yang utama yaitu 

pemicuan dikarenakan Desa Kupang mendapat 

Program Pamsimas, sehingga kebutuhan air bagi 

masyarakat telah tercover oleh Pamsimas dan tidak ada 

alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak membuat 

jamban dengan alasan ketiadaan air bersih, karena 

Dusun Darbangsa telah dideklarasikan ODF, 

sedangkan Dusun yang lain sebagian kecil yang belum 

memiliki 

jamban, 

namun untuk BAB masyarakat sudah mengakses 

di tetangga maupun saudara, sehingga sasaran 

ODF tinggal satu desa. Tetapi, perlu dampingan 

terus menerus kepada masyarakat, agar 

keinginan untuk membuat jamban keluarga 

pribadi segera terlaksana. 

Dampingan selanjutnya yaitu Desa Jetis, dimana Desa Jetis memiliki jumlah warga 

terbanyak di wilayah Kecamatan Curahdami. Namun, yang masih sangat terbelakang dari 

Lima Pilar Perdesaan Sehat yaitu masalah sanitasi dimana untuk BAB masyarakat masih 

banyak yang memanfaatkan 

sungai dan pekarangan, jadi perubahan 

perilaku yang harus terus dimotivasi kegiatan 

saya fokuskan pada penyuluhan di 

berbagai kesempatan. Kemudian 

penjangkauan bagi penderita penyakit 

kulit, dikarenakan sanitasi yang buruk dan 

sungai dimanfaatkan juga untuk aktivitas 

Pendampingan di Desa Sumber Kupang 

Koordinasi Stimulan Jamban (APBD) 

Pendampingan di Desa Jetis 
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sehari-hari. Masyarakat Jetis banyak yang terkena penyakit kulit dan bahkan ada beberapa 

yang terkena penyakit kusta. 

Sedikit cerita yang dapat saya bagikan belum bisa saya tuangkan karena keterbatasan 

waktu, namun yang menjadi keluh kesah selama menjadi relawan. Begitu lama kita telah 

melakukan pendampingan di tiga Desa dengan keterbatasan anggaran untuk kegiatan yang 

lebih banyak saya lakukan di bidang promotif dengan pemotretan dari berbagai masalah 

yang telah saya lakukan di tiga Desa. Kami menunggu aksi nyata, berbentuk fisik dari 

permasalahan dari masing-masing Desa yang telah saya laporkan melalui Perti. Semoga 

harapan ini segera terealisasikan melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 
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MENOLONG IBU MELAHIRKAN 

 

  

Regional III Nusa Tenggara 

Kabupaten Dompu 

Kecamatan Hu’u 

 

Selama berada di lokasi wilayah kerja, merupakan suatu yang sangat menyenangkan 

bagi diri saya pribadi. Karena banyak pengalaman yang saya dapatkan di masyarakat, yang 

sangat sulit dilupakan hingga akhir hayat. Pengalaman ini saya jadikan sebagai sebuah 

dokumen yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan melekat pada otak saya, sehingga 

sulit terlupakan. Salah satu pengalaman yang saya dapatkan ketika saya menolong ibu yang 

tengah berjuang untuk melahirkan anaknya, dan seorang ibu tersebut harus segera dioperasi 

ke Rumah Sakit Kabupaten yang cukup jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Alhamdulillah 

ibu tersebut dapat tertolong oleh Dokter Kandungan dengan selamat walaupun ibu tersebut 

dioperasi. 

Saya betul-betul merasakan 

betapa susahnya masyarakat untuk 

mendapatkan derajat kesehatan yang 

tinggi, terutama di Desa Marada dan 

Desa Hu’u. karena dengan dua desa 

tersebut betapa sulitnya untuk 

mendapatkan air bersih dan pelayanan 

kesehatan dari kota kecamatan cukup 

jauh, sehingga banyak masyarakat 

atau warga yang tidak optimal untuk 

mendapatkan pelayanan dari tenaga 

kesehatan dari Puskesmas. Kemudian kita lihat dari segi masyarakat masih sulit untuk 

mendapatkan air bersih untuk kebutuhan setiap hari yaitu air minum, mandi dan mencuci 

Kegiatan Mencuci di Kali 
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pakaian (MCK). Mereka harus rela pergi ke sumber mata air atau ke kali yang cukup jauh 

dari tempat tinggalnya. Dan masih banyak masyarakat yang mempunyai kebiasaan yang 

buruk untuk membuang air besar ke kali atau di persawahan. 

Kondisi Puskesmas Rasabou sampai saat sekarang ini belum layak untuk mendapatkan 

hak sehat bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Hu’u, bila kita melihat dari ketersediaan 

dokter, peralatan yang digunakan untuk tenaga medis, ruangan perawatan, ruangan UGD, 

laboratorium dan ruangan-ruangan yang lain, masih sangat kurang, sementara banyak pasien 

sangat membutuhkan hal itu. Puskesmas Rasabou sangat luas wilayah kerjanya, bila kita 

melihat dari topografi wilayah luas yaitu 8 Desa, dimana desa-desa tersebut cukup banyak 

penduduknya sebesar 8.026 jiwa. 

Pelayanan kesehatan masyarakat di 

Puskesmas Rasabou dengan ketersediaan dokter 

yang sangat minim menjadi tantangan tersendiri 

bagi UPT Puskesmas Rasabou dalam usaha 

memenuhi hak sehat bagi masyarakat yang ada 

di Kecamatan Hu’u. Oleh karena itu, UPT 

Puskesmas Rasabou mempunyai tenaga 

perawat, bidan dan tenaga lain yang ikut 

membantu kerja Dokter. Namun, dengan 

demikian belum cukup juga untuk memenuhi 

hak sehat bagi masyarakat setempat.  

Ketersediaan dokter yang bertugas di 

Puskesmas Rasabou adalah 1 orang 

Dokter Umum yang berstatus Pegawai 

Tidak Tetap (PTT). Bila kita melihat dari 

topografi Puskesmas Rasabou 

Kecamatan Hu’u, yang wilayah kerjanya 

cukup luas terdiri dari 8 Desa, sehingga 

ketersediaan Dokter Puskesmas belum 

dapat memenuhi hak sehat masyarakat 

setempat dan apa lagi Dokter tersebut 

tidak tinggal/menetap di Puskesmas. 

Pemeriksaan Ibu Hamil 

Imunisasi Bayi 
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Ketika saya jumpai dengan seorang Kepala Desa menyatakan bahwa, banyak warga atau 

masyarakat menngeluh tentang pelayanan kesehatan tidak baik, disebabkan karena Dokter 

tidak menetap di Puskesmas tersebut. 

Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Rasabou dengan ketersediaan dokter 

yang sangat minim menjadi tantangan tersendiri bagi UPT Puskesmas Rasabou dalam usaha 

memenuhi hak sehat bagi masyarakat yang ada di kecamatan Hu’u. Oleh karena itu, UPT 

Puskesmas Rasabou mempunyai tenaga perawat yang cukup berpengalaman/senior yang ikut 

membantu kerja dokter. Namun, belum cukup juga untuk memenuhi hak sehat bagi 

masyarakat setempat. 

Keberadaan bidan saat ini di 

Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u, tidak 

menjadi masalah karena dari 8 desa sudah 

ada bidan yang menetap di desa tersebut. 

Setiap desa di tempati oleh dua orang bidan 

yaitu 1 orang bidan yang berstatus PNS dan 

satu orang lagi bidan yang berstatus Pegawai 

Tidak Tetap (PTT), dan selain dari itu juga 

bidan yang bertugas masih honor atau 

sukarela.  

Di wilayah kerja Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u, kondisi sanitasi lingkungan 

sangat buruk. Sebagian besar masyarakat buang hajat di kali, persawahan dan di gunung. 

Kemudian, untuk keperluan MCK masih banyak masyarakat menggunakan air kali dan 

sebagian lagi menggunakan air sumur dan 

air ledeng yang dialirkan dari gunung. 

Relawan mencoba mengajak Dinas 

Kesehatan untuk bersama-sama dengan 

Pemerintah Daerah/PU untuk 

membicarakan permasalahan sanitasi 

lingkungan yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Rasabou dan khususnya Desa 

Marada yang sangat buruk sanitasi 

lingkungannya. Rencana yang diusulkan 

Imunisasi Bayi 

Penyuluhan bagi Ibu Hamil 

Penyuluhan Ibu Hamil 

Penimbangan Balita 
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kedepan melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 

Ketersediaan air bersih di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u, masih sulit 

didapatkan karena sumber mata air yang dialirkan di atas gunung belum cukup untuk 

kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Sebagian masyarakat untuk mendapatkan air 

bersih harus rela mengambil atau menggunakan gerobak untuk mendapatkan air bersih yang 

cukup jauh dari tempat tinggal masyarakat, khususnya di Desa Marada. Desa Marada sudah 

ada sumber mata air bersih, tetapi diperlukan cara untuk memperbesarkan bak penampungan 

air dan pipa untuk mengalirkan air, agar semua masyarakat dapat menikmatinya. 

Di wilayah kerja Puskesmas Rasabou dari tahun ke tahun tetap ada terjadi kasus gizi 

buruk disebabkan pola asuh dan pola hidup. Banyak dijumpai pada anak-anak yang 

ditinggalkan sama orang tuanya pergi kerja diluar daerah, sehingga anaknya dititip sama 

neneknya. Dengan adanya permasalahan tersebu,t Puskesmas Rasabou terus berupaya 

melakukan program secara promotif dan preventif. Program-program promotif yang 

dilakukan penyuluhan TB, penyuluhan MSS, dan keluarga sadar gizi. Sedangkan, program 

preventif dilakukan adalah MPASI-GAKIN, PMT Bumil KEK, PMT Pemulihan Gizi 

Kurang, PMT Pemulihan Gizi Buruk, dan Penyuluhan PMT. 
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BERTUGAS DI WILAYAH “SERDADU KUMBANG” 

 

 Leolistari, S.Hut 

Regional IIINusa Tenggara 

Kabupaten Sumbawa Barat 

Kecamatan Poto Tano 

 

Nama saya Leolistari, S.Hut, bertugas di Region III (NTB-NTT) Propinsi NTB (Nusa 

Tenggara Barat). Puskesmas Poto Tano Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, 

Propinsi NTB. Saya mengikuti kegiatan Perdesaan Sehat yang diadakan oleh KPDT, selama 

2 (dua) tahun terhitung dari tahun 2013 - 2014. Saat tahun pertama, saya ditugaskan di 

daerah Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Puskesmas Penimbung, Propinsi NTB. 

Dengan wilayah kerja Puskesmas terdiri dari 8 Desa yang menjadi wilayah kerja relawan. 

Kedelapan Desa tersebut adalah: Gelangsar, Mekar Sari, Mambalan, Dopang, Penimbung, 

Bukit Tinggi, Ranjok, dan Desa Jeringo. Di tahun ke-2 (dua), saya di tempatkan di 

Puskesmas Poto Tano yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wilayah kerja Puskesmas 

sebanyak 8 (delapan) Desa, adalah: Poto Tano, Tambak Sari, Kokar liang, Senayan, Mantar, 

Kiantar, Tego, dan Desa Tuananga. Wilayah yang sangat jauh jaraknya dengan penempatan 

saat tahun pertama. Mengapa dikatakan sangat jauh, karena untuk menuju wilayah Sumbawa 

Barat, saya menyeberangi lautan yaitu selat Lombok ke Selat Alas menggunakan kapal fery 

dengan jangka waktu 2 (dua) jam perjalanan dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Poto 

Tano. Untungnya wilayah kerja saya masuk wilayah pelabuahan, sehingga tidak terlalu jauh 

jaraknya dengan Puskesmas penempatan saya.  

Saat pertama kali saya ke wilayah Puskesmas Penempatan yang berada di Sumbawa 

Barat, saya diantarkan oleh salah satu pendamping yaitu Prof. Taslim Sjah yang diutus dari 

Perguruan Tinggi saya, yaitu Unram, sebagai fasilitator pendamping Kabupaten. Di wilayah 

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terdapat 2 relawan, yaitu saya sendiri dengan teman saya 

yang bernama Desi. Namun, kami lain Puskesmas, Desi ditempatkan di Puskesmas Berang 

Rea, sedangkan saya di Puskesmas Poto Tano. Hari pertama kami langsung ke Dinas 
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Kesehatan Kab. KSB untuk penyerahan ke Kepala Dinas Kesehatan. Dan penempatan 

kamipun di SK-kan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat. Hari berikutnya, 

kami menuju wilayah Puskesmas masing-masing. Ketika tiba pertama kalinya di Puskesmas 

Poto Tano, saya merasa agak canggung dan malu karena merasa belum mengenal satupun 

staf yang ada di Puskesmas. Namun, setelah saya bertemu dengan Kepala Puskesmas yaitu 

Ibu Patimah, A.Md, Kep, beliau sangat merespon kedatangan saya dan bersikap sangat 

ramah apalagi suku kami sama yaitu suku Sumbawa. Kemudian, ibu kepala yang akrabnya 

dipanggil Ibu Fat itu memperkenalkan saya dengan semua staf yang ada di Puskesmas. Di 

Puskesmas saya di kenal sebagai Relawan Perdesaaan Sehat. Namun, saya tidak tinggal di 

sekitar wilayah Puskesmas, karena rumah dinas yang ada di Puskesmas telah ditempati oleh 

Dokter yaitu dr. Dian. Beliau mempunyai satu anak perempuan yang masih kecil usianya. 

Jarak antara Puskesmas dengan tempat saya tinggal sekitar 30 km, itupun saya tinggal di 

rumah keluarga, karena biaya sewa rumah di wilayah KSB sangat mahal yang disebabkan 

karena adanya tambang emas yang diolah oleh PT. Newmount Nusa Tenggara, sehingga 

segala macam kebutuhan pokok, sandang, pangan dan papan sangatlah melonjak harganya. 

Dibandingkan dengan Kab. Sumbawa Besar yang terletak di sebelah timur Kab. Sumbawa 

Barat. 

Adapun kisah yang sangat saya kenang 

di wilayah kerja Puskesmas PotoTano adalah 

saat berkunjung ke wilayah kerja Puskesmas 

yaitu wilayah Desa Mantar yang letaknya 

sangatlah jauh dari Desa Poto Tano. Ketika 

itu saya berkonsultasi dengan Kades Poto 

Tano agar dapat menemani saya ke Desa 

Mantar. Namun, beliau menjawab saya bahwa 

selama hidupnya tinggal di Poto Tano, tidak 

pernah ke Desa Mantar tersebut. Alasannya 

selain jarak yang jauh akses jalan ke Desa 

tersebut sangatlah rusak dan trasportasi ke 

daerah Mantar hanya ada satu trasportasi umum yaitu jenis mobil pick-up yang Rangger, 

itupun dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menuju 

Desa Mantar tersebut. Saat tiba di tempat masyarakat yang biasa menunggu mobil angkutan 

tersebut, ternyata mobilnya sudah berangkat sejak setengah jam yang lalu, dan saya 

Pemberian Vitamin A di Posyandu 
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mintatolong ke warga Desa untuk diteleponkan agar mobilnya kembali secepatnya ke 

pangkalan. Beberapa jam saya menunggu akhirnya mobilnya datang, namun saya harus 

membayar lebih karena hanya saya saja penumpangnya saat itu. Saya membayar dengan 

uang Rp 200.000, tetapi demi sebuah penugasan saya tidak keberatan dalam perjalanan yang 

menempuh waktu selama satu setengah jam saya melihat suasana jalan yang sangat rusak 

dan sebenarnya tidak layak untuk digunakan. Tak hentinya saya berzikir dan berdoa, karena 

hanya mobil yang saya tumpangi itu saja yang bisa lewat, dan tidak bisa dilewati oleh 

kendaran secara bersamaan. Kondisi wilayah yang sangat ekstrim sebelah kanan adalah 

jurang sedalam puluhan meter dan sebelah kiri adalah tebing yang tidak ditumbuhi banyak 

pohon, jadi ketika longsorpun mengancam didepan mata. Tetapi, ada beberapa guru SD yang 

menggunakan motor berpapasan dengan mobil yang saya tumpangi. Dan, mereka sangat 

hati-hati mengendarai motornya sampai-sampai turun dari motor yang digunakannya, agar 

tidak terjauh ke jurang. Parahnya lagi, ketika itu saat bulan puasa minggu pertama, 

syukurnya saya bisa menahan dahaga dan lapar, karena goncangan mobil Rangger yang saya 

tumpangi itu. Dan, saya diturunkan tepat di depan kantor Desa Mantar. Saat saya masuk ke 

rungan kantor Desa, saya memperkenalkan diri, kebetulan semua staf sedang berkumpul di 

ruang tamu kantor Desa.  

Saya bertemu dengan Kades yang 

bernama Abdul Salam, beliau sangat ramah 

dan sopan sekali kepada saya, begitupun staf 

lainnya yang masih muda-muda usianya. 

Yang paling sangat unik di Desa Mantar 

adalah guci kuno peninggalan zaman dahulu 

yang berada di Masjid Desa Mantar. 

Terdapat dua guci kuno satu khusus untuk 

berwudhu wanita dan yang satunya lagi 

khusus laki-laki. Yang menjadi pembedanya 

adalah terletak di mulut guci, khusus untuk 

laki-laki mulut guci agak kerucut dan khusus wanita bundar. Guci tersebut tidak bisa 

diangkat oleh selain orang asli keturunan Desa Mantar. Pernah ada peneliti asing ingin 

membayarnya sebesar Rp 500 miliar, tetapi masyarakat tidak memberinya. Tidak lama 

kemudian, guci tersebut hilang dan yang mengambilnya dalam waktu beberapa jam datang 

mengembalikan guci tersebut. Ternyata, Desa Mantar pernah dijadikan sebagai tempat 

Bersama Kades Mantar dan stafnya 
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syuting film Serdadu Kumbang. Akhirnya saya yang ditemani oleh anak Kades yang 

bernama Edi dan staf desa yang bernama Doni mengantarkan saya ke Pohon Cita-Cita yang 

ada di dalam film Serdadu Kumbang tersebut. Lumayan jauh jaraknya dari kantor Desa, 

namun karena melewati sawah, sehingga perjalananpun tidak terasa. Selama dalam 

perjalanan, masyarakat banyak yang mengambil air dengan jerigen dan ember di satu mata 

air yang ada di tengah Desa, hanya tertumpu pada satu sumur yang dalamnya 3 meter dan 

debit airnya sangat kecil. Warga mengantri untuk mengambil air tersebut. Untuk mencuci, 

warga menggunakan air genangan yang dekat dengan sawah, yang airnyapun sudah 

berwarna coklat dan banyak lumut didalamnya. Namun, masyarakat tidak ada jalan lain 

karena hanya itu saja mata air yang ada, meskipun Pemerintah Daerah sudah sering meninjau 

keadaan Desa, tetapi belum ada solusinya. 

Kondisi yang berkaitan dengan lima Pilar perdesaan Sehat di Puskesmas Poto Tano. Di 

Puskesmas Poto Tano terdapat dua Dokter umum yaitu: dr. Darmawansipas dan dr. Dian 

Jenova. Bidan cukup banyak jumlahnya karena ada istilah tenaga sukarela khusus Kab. 

Sumbawa Barat, yang tidak tersedia adalah Dokter Gigi, sehingga apabila ada masyarakat 

yang memeriksakan gigi, ditangani oleh perawat gigi dan itupun hanya satu orang. Yang 

paling sangat kekurangan di wilayah kerja Puskesmas Poto Tano adalah air bersih dan 

sanitasi. Di Puskesmas Poto Tano saja harus membeli air 1 (satu) tangki yang berisi 500 liter 

air bersih yang didistribusikan oleh pihak swasta dari Kec. Alas Kab. Sumbawa Besar. 

Setiap minggu untuk kebutuhan Puskesmas dengan harga per 1 (satu) liter Rp 6.000,-. Di 

masing-masing wilayah kerja Puskesmas, masyarakatpun membeli air bersih yang di 

datangkan dari Kec. Alas tersebut. Namun, masyarakat hanya mampu membeli dengan 

volume 30 liter per minggu untuk kebutuhan sehari-hari. Puskesmas Poto Tano dekat dengan 

laut dan pelabuhan, maka banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. 

Warga Desa Mantar tidak bisa membeli air bersih, karena jalan yang rusak dan tidak 

memungkinkan mendistribusikan air ke wilayah Mantar, sehingga masyarakat jarang yang 

mempunyai jamban. Karena kebanyakan langsung BAB ke laut atau di sekitar rumah, 

sehingga mengakibatkan bau yang tidak sedap. Meskipun ada WC umum yang dibangun 

oleh pemerintah sebanyak 2 (dua) buah, namun tidak berfungsi karena minimnya air. 

Begitupun dengan keadaan sanitasi yang sangat memprihatinkan karena masyarakat 

tidak punya TPA (Tempat Pembuangan Akhir), untuk sampah masyarakat langsung 

membuang ke laut ataupun ditimbun di samping rumah masing-masing. Permasalahan yang 

saya dapati begitu banyak pemikiran masyarakat akan kesehatan masih kurang progresnya 



32 

dan tantangan, saya saat bertugas ingin mempromosikan kesehatan bersama Puskesmas ke 

masyarakat agar cepat tercapai, meskipun dengan waktu yang hanya 7 bulan. Model 

pemberdayaan yang akan saya lakukan adalah dengan mengajak stakeholder tingkat Desa 

agar membuat arisan jamban beserta arisan air bersih, namun karena waktu yang sangat 

singkat semua itu belum bisa disosialisasikan pada Desa binaan, disamping itu juga terlalu 

luas wilayah kerjanya yang sampai 8 (delapan) Desa.  

Kesan dan harapan masyarakat serta aparatur pemerintahan seluruh Desa wilayah kerja 

Puskesmas Poto Tano. Syukur alhamdulillah saya dianggap membantu di Puskesmas karena 

ikut dalam sosialisasi kesehatan pada masyarakat dan mengikuti kegiatan Posyandu di 

wilayah kerja Puskesmas dan harapannya agar kegiatan Perdesaan Sehat ini akan dilanjutkan 

pada tahun 2015, serta pemberian bantuan berupa ambulan desa dan penyulingan air bersih 

kepada masyarakat. Rekomendasi terkait dengan Perdesaaan Sehat kedepannya agar wilayah 

yang ada di paling timur untuk sering dikunjungi dan diberi bantuan secara merata ke semua 

Puskesmas, karena sering adanya kecemburuan sosial diantara Puskesmas. 
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KAPUAS HULU BEBAS KASUS GIZI BURUK TAHUN 2016 

 

 Arfhi Ajudia 

Regional IVKalimantan 

Kabupaten Kapuas Hulu 

Kecamatan Putussibau Selatan 

 

Saya merupakan salah satu Kader Relawan Perdesaan Sehat dari Regional Kalimantan. 

Nama saya Arfhi Ajudia dan saya berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu. Saya mulai bertugas 

menjadi Relawan Perdesaan Sehat yakni pada tahun 2014 dengan menggantikan kader pada 

tahun pertama. Ruang lingkup tugas saya adalah Kelurahan Kedamin Hulu, Kec. Putussibau 

Selatan, Kab. Kapuas Hulu. Adapun, lokus kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagai 

kader yakni di Puskesmas Putussibau Selatan pada tahun kedua, dengan cakupan wilayah 

tugas terdiri dari 6 Desa: (1) Kelurahan Kedamin Hulu; (2) Kelurahan Kedamin Hilir; (3) 

Desa Tanjung Jati; (4)  Desa Sayut; (5) Desa Kedamin Darat; dan (6) Desa Urang Lunsa. 

Pengalaman saya sewaktu bertugas pertama kali yakni banyak mengalami suka dan 

duka. Sukanya yakni bisa bertemu orang-orang baru dan mendapat pengalaman baru tentang 

kesehatan. Selain itu, saya banyak 

memperoleh relasi dan ilmu, terutama 

pegawai yang ada di SKPD maupun 

masyarakat. Adapun, duka yang saya alami 

adalah tidak tersedianya data yang 

diinginkan oleh Perdesaan Sehat, sehingga 

terkadang data-data yang diberikan kepada 

pihak Perdesaan Sehat tidak maksimal. 

Selain itu, kegiatan perdesaan sehat 

merupakan kegiatan yang baru di 

Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga jika saya 

selaku kader ingin berkoordinasi dan meminta data yang diperlukan terkadang merasa 

Pendataan Kuesioner 
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kesulitan, ditakutkan data-data yang saya minta tidak bisa dipertanggung jawabkan sebagai 

mestinya.  

Untuk gambaran bagaimana perkembangan Lima Pilar Perdesaan Sehat yang ada di 

Kecamatan Putussibau Selatan seperti Dokter Puskesmas, Bidan Sehat, Air Bersih, Sanitasi 

dan Gizi cukup baik. Contohnya, untuk ketersediaan Dokter untuk di Puskesmas sudah dapat 

dikategorikan cukup baik, baik dalam arti kata personil maupun perlengkapan, sehingga 

untuk 5 tahun terakhir tidak mempunyai kendala yang cukup berarti. Begitu halnya juga 

dengan ketersedian Bidan Desa dirasakan cukup untuk menangani masyarakat yang kurang 

lebih sekitar 2000 jiwa. Karena selama ini, masyarakat tidak pernah mengeluh tentang 

keberadaan Bidan Desa, karena Bidan Desa yang ditugaskan dari Rumah Sakit dan 

Puskemas sudah disiapkan, peran Bidan kampung juga berperan penting dalam kesehatan 

ibu dan anak. Tentu, Bidan kampung disini dimaksud yakni bidan yang memang sudah 

mendapat izin atau rekomendasi dari pihak kesehatan yang ada di Kecamatan tempat saya 

bertugas. 

Begitu halnya juga air bersih tidak mempunyai masalah yang berarti. Selain, aliran 

PDAM yang baik, kondisi wilayah yang kebetulan masyarakat hidup di tepian sungai 

Kapuas, sehingga jika air PDAM tidak bisa tersedia, maka masyarakat sekitar akan 

menggunakan air sungai sebagai air minum dan MCK. Sedangkan, yang menjadi masalah di 

Kecamatan Putussibau Selatan adalah masalah sanitasi dan gizi. Karena selama masih 

banyak masyarakat menggunakan 

sanitasi seperti jamban yang tidak sehat 

dan membuang hajat disungai dan parit, 

sehingga mencemari kebersihan 

lingkungan. Selain itu, pembuatan 

jamban ataupun WC disetiap rumah 

terkadang masih belum disebut layak, 

seperti contohnya tidak mempunyai atap 

dan dinding yang dipakai, bukan bahan 

yang permanen. Untuk gizi, sampai saat 

ini masih menjadi permasalahan utama, 

data terakhir tahun 2014 di Kecamatan 

Putussibau Selatan terdapat 2 kasus bayi menderita gizi buruk. Memang kalau dilihat angka 

tersebut dibilang kecil, tapi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ingin menjadi sebagai 

Salah Satu Kondisi Jamban 
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Kabupaten yang bebas dari gizi buruk, karena terdapat dalam Visi Misi Bupati dan RPJMD. 

Untuk itu, para petugas kesehatan khususnya yang ada di Kecamatan Putussibau Selatan 

berupaya secara optimal agar pada tahun 2016 bebas kasus gizi buruk. 

Jika melihat permasalahan dan tantangan, maka selama menjalankan tugas kader 

menggunakan sistem pendekatan personal kepada masing-masing pihak, baik dalam 

berkoordinasi maupun dalam hal meminta data yang dibutuhkan. Jujur saja, saya sebagai 

kader pada awalnya tidak mempunyai latar belakang kesehatan, sehingga sebelum memberi 

masukan dan arahan kepada masyarakat sekitar, saya terlebih dahulu belajar dan mengambil 

hikmah dari petugas kesehatan. Walaupun terkadang cara ini belum maksimal kepada 

masyarakat, tetapi saya rasa ini cara yang terbaik saya lakukan mengingat kemampuan dan 

pengatahuan saya tentang kesehatan minim, sebab yang terpenting bagi saya lebih baik 

melakukan hal berguna walaupun sedikit daripada tidak melakukan sama sekali dan tidak 

mau mencoba. 

Tentu selama menjadi kader banyak suka duka kesan serta pengalaman yang saya 

dapat. Hal yang bermanfaat bagi saya sekarang adalah dengan adanya kegiatan Perdesaan 

Sehat yakni saya menjadi tahu tentang penting menjaga kesehatan, kesehatan lingkungan 

serta tugas mulia orang-orang kesehatan dalam menjalankan tugasnya dilapangan. Tentu 

menjadi tenaga kesehatan yang memberikan ilmu dan jasa kepada masyarakat tidaklah 

mudah, karena hal pertama yang dilakukan para petugas adalah menjaga kesehatan diri 

pribadi, jika kesehatan diri sudah terpenuhi baru mempelajari apa itu ilmu kesehatan, setelah 

itu mengajarkan kepada masyarakat, tentu masyarakat yang diajarkan dan haruslah sehat dan 

terhindar dari segala penyakit.  

Setelah melihat masalah, pengalaman serta kesan selam menjadi kader timbulah 

beberapa saran saya secara pribadi terhadap kegiatan Perdesaan Sehat jika kedapannya 

masih berlanjut, antara lain: (1)terkait lima pilar perdesaan sehat yang menjadi masalah 

utama yakni sanitasi dan dan gizi buruk. Kedua masalah ini menjadi masalah utama saat ini. 

Untuk itu, kedepannya perlu penanganan khusus dari instansi kesehatan agar kedapannya 

bisa secara cepat ditangani. Adapun, menurut kader, langkah yang diambil yakni 

mengadakan sosialisi dari pihak kesehatan tentang pembuatan dan karateristik sanitasi yang 

baik, terutama jamban yang sehat yang murah dan ramah lingkungan. Sebab, selama ini 

masyarakat selama ini semacam dibiarkan dalam membangun jamban, yang terpenting bagi 

masyarakat adalah jamban tersebut masih dalam lingkungan dan tanah mereka.  
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Sedangkan, untuk gizi buruk yakni perlu peningkatan sosialaisasi dan penyuluhan 

kepada ibu hamil pentingnya menjaga kehamilan dan pemeriksaan secara rutin, agar bayi 

yang dilahirkan adalah bayi yang sehat, bukan bayi yang kekurangn gizi; (2) jika 

kedepannya kegiatan Perdesaan Sehat masih berlanjut, seharusnya Perdesaan Sehat 

memberikan pelatihan kepada setiap kader, bagaimana kader harus berbuat dan standar 

operasional prosedur yang baik. Sebab, tidak semuanya Kader Perdesaan Sehat itu berasal 

dari instansi ataupun orang kesehatan; (3) dalam menjalankan tugas, haraplah pihak 

Perdesaan Sehat berkoordinasi kemasing-masing Perti dalam memberikan tugas kepada 

Kader, karena Pertilah yang mengerti kondisi yang sesungguhnya dilapangan. Sebab secara 

geografi, setiap daerah mempunyai karateristik daerah dan budaya yang berbeda, terutama 

dalam hal pemberian tugas yang bersinggungan dengan masyarakat agar data yang 

diperlukan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Mungkin ini sedikit cerita dan informasikan selama menjadi Kader Relawan Perdesaan 

Sehat di Kecamatan Putussibau Selatan. Semoga, kedepannya kita bisa mengambil hikmah 

dari perjalanan yang saya laporkan, baik bagi orang lain maupun terutama bagi diri saya 

pribadi.    
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KADER SEBAGAI TEMPAT KONSULTASI 

 

 Desca Thea Purnama S.Sos 

Regional IV Kalimantan 

Kabupaten Landak 

Kecamatan Jelimpo 

 

Nama saya Desca Thea Purnama S.Sos bertugas di Region IV Kalimantan, Provinsi 

Kalimantan Barat, Puskesmas Jelimpo, Kecamatan Jelimpo, Desa Tubang Raeng. Saya 

bertugas di Pusksesmas Jelimpo Desa Tubang Raeng. Tahun ini merupakan tahun kedua 

saya sebagai relawan Perdesaan Sehat dengan tempat tugas yang sama. Perbedaan kerja pada 

periode ini yaitu pada cakupan wilayah yang lebih luas, yaitu mencakup pada 5 (lima) desa 

yaitu Desa Tubang Raeng, Desa Pawis Hilir, Desa Pluntan, Desa Dara Itam I dan Desa 

Jelimpo.  

Kisah suka duka dalam menjalani tugas di 

lapangan yang saya rasakan banyak sekali, ketika saya 

mendapatkan mandat untuk mengambil beberapa data 

di lapangan sesekali saya mengalami kesulitan, 

dikarenakan desa yang ada di Kabupaten Landak, 

Ngabang memiliki jarak yang cukup jauh dan akses 

jalan yang sulit ditempuh, kondisi jalan yang cukup 

rusak menuju desa dan ditambah jarak antar desa yang 

sangat membuat tantangan tersendiri bagi saya. Meskipun jarak dan akses yang dicapai tidak 

mudah, namun semuanya terbayarkan oleh kondisi masyarakat yang sangat memberikan 

sikap baik, setiap saya berkunjung untuk mencari data, respon yang diberikan serta bantuan 

yang diberikan sangatlah mendukung dalam pekerjaan. Tidak hanya masyarakat desa, 

pejabat desa yang ada di setiap desanya juga memberikan respon baik kepada saya, tak 

jarang dari mereka memberikan kritik dan saran atas apa yang dilakukan serta bertanya 

gambaran kedepan dari program yang ada di Perdesaan Sehat. Selain pejabat desa, pejabat 

Kunjungan Ke PKM Jelimpo 
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daerah juga memberikan respon yang baik dan memberikan dukungan atas apa yang 

dilakukan. Namun, tak berbeda dengan pejabat desa, pejabat daerah juga memberikan kritik 

dan sarannya atas apa yang dilakukan.  

Pengalaman yang saya dapatkan ketika sedang 

bertugas banyak sekali, mulai dari mendapatkan 

penginapan gratis dari rumah warga dan Kepala Desa, 

sampai membantu masyarakat yang sedang sakit dan tak 

jarang mereka menjadikan saya sebagai tempat 

konsultasi dalam masalah desa dan tidak begitu sulit bagi 

saya karena latar belakang pendidikan saya yang 

memang lulusan dari ilmu sosial.  

Permasalahan yang mencakup lima pilar desa yaitu pada cakupan kerja saya, yaitu 

dimana jika dilihat baik secara statistik maupun secara nyata di lapangan wilayah Kecamatan 

Jelimpo masih membutuhkan tenaga ahli medis yakni Dokter dan Bidan dalam jumlah 

cukup, penambahan tenaga medis sangat dibutuhkan. Air bersih dan sanitasi merupakan hal 

yang sangat dibutuhkan dan saling memberikan korelasi, jika air bersih tidak ada atau kurang 

maka masyarakat juga tidak bisa memiliki tempat sanitasi yang baik dan jika di lihat di 

lapangan air bersih untuk wilayah Kecamatan Jelimpo sangat kurang. Sedangkan, masalah 

gizi pada masyarakat cukup baik. Permasalahan yang ada di lapangan mengenai lima hal 

tersebut cukup sulit jika hanya saya yang sebagai relawan untuk memberikan sebuah solusi, 

karena jika dilihat masalah lima pilar itu menyangkut pada program RPJMD yang ada di 

wilayah tersebut dan dibutuhkan hubungan kerjasama antar lintas sektoral.  

Tantangan yang ada sangat memberikan motivasi bagi saya dan banyak hal yang saya 

temui dengan keberagaman masalah. Pada saat di lapangan selain pengambilan data, saya 

juga mencoba melakukan pemberdayaan kepada mereka. Namun, hal yang dilakukan bukan 

seperti model pemberdayaan, bahkan mungkin bukan pemberdayaan yang sebenarnya 

dilakukan. Saat dilapangan dan dalam penugasan hal yang pikirkan ialah semua masalah 

cakupan lima pilar ini tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat dan berujung pada 

bentuk nyata. Tidak jarang, ketika saya pergi ke lima desa, saya selalu mencoba untuk 

meminta kepada Kepala Desa atau lainnya untuk mengumpulkan sebagian masyarakat 

mereka atau tidak jarang saya yang berkunjung ke rumah mereka untuk menanyakan 

permasalahan dan apa yang mereka butuhkan dalam masalah lima pilar ini. Menciptakan 

Pendataan Kuesioner 
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diskusi kepada masyarakat merupakan bentuk yang biasanya saya lakukan, tak jarang dari 

mereka biasanya lebih menanyakan arah dan outputnya. Jika bentuk nyata yang dilakukan 

dalam bentuk bangunan atau hal apa yang dihasilkan, bagi saya itu tidak mudah karena itu 

jelas membutuhkan kerja sama dari KPDT pusat sendiri kepada pejabat daerah dan harus 

mengetahui kondisi masyarakat pada wilayah cakupan.  

Kesan dan harapan yang diberikan baik dari masyarakat desa maupun para pejabat 

daerah, yakni keberlangsungan yang sudah ada atau program yang sudah ada lebih 

diciptakan sebaik mungkin dan jangan berhenti atau menghilang dalam jangka waktu lama 

serta mengharapkan keluaran nyatanya bagi masyarakat.  

Bagi saya menjadi relawan sangat berkesan dan banyak pengalaman yang didapatkan, 

saya berharap apa yang telah saya lakukan dan kawan-kawan kader lakukan terutama dalam 

membangun hubungan baik dengan para aparatur pemerintahan setempat itu bisa tetap 

berjalan dan tidak berhenti ditempat, sehingga kepercayaan masyarakat dan pemerintah terus 

ada, serta adanya bentuk nyata yang ada dalam mencari solusi pemasalahan lima pilar 

tersebut.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

AKSES JALAN YANG MEMPRIHATINKAN 

 

 Plesmita Pujianti, S.IP 

Regional IV Kalimantan 

Kabupaten Melawi 

Kecamatan Belimbing 

 

Saya Plesmita Pujianti, S.IP, merupakan salah satu Relawan Perdesaan Sehat yang 

bertugas di Regional IV Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki 12 Kabupaten dan 2 

Kota, yang mana dari 14 Kabupaten dan Kota tersebut, terdapat beberapa wilayah Kabupaten 

yang masuk kedalam sasaran kerja Perdesaan Sehat yang telah dilaksanakan sejak tahun 

2013. Wilayah-wilayah tersebut yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, 

Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan 

Kabupaten Ketapang. Wilayah kerja saya sejak tahun 2013 yakni di Kabupaten Melawi 

Kecamatan Belimbing Desa Pemuar.Sedangkan pada tahun 2014, wilayah kerja saya sebagai 

Relawan Perdesaan Sehat meluas menjadi beberapa Desa di Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Melawi, yakni: Desa Pemuar, Desa Batu Buil, Desa Batu Nanta, Desa Langan dan 

Desa Nanga Menunuk. Puskesmas yang ada di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi 

hanya satu Puskesmas yakni Puskesmas Pemuar, dimana terdapat beberapa Pustu yang 

berfungsi sebagai Puskesmas Pembantu di hampir 

setiap Desa. Namun, kondisi Pustu yang ada 

sebagian besar mengalami kerusakan, sehingga 

kurang berfungsi dengan baik.Oleh karena itu, 

pusat pengobatan dilakukan di Puskesmas Pemuar 

yang terletak di Desa Pemuar. 

Kabupaten Melawi merupakan Kabupaten 

yang baru berdiri pada tahun 2004, sebagai 

Kabupaten baru yang mana pembangunan didaerah 

ini masih minim jika dibandingkan dengan daerah 

Akses Jalan Menuju Desa 
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lainnya. Kecamatan Belimbing terletak di 

antara Kabupaten Sintang dan Ibu Kota 

Kabupaten Melawi yakni Kecamatan Nanga 

Pinoh. Pembangunan di Kecamatan Belimbing 

masih sangat minim termasuk didalamnya 

fasilitas kesehatan yang masih minim. Kondisi 

wilayah Kecamatan Belimbing cukup luas, 

dimana jarak antar desa cukup jauh dan jumlah 

penduduk masih minim. Akses jalan yang ada 

juga masih memprihatinkan. Kondisi jalan untuk 

mencapai pusat Kecamatan dari Desa agak sulit dicapai. Akses jalan merupakan jalan tanah 

yang mana akan sangat sulit dilalui di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau. 

Selama di Kecamatan Belimbing, saya melaksanakan tugas dan turun ke wilayah kerja 

pada siang hari, dikarenakan pada malam hari, penerangan yang ada sangat minim meskipun 

listrik sudah ada di daerah ini. Saya tidak menetap diwilayah penugasan yakni Kecamatan 

Belimbing, namun saya menetap di Nanga Pinoh yang merupakan Ibu Kota Kabupaten 

Melawi. Untuk sampai di kecamatan, saya memerlukan waktu sekitar satu jam, namun untuk 

mencapai desa-desa yang ada di Kecamatan Belimbing memerlukan waktu lebih dari itu, 

dikarenakan kondisi jalan yang terkadang sulit dilalui. Masyarakat di daerah ini sangat ramah 

dalam memberikan informasi hal ini saya rasakan sewaktu mengisi kuesioner, dimana 

masyarakat mau memberikan informasi dengan terbuka. Fasilitas kesehatan di daerah ini 

masih sangat minim, jumlah tenaga kesehatan yang ada juga masih tergolong minim terutama 

di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. 

Kegiatan Perdesaan Sehat yang dilaksanakan bertujuan untuk mengukur sejauh mana 

tercapainya Lima Pilar Perdesaan Sehat di suatu wilayah. Lima pilar tersebut yakni 

ketersediaan Dokter Puskesmas, Bidan Desa, ketersediaan dan sumber air bersih, kondisi 

sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Mengenai 

pencapaian lima pilar tersebut telah dilaporkan dalam laporan akhir secara rinci. Secara 

umum, ketersediaan tenaga kesehatan di Kecamatan Belimbing dirasa masih kurang jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.  
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Kondisi air bersih di daerah ini sebagian besar menggunakan air bukit dan air tadah 

hujan, ada juga masyarakat yang menggunakan air sumur dan air sungai. Sanitasi di daerah 

ini lumayan baik, dimana 70% masyarakat telah memiliki WC maupun tempat pembuangan 

sampah. Mengenai kondisi gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita secara umum sudah cukup 

baik. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi tentu saja dari segi kondisi jalan menuju 

wilayah tersebut dan minimnya data yang bisa didapatkan. Pendataan masih minim di daerah 

ini, sehingga saya mengalami kesulitan dalam pengumpulan data guna mencari informasi. 

Masyarakat di daerah ini memiliki gaya hidup sendiri dimana mereka tidak terlalu 

memperdulikan apa itu gaya hidup sehat seperti budaya mencuci tangan sebelum makan atau 

gizi seimbang. Mereka makan asal kenyang dan tidak terlalu memperdulikan gizi atau 

kandungan dalam makanan yang mereka makan. 

Pemerintah setempat sangat mendukung adanya kegiatan ini dengan harapan 

kedepannya ada tindak nyata yang dilakukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 

guna membantu daerah sasaran agar tujuan kegiatan Perdesaan Sehat ini dapat tercapai secara 

utuh. Guna pemecahan masalah yang menyangkut Lima Pilar, tentunya sangat dibutuhkan 

bantuan Pemerintah secara langsung, seperti menugaskan tenaga kesehatan dengan jumlah 

yang cukup di daerah, memberikan penyuluhan mengenai pentingnya hidup sehat, air bersih, 

sanitasi dan gizi seimbang.  

Saya berharap untuk kegiatan kedepannya tidak berupa penelitian lagi yang dilakukan 

hal ini dikarenakan jumlah data yang diperlukan dirasa sudah cukup untuk melihat dan 

menilai kondisi suatu wilayah, sehingga tentunya bukan hanya saya sebagai kader, 

masyarakat juga sudah mengharapkan tindakan langsung pemerintah secara nyata untuk 

mencapai tujuan kegiatan Perdesaan Sehat yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan 

Daerah Tertinggal, sehingga kegiatan yang berjalan ini tidak sia-sia dan ada hasil nyata yang 

dapat dirasakan oleh wilayah sasaran kegiatan Perdesaan Sehat dan untuk kedepannya 

wilayah tersebut dapat keluar dari kategori “daerah tertinggal”. 
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PELACAKAN KASUS GIZI BURUK 

 

 

Arfina Yunita. H, S.Gz 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Jeneponto 

Kecamatan Bangkala Barat 

 

Nama saya Arfina Yunita. H, S.Gz bertugas di Region V, Provinsi Sulawesi Selatan, 

Kabupaten Jeneponto. Wilayah kerja Puskesmas Buludoang, Kecamatan Bangkala Barat, 

Desa Banrimanurung. Saya bertugas di wilayah kerja Puskesmas Buludoang sudah tahun 

kedua. Tahun pertama, saya bertugas di Desa Banrimanurung yang merupakan salah satu 

wilayah kerja Puskesmas Buludoang. Tahun berikutnya, wilayah tugas saya lebih luas 

karena mencakup keseluruhan wilayah kerja Puskesmas Buludoang yaitu Desa Tuju, Desa 

Pattiro, Desa Banrimanurung dan Desa Garassikang. 

Saya mulai menjadi bagian KRPS Regional V Sulawesi pada bulan  Juni  2013 dan 

diperpanjang pada bulan Mei 2014, dan ditempatkan di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya 

di Kabupaten Jeneponto. Berhubung karena saya asli orang Jeneponto, sehingga untuk 

menuju ke lokasi kerja yang jarak tempuhnya ± 30 km menggunakan sepeda motor dengan 

melintasi berbagai medan yang dataran tinggi dan jalanan yang rusak berat. Kegiatan 

sosialisasi Kader Perdesaan Sehat mulai dilakukan dari kunjungan ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jeneponto dan yang menerima keberadaan Kader Perdesaan Sehat adalah 

Sekretaris Kepala Dinas Kabupaten Jeneponto, dan diterima dengan baik dengan adanya 

kegiatan ini. Selanjutnya, sosialisasi ke Kantor Camat Bangkala Barat dan tindak lanjutnya 

adalah melapor kembali ke Kepala Desa sesuai dengan desa/wilayah binaan. Sosialisasi ke 

Kepala Desa Banrimanurung, Kepala Puskesmas, Bidan di Desa, LSM (PNPM), staf atau 

perangkat desa dan beberapa kader. Tuntutan pekerjaan di daerah tertinggal dengan kondisi 

jalan yang rusak berat atau butuh perjuangan untuk menjangkaunya dari desa satu ke desa 

lainnya harus melewati berbagai hutan, sawah, dan kebun.  

 



44 

Melakukan kegiatan Posyandu (pemantauan 

pertumbuhan BB, pemberian Vit. A bulan Agustus, imunisasi), 

pelacakan kasus gizi buruk bersama dengan kader PKK yang 

belum pernah dilakukan sebelumnya dan pada saat pendataan 

beberapa responden yang menolak untuk didata, karena beliau 

trauma dengan pendataan bantuan. Selain itu, pada saat 

kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tujuan 

pengambilan data sekunder AKI, AKB. Sikap respon bagian 

penyelenggaraan Program Dinkes tidak memuaskan bahkan sampai memarahi KRPS karena 

menganggap KRPS menginvestigasi berbagai Program Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten. 

Banyak pengalaman selama bertugas menjadi kader Relawan, menginjak desa yang belum 

pernah didatangi sebelumnya, bertemu dengan masyarakat baru, mendapat kenalan 

baru/saudara baru serta bisa mendapatkan pengalaman  bekerja di Program Pemberdayaan 

Masyarakat  Perdesaan Sehat.  

Dokter Puskesmas telah tersedia di Puskesmas Buludoang sebanyak 1 orang dengan 

status PNS. Bidan Desa di Puskesmas Buludoang sebanyak 5 orang dengan status PNS 3 

orang, PTT 1 orang dan tenaga magang 1 orang. Ketersediaan sarana air bersih untuk desa 

wilayah kerja Buludoang masih minim yaitu 55% yang 

mendapatkan akses sarana air bersih. Sarana sanitasi 

yang dimiliki warga masih kurang, seperti pada 

kepemilikan jamban keluarga masih kurang yaitu 53,2% 

sehingga masih terdapat perilaku Buang Air Besar 

sembarang. Sarana tempat pembuangan sampah masih 

rendah. Pengetahuan ibu tentang gizi seimbang masih 

rendah, dikarenakan mayoritas warga masih memahami 

gizi seimbang dengan konsep 4 sehat 5 sempurna. 

Kurangnya sosialisasi tentang gizi seimbang di masyarakat, sedangkan kasus gizi buruk 

tidak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Buludoang. Kasus Gizi Kurang/BGM ada 

dengan jumlah kasus 10 orang dan Bumil KEK 24 orang,sehingga kasus tersebut 

mendapatkan intervensi dari pihak Puskesmas Buludoang.  

 

 

Pemberian Vit. A 

Sumber Air Bersih 
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Fasilitas kesehatan masih kurang dan rusak berat, 

seperti masih adanya Posyandu yang belum permanen 

dan rusak beratnya Polindes. Kurang perhatiannya 

aparat Desa tentang pentingnya pembaruan data setiap 

tahunnya, sehingga mempersulit KRPS dalam 

melakukan pengumpulan data sekunder. Masih 

kurangnya pengetahuan pemerintah, SKPD dan 

masyarakat tentang Program Perdesaan Sehat dan menganggap program ini merupakan 

program yang akan memberikan bantuan/intervensi, sehingga Kader Relawan dalam 

melakukan beberapa kegiatan, sikap responnya tidak 

antusias. Pada saat ke lapangan, mendapatkan keluhan 

masyarakat terkait masalah kesehatan dan ingin adanya 

intervensi dari Program Perdesaan Sehat. Selain itu, 

berbagai karakter dan sikap masyarakat yang berbeda-

beda, sehingga mempersulit KRPS dalam melakukan 

pendataan. Kiat-kiat/strategi dalam menangani masalah 

selama dilapangan adalah berupaya sabar dalam 

menjelaskan tujuan dan maksud Program Perdesaan 

Sehat, mendekati dan berusaha memahami karakter aparat pemerintahan dan petugas 

kesehatan yang ada untuk memudahkan berkomunikasi, 

ramah dan bermasyarakat dengan warga desa.  

Adapun, model pemberdayaan masyarakat yang 

saya lakukan sebagai KRPS adalah 

pengembangan/menjalin kemitraan lintas sektoral dalam 

menanggulangi masalah kesehatan serta bekerja sama 

dengan LSM/PNPM, pemberdayaan terhadap kader 

PKK/Posyandu, memotivasi masyarakat untuk 

bekerjasama atau berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbau 

kesehatan, sehingga terbentuk kemandirian masyarakat, misalnya masyarakat aktif 

membawa bayi balitanya ke Posyandu. Sebagai kader, kami bisa bekerja dengan 

mengaplikasikan ilmu yang kami dapatkan di Perguruan Tinggi dengan mengikuti suatu 

Program Perdesaan Sehat yang bersifat pemberdayaan masyarakat yang sasarannya adalah 

desa tertinggal. Kami bisa mengupayakan status kesehatan masyarakat, bisa lebih baik dan 

Bangunan Posyandu 

FGD di Desa Banrimanurung 

Pendataan Kuesioner 
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merata sampai di desa terpencil  

Kesan dan harapan masyarakat serta aparatur pemerintah di wilayah kerja Puskesmas 

Buludoang adalah kegiatan ini sangat membantu pihak pemerintah dalam menangani 

berbagai masalah kesehatan, misalnya ditemukan bayi balita gizi kurang yang tidak pernah 

ke Posyandu, mengetahui beberapa keluhan masyarakat terkait masalah kesehatan/fasilitas 

kesehatan begitupula dengan petugas kesehatan, sehingga terjalinnya koordinasi pemerintah 

setempat, petugas kesehatan dan masyarakat.  

Harapan masyarakat dan pemerintah setempat dengan kegiatan yang Dilakukan Kader 

Relawan Perdesaan Sehat adalah semoga program atau kegiatan ini berkelanjutan dan 

merespon dengan baik kegiatan Perdesaan Sehat tersebut. Selain itu harapannya, semoga 

adanya intervensi dari beberapa masalah terkait Lima Pilar yaitu fasilitas pelayanan 

kesehatan yang minim seperti perbaikan Polindes yang rusak berat, adanya penyediaan 

listrik dan sumber air pada Pustu, pembangunan Posyandu yang permanen di setiap Dusun. 

Selain itu, adanya bantuan berupa meubeler kit, bidan kit di Puskesmas dan Pustu kit, adanya 

bantuan jamban keluarga dan penyediaan sarana air bersih.  

Rekomendasi relawan yang terkait dengan pemecahan masalah kondisi Eksisting Lima 

Pilar Perdesaan Sehat adalah perlu adanya intervensi dari terkait masalah-masalah tersebut, 

sehingga keberadaan kami sebagai kader relawan di lapangan dianggap berhasil dalam 

melaksanakan program. Selain itu, daerah tertinggal secara berkelanjutan akan membenahi 

kondisi wilayahnya menjadi daerah yang tidak tertinggal lagi dengan fasilitas yang ada.  

Rekomendasi relawan terkait dengan kegiatan perdesaan sehat adalah wilayah binaan 

di fokuskan pada satu wilayah atau 1 desa, karena program kerja lebih terarah pada satu 

unit/wilayah kerja terutama di daerah pesisir atau pegunungan. Selain itu, Perdesaan Sehat 

juga lebih memperhatikan kesejahteraan relawannya di lapangan. 
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MELEWATI JALAN TANPA PENERANGAN SEKITAR 8 KM 

 

 

Febrianti, SKM 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Pangkep 

Kecamatan Segeri 

 

Beranjak dari panggilan hati nurani, saya “Febrianti, SKM”. Berangkat menjadi 

Relawan Perdesaan Sehat, dan ditempatkan di Regional V Sulawesi yaitu Puskesmas Segeri 

Kec. Segeri Kab. Pangkep Prov. Sulawesi Selatan. Pada tahun pertama 2013 wilayah kerja 

saya fokus pada satu Kelurahan di Kecamatan Segeri yaitu Kelurahan Bawasalo. Pada tahun 

kedua (2014) wilayah kerja saya berbeda karena adanya penambahan wilayah kerja semakin 

luas, bertambah menjadi 4 Kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Segeri: Kelurahan 

Bontomatene, Kelurahan Bawasalo, Kelurahan Segeri dan Kelurahan Bone. 

Pada tanggal 30 Mei 2014 saya sudah mulai beraktivitas di tempat tugas saya yang 

telah ditentukan. Untuk sementara waktu, sebelum saya dapat tempat tinggal di lokasi tempat 

tugas, saya numpang di rumah keluarga yang jarak dari tempat tugas saya sekitar 30 km. 

Langkah awal yang saya lakukan adalah bertemu dengan beberapa instansi terkait (Camat 

Segeri, Kapus Segeri, Lurah Segeri;Bawasalo;Bontomatene;Bone, Ketua RW dan tokoh 

masyarakat), guna mensosialisasikan Perdesaan Sehat ini. Saya mendapatkan respon yang 

baik dan siap bekerjasama dan memfasilitasi selama Perdesaan Sehat ini berlangsung. Kapus 

Segeri memberikan saya fasilitas tempat tinggal yaitu di rumah dinas Puskesmas.  

Awal kegiatan saya di lapangan melakukan 

pengumpulan data untuk melakukan pemetaan wilayah 

kerja Puskesmas Segeri. Saya mendatangi instansi 

terkait, guna untuk melakukan pengumpulan data. 

Dalam pengumpulan data ini, saya menghadapi banyak 

kendala untuk mendapatkan data di Kantor Kelurahan, 

karena sebagian besar data yang saya inginkan tidak PPeennddaattaaaann  KKuueessiioonneerr  
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terdapat di Kantor Kelurahan tersebut. Ada yang tidak memiliki Profil Kelurahan dan ada 

yang sebagian data hilang karena beberapa berkas terendam banjir. Dan, saya harus berkali-

kali mendatangi kantor tersebut untuk bertemu dengan staf, karena pada saat saya datang, 

staf tersebut tidak ada di tempat. Setelah melakukan pendataan, saya melakukan observasi 

langsung dan indepth interview di Puskesmas, Pustu dan masyarakat di lapangan untuk 

mendapatkan informasi mengenai masalah pelayanan kesehatan, ketersediaan Dokter dan 

Bidan Desa, ketersediaan air bersih, sanitasi dan masalah gizi yang ada di wilayah kerja 

tugas saya.  

Selama saya melaksanakan tugas di lapangan, banyak cerita serta pengalaman yang 

saya dapatkan. Dan disini pula, saya dapat belajar untuk berinteraksi dengan masyarakat, 

serta bisa merasakan dan melihat langsung kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada di 

perdesaan. Menjadi Relawan Perdesaan Sehat membutuhkan keikhlasan dan kesabaran untuk 

menghadapi masyarakat yang mempunyai karakter yang berbeda. Adapun, hambatan-

hambatan kecil yang saya dapatkan di lapangan, misalnya: masyarakat ada yang tidak 

bersedia di-interview, ada yang mengira saya tim sukses, dan ada pula yang mengira saya 

tim yang ingin membagikan bantuan dana tunai. Namun, hal-hal seperti itu bisa saya atasi 

sendiri dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat apa tugas saya di lapangan dan 

saya melakukan pendekatan-pendekatan terhadap instansi terkait, tokoh masyarakat dan 

Ketua RW.  

Adapun, kegiatan atau pengalaman yang saya dapatkan selama menjadi Relawan yaitu: 

mengikuti kegiatan Posyandu (menimbang bayi dan balita, memberikan makan tambahan), 

melakukan Puskel bersama staf PKM, kegiatan 

dilakukan di SD (pemeriksaan kesehatan, gigi, 

pemberian vitamin, vaksin dan memberikan 

penyuluhan tentang PHBS). Adapun kejadian 

yang tak terlupakan yaitu pada saat saya mendata 

warga yang mendapatkan bantuan “Jamban 

Keluarga”.  Ada 2 orang masyarakat yang saling 

bertengkar mulut karena masalah bantuan jamban 

keluarga dan dimana pada saat kejadian itu saya pulang dari lokasi kemalaman, kehujanan 

dan harus melewati jalan tanpa penerangan sekitar 8 km. Menjadi Relawan PS bagi saya 

mempunyai kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Semoga dalam Program Pembangunan 

Perdesaan Sehat ini, saya bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk masyarakat yang 

PPeemmbbuuaattaann  JJaammbbaann  KKeelluuaarrggaa  
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ada di wilayah tempat tugas saya, serta dapat bertanggungjawab dengan amanah yang 

diberikan kepada saya. Saya sangat berharap Program ini dapat terus berjalan demi untuk 

membangun  Perdesaan Sehat di daerah tertinggal. Adapun masukan untuk KPDT dalam hal 

pendistribusian bantuan stimulan, agar dapat memprioritaskan wilayah yang termasuk daerah 

binaan dalam Program Perdesaan Sehat. Harapan terakhir saya selaku Relawan PS untuk 

kedepannya, agar kesejahteraan dan masa depan kami dapat diperhatikan. 

Adapun kondisi eksisting Lima Pilar Perdesaan Sehat, yaitu: 

1. Dokter Puskesmas 

Berdasarkan observasi terkait tentang ketersediaan Dokter Puskesmas ditemukan 

bahwa di Puskesmas memiliki 2 orang Dokter Puskesmas yaitu: 1 Dokter Umum dan 1 

Dokter Gigi. Dimana sebelumnya terdapat  3 Dokter (2 Dokter Umum dan 1 Dokter 

Gigi), karena  1 Dokter Umum melanjutkan sekolah jadi sekarang hanya terdapat 2 

Dokter di Puskesmas Segeri. Jadi, dapat disimpulkan untuk ketersedian Dokter 

Puskesmas belum memenuhi standar yang ada. Yang menjadi hambatan Dokter 

Puskesmas dalam bertugas yaitu tidak difasilitasi dengan kendaraan operasional di 

lapangan serta kurangnya tenaga Dokter Umum, sehingga Dokter yang ada mengkover 

semua kegiatan yang ada di Puskesmas sendiri. Dengan adanya hambatan tersebut, 

Kepala Puskesmas Segeri telah melaporkan masalah tersebut ke Dinkes Kab. Pangkep 

untuk penambahan Dokter Umum agar pelayanan di Puskesmas Segeri bisa maksimal. 

2. Bidan Desa 

Berdasarkan observasi awal terkait tentang ketersediaan Bidan Desa ditemukan bahwa 

di Pustu Bawasalo memiliki 2 orang Bidan Desa, Bontomatene 5 Bidan Desa dan Bone 

4 Bidan Desa. Jadi, dapat disimpulkan untuk ketersedian Bidan Desa sudah memenuhi 

standar yang ada. 

3. Air Bersih 

Berdasarkan observasi awal terkait Lima Pilar 

Perdesaan Sehat tentang ketersediaan sarana air 

bersih bagi setiap rumah tangga didapatkan bahwa 

sebagian besar masyararakat Kelurahan 

Bontomatene telah menggunakan air bersih yaitu 

air ledeng (PDAM). Sedangkan, sebagian besar masyarakat Kelurahan Bawasalo dan 

Bone belum mempunyai sarana air bersih (PDAM) dan sumur gali/sumur bor. Untuk 
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keperluan air minum ada yang menggunakan air ledeng (PDAM) yang dibeli per 

jerigen dan air tadah hujan dengan cara dimasak tetapi ada juga yang menggunakan air 

isi ulang. Sedangkan, untuk keperluan mandi dan cuci piring ada yang mengunakan air 

ledeng (PDAM), laut, air tadah hujan dan air sungai/danau. Sarana air bersih yang 

digunakan tidak berbau, berasa dan berwarna (keruh).  

4. Sanitasi 

Masalah di Kelurahan Bontomatene, Bawasalo dan Bone Terkait dengan sanitasi 

adalah belum meratanya kepemilikan jamban keluarga bagi setiap kepala keluarga dan 

jarak pembuangan kotoran atau sumur resapan tersebut dari sumber air bersih > 10 

meter. Tidak tersedia sarana pembuangan air limbah di masing-masing rumah warga di 

Kelurahan Bontomatene, Bawasalo dan Bone. Rata-rata masyarakat membuang air 

limbah dapur mereka dibelakang rumah mereka, sehingga terjadi genangan air. Tidak 

tersedia sarana pembuangan air limbah di masing-masing rumah warga di Kelurahan 

Bontomatene, Bawasalo dan Bone. Rata-rata masyarakat membuang air limbah dapur 

mereka di belakang rumah mereka, sehingga terjadi genangan air. Sebagian 

masyarakat di Kelurahan Bontomatene, Bawasalo dan Bone Kecamatan Segeri 

Kabupaten Pangkep tidak memiliki kandang untuk ternak mereka. Hal ini tentu saja 

mempengaruhi sanitasi lingkungan, karena kotoran-kotoran hewan ternak tersebut 

bertebaran di jalan dan bau kotoran hewan ternak juga dapat mengganggu masyarakat 

yang tinggal di sekitar kandang tersebut. 

5. Gizi 

Tentang ketersediaan gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita 

didapatkan bahwa sebagian kecil ibu balita, ibu menyusui dan ibu hamil telah 

memahami tetang gizi seimbang, baik dari tindakan, pengetahuan dan sikap. Tetapi, 

sebagian besar ibu balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang tidak mengetahui gizi 

seimbang. Ibu yang tidak mengetahui gizi seimbang menganggap bahwa gizi seimbang 

itu hanya nasi, sayur, daging dan susu. Mereka hanya mengetahui atau memahami gizi 

seimbang, tetapi tidak bisa mengaplikasikan gizi seimbang, disebabkan oleh faktor 

ekonomi yang tidak menunjang. 
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6. Fasilitas Kesehatan 

Dari hasil observasi di lapangan bahwa di Kecamatan Segeri terdapat 1 Puskesmas, 

yang menjadi masalah di Puskesmas Segeri sangat sulit di jangkau oleh masyarakat 

Bontomatene, Bawasalo dan Bone dikarenakan jarak dan kondisi geografis dan 

bangunan fisik rawat inap serta UGD. Oleh karena itu, perlu diadakan renovasi 

bangunan karena pasien merasa tidak nyaman dikarenakan sebagian kondisi di ruangan 

sudah ada yang rusak. Di Kelurahan Bawasalo, Bontomatene dan Bone masing-masing 

terdapat 1 Pustu, untuk Poskesdes hanya terdapat di Kelurahan Bontomatene dan 

Bone, serta Posyandu terdapat 19. Yang menjadi masalah yaitu masih ada beberapa 

Posyandu yang tidak memiliki bangunan fisik, jadi untuk sementara Posyandu 

dilakukan di bawah kolong rumah warga serta masih kurangnya alat kesehatan yang 

mendukung proses berjalannya pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Untuk kegiatan 

Puskel diadakan tiap bulannya dan bergilir, karena keterbatasan petugas kesehatan di 

Puskesmas Segeri. Dan, Puskel tidak memiliki alkes (sanitarian kit, promosi kit dan 

alat pemeriksaan kesehatan) tersendiri untuk kegiatan di lapangan. Jadi, untuk 

sementara hanya menggunakan alat pemeriksa kesehatan yang ada di klinik 

Puskesmas. Untuk kendaraan operasional Pusling, juga tidak tersedia, jadi hanya 

menggunakan mobil ambulan untuk melakukan kegiatan di lapangan. Model 

pemberdayaan masyarakat yang akan berjalan di Kec. Segeri, khususnya di wilayah 

kerja Puskesmas Segeri yaitu: arisan jamban keluarga dan pemicuan sanitasi 

lingkungan. 

 Kepala Puskesmas Segeri, instansi terkait dan masyarakat Kec. Segeri merasa 

terbantu dengan kehadiran Relawan yang ada. Harapan mereka, agar Perdesaan Sehat 

kedepannya dapat memberikan kontribusi yang banyak lagi demi membangun Desa menjadi 

lebih baik. Hasil pelaksanaan kegiatan selama 7 (tujuh) bulan ini, dari Mei sampai 

November banyak yang terangkum untuk direkomendasikan dari masyarakat dan menurut 

Kader Relawan Perdesaan Sehat. Berikut rekomendasi Kader Relawan PS secara garis besar 

yang terkait 5 Pilar Perdesaan Sehat di Kelurahan Bontomatene, Bawasalo dan Bone. 

1. Sarana Air Bersih (Pilar 3 Perdesaan Sehat) 

Hasil FGD bersama tokoh masyarakat dan masyarakat, pada saat ini masyarakat 

Kelurahan sangat membutuhkan ketersediaan sarana air bersih yang sangat memadai. 

di Kelurahan Bontomatene, Bawasalo dan Bone ini sangat memerlukan sarana armada 

angkutan (mobil tangki) untuk menyuplai air bersih masuk ke desa-desa dan 
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pengadaan sumur bor. 

2. Sanitasi Rumah Tangga (Pilar 4 Perdesaan Sehat) 

Kelurahan Bontomatene, Bawasalo dan Bone masih memerlukan pembenanan di sisi 

sanitasi rumah tangga yaitu jamban, pembuangan air limbah dan sampah.  Perlu 

banyak pembinaan buat masyarakat akan  sadar terhadap lingkungan rumah tangganya 

dari jamban sembarang tempat, sampah dan air limbah. Pembuatan jamban keluarga 

dengan sarana air bersihnya yang dibutuhkan masyarakat desa ini.  Pembuatan sarana 

saluran pembuangan air limbah yang memenuhi standar kesehatan percontohan yang 

mudah dan murah untuk masyarakat lakukan. 

3. Gizi Seimbang (Pilar 5 Perdesaan Sehat) 

Tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku ibu-ibu desa sudah cukup baik, Namun, 

masih perlu lagi peningkatan pengetahuan mengenai gizi seimbang.  Saran kader-kader 

Posyandu, setiap bulan ada penyuluhan kesehatan, khususnya mengenai  Kesehatan 

Ibu dan Anak, serta Gizi seimbang saat kegiatan Posyandu berlangsung.  

4. Fasilitas kesehatan  

a. Puksesmas Segeri: memerlukan tambahan kendaran operasional berupa ambulan, 

perbaikan ruangan UGD dan rawat inap, pembuatan ruang tunggu yang bisa 

menjadi ruang pertemuan bersama warga. 

b. Pustu Bontomatene, Bawasalo dan Bone: pengadaan alat-alat kesehatan. 

c. Posyandu: pembangunan Posyandu yang belum memiliki bangunan fisik yang ada 

di Kelurahan Bontomatene, Bawasalo dan Bone, agar tidak menumpang lagi di 

kolong rumah warga saat kegiatan Posyandu.  Penambahan fasilitas di Posyandu 

agar dapat menunjang pada saat kegiatan Posyandu. 

d. Sekolah: mengaktifkan kembali UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan kantin sehat di 

sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Bontomatene, Bawasalo dan Bone. 

Rekomendasi yang paling penting untuk di tindak lanjuti kedepannya yaitu masalah 

sanitasi: perlunya bantuan alat (sanitarian kit dan promkes kit) dan ketersediaan air bersih 

untuk masyarakat yang ada di Kec. Segeri, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Segeri. 

Adapun, 2 solusi yang saya ajukan, yaitu: 

 

 



53 

1. Jangka pendek, dengan dilakukannya pengadaan armada tangki untuk mengangkut dan 

mengisi bak penampungan yang sudah ada. Selama ini, hanya ada 4 mobil tangki milik 

PDAM yang melayani 3 Kecamatan, sehingga terkadang pemesanan air sampai 1 

minggu lebih baru bisa dilayani. 

2. Jangka panjang, yaitu dengan melakukan pengeboran di daerah sumber air yang 

berjarak 5 km dari daerah yang kurang airnya, baru disalurkan ke pipa dan 

dibangunkan menara penampungan air untuk dialirkan ke masyarakat. 
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BERJALAN MEMBAWA MOTOR SEJAUH 10 KILOMETER 

 

 Fitriah Antiyuni, SKM 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

Kecamatan Bontoharu 

 

Nama saya Fitriah Antiyuni, SKM, dengan wilayah tugas Region Lima (V), Propinsi 

Sulawesi Selatan, Puskesmas Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Desa Kalepadang, 

Bontoburusu, Kahu-kahu, Bontotangnga, Bontobangun, Bontosunggu. Cakupan wilayah 

kerja yaitu semua Desa yang masuk wilayah kerja Puskesmas Bontosunggu, antara lain  

Desa Kalepadang, Bontoburusu, Kahu-kahu, Bontotangnga, Bontobangun, Bontosunggu. Di 

wilayah kerja saya ini terdapat 5 Desa yaitu: Kalepadang, Bontotangnga, Bontosunggu, 

Bontoburusu, Kahu-kahu dan 1 Kelurahan (Bontobangun). Saya bertugas di Puskesmas 

Bontosunggu sudah dua tahun. Tahun pertama saya bertugas hanya mendapatkan satu 

wilayah kerja yaitu Desa Kalepadang. Pada 

tahun pertama, banyak pengalaman yang 

harus saya hadapi, terutama saat menghadapi 

orang-orang baru seperti Kepala Dinas 

Kesehatan, Camat, Ketua Bappeda, Kepala 

Puskesmas, Kepala Desa dan stafnya. 

Perbedaannya pada tahun kedua ini saya 

ditugaskan untuk menjadi Relawan Perdesaan 

Sehat di semua wilayah kerja Puskesmas 

Bontosunggu yang terdapat 5 Desa dan 1 

Kelurahan, tepatnya saya mendapatkan 6 wilayah kerja. Dimana, wilayah kerja saya 

ditugaskan terdapat 2 wilayah kerja yang ada di daratan tinggi yaitu Desa Kalepadang dan 

Bontotangnga, 2 wilayah pesisisr yaitu Kelurahan Bontobangun dan Desa Bontosunggu, 

serta terdapat 2 wilayah kepulauan yaitu Desa Bontoburusu dan Desa Kahu-Kahu.  

 

Koordinasi dengan Kadiskes 
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Pengalaman pertama saya selama 

mengabdi sebagai relawan yaitu saya 

harus menghadapi para petinggi yang 

ada di wilayah kerja saya, seperti Kepala 

Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, 

Kecamatan, Kepala Puskesmas dan 

Kepala Desa. Syukur Alhamdulillah 

respon mereka pada kegiatan ini sangat 

baik, mereka sangat mendukung, 

meskipun saya harus menjawab semua 

pertanyaan yang mereka ajukan, seperti 

apa tujuan kegiatan ini. Respon masyarakat juga sangat antusias, meskipun saya menghadapi 

kendala kalau masyarakat sangat mengharapkan bantuan fisik terhadap kegiatan ini. Tetapi, 

saya menjelaskan bahwa tidak akan ada bantuan, tetapi mudah-mudahan melalui kegiatan ini 

masyarakat dapat hidup sehat. Tidak jarang saya harus menginap di Pustu, karena ke enam 

(6) wilayah kerja saya berjauhan. Sempat saya harus jalan 1 kilometer di pantai untuk naik di 

perahu karena air surut, dan perahu tidak bisa sandar di dermaga, parahnya lagi air laut 

sampai sepinggul saya. Pernah juga ban motor saya kempes dan saya harus berjalan 

membawa motor selama 10 kilometer. Ada satu pengalaman waktu saya berkunjung di Pustu 

Bitombang, ternyata Pustu ini berada di atas bukit dan jalannya sangat rusak, pas turunan 

saya sudah tidak bisa mengendalikan motor saya dan saya terjatuh. Untung saya ditolong 

oleh warga di Desa tersebut. Pengalaman yang tidak bisa saya lupakan yaitu saat 

mengunjungi ibu yang anaknya meninggal, akibat kurangnya pengetahuan ibu tersebut 

terhadap status gizi anak mereka. Pernah juga saya mengikuti pengajian dan ikut bersama 

Bidan Desa untuk memberikan suntikan kepada ibu yang baru melahirkan dan ikut 

imunisasi. Banyak pengalaman lain yang saya lakukan yaitu memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat, ikut kegiatan gotong-royong, memberikan masukan kepada Kepala Desa 

untuk kepentingan kesehatan masyarakat dan pembangunan yang bersifat kesehatan. 

Kondisi ketersediaan Dokter di Puskesmas Bontosunggu yaitu di wilayah Puskesmas 

ini hanya memiliki satu Dokter Umum dan satu Dokter Gigi. Dimana dokter umumnya 

merangkap tugas sebagai Kepala Puskesmas, sehingga tugasnya sebagai seorang Dokter 

kadang-kadang tidak dilaksanakan. Keadaan Bidan Desa, semua Desa yang ada di wilayah 

Koordinasi dengan Kades 
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kerja Puskesmas Bontosunggu sudah 

tersedia, di semua Desa sudah terdapat 

Pustu dan terdapat  juga Poskesdes. Di 

Desa Kalepadang, terdapat satu Pustu dan 

sekarang sedang dibangun satu Poskesdes, 

keadaan Pustunya sudah agak rusak dan 

ketersediaan alat-alat kesehatannya masih 

terbilang sederhana, di Desa ini terdapat 4 

Posyandu. Di Kelurahan Bontobangun 

sarana kesehatannya sudah terbilang 

lengkap, karena di Kelurahan ini terdapat RS Umum KH. Hayyung Selayar. Bangunan 

Pustunya terdapat di Bitombang, dimana Pustu ini merupakan bangunan baru, tetapi yang 

menjadi masalah adalah ketersediaan air bersih dan peralatan medis yang belum lengkap, 

Pustu ini membutuhkan alat tensi meter. Di Kelurahan Bontobangun terdapat satu 

Poskesdes, di Kolo-Kolo, dimana keadaan bangunan dari Pustu ini masih baik, tetapi yang 

menjadi kendala yaitu ketersediaan air bersih di Kelurahan ini terdapat pula Poskestren dan 

Posyandu. Di Desa Bontotanga terdapat satu Pustu dan beberapa Posyandu keadaan 

Pustunya sudah rusak, apalagi sarana pembuangan tinja atau WC-nya sudah rusak dan Pustu 

ini memerlukan peratalan medis seperti tensi meter dan alat pengukur gula darah. Di Desa 

Bontosunggu terdapat satu Puskesmas dan tidak terdapat Pustu.  

Di Desa Kahu-Kahu terdapat satu Pustu 

dan beberapa Posyandu. Keadaan bangunan 

Pustu masih baik, tetapi tidak dilengkapi 

dengan sarana air bersih, kadang-kadang 

Bidan yang tinggal di Pustu ini harus membeli 

air bersih untuk keperluan sehari-hari dan pada 

saat ada persalinan. Di Desa Bontoburusu, 

keadaan Pustunya sudah tidak layak lagi untuk 

dipakai, karena sudah rusak dan sebagian 

bangunan sudah dimakan rayap. Keadaan air 

bersih di 6 Desa ini masih sangat kurang, 

apalagi pada saat musim kemarau. Kadang-

kadang masyarakat harus mencari dan berjalan sampai berpuluh-puluh kilometer untuk 

Perjalanan Menuju Desa Kahu-Kahu 

Salah Satu Sarana Air Bersih 
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mendapatkan air bersih. Keadaan ini selalu terjadi di Desa Bontosunggu, Kalepadang, 

Bontoburusu, dan Kahu-Kahu. Sanitasi di 6 Desa ini terutama pada jambannya masih sangat 

kurang, banyak masyarakat yang membuang kotoran disembarangan tempat, ada di semak-

semak, laut, sungai. Di 6 Desa ini jamban belum menjadi kebutuhan pokok bagi mereka. 

SPAL-nya masih berbentuk comberan dan sampah masih dikelola dengan cara sederhana 

seperti membakar dan banyak yang membuang sampah di sembarangan tempat dan di semua 

Desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Bontosunggu belum terdapat tempat pembuangan 

akhir sampah. Ternak mereka masih berkeliaran dan bahkan ada yang masih tinggal atau 

rumah mereka berdekatan dengan tempat sampah. Status gizi masyarakat di wilayah kerja 

Puskesmas Bontosunggu masih terbilang baik, hanya terdapat beberapa kasus kurang gizi 

tetapi pengetahuan ibu tentang status gizi masih sangat kurang.   

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Relawan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu 

kadang-kadang masih ada masyarakat yang sangat kurang mengerti tentang pentingnya 

kesehatan bagi mereka. Mereka hanya berpatokan pada bantuan pemerintah. Kadang-kadang 

kami juga menghadapi  petinggi daerah yang kurang merespon. Tetapi Alhamdulillah pada 

tahun 2014, kegiatan Perdesaan Sehat di Kabupaten Kepulauan Selayar telah didukung 

dengan diterbitkannya SK Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dan terbentuknya 

Forum Multistakeholder di Kabupaten ini. 

Model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Relawan dalam pelaksanaan 

tugasnya yaitu melakukan indepth intervew, kemudian melakukan diskusi kelompok, setelah 

itu identifikasi masalah, pembentukan kader inti, memaksimalkan kerja Posyandu dan 

melakukan advokasi di Kantor Desa. Kegiatan lain, yaitu ikut bergotong royong dengan 

masyarakat setempat, ikut pengajian dan melakukan pendekatan-pendekatan perorangan 

terutama kepada tokoh-tokoh agama, melakukan penyuluhan. Kegiatan pada tahun ini yaitu 

pembentukan multistakeholder.  

Kesan masyarakat dan aparat pemerintah pada kegiatan ini yaitu pengetahuan mereka 

tentang kesehatan bertambah dan harapan mereka yaitu adanya bantuan fisik berutama 

sarana jamban atau ketersediaan air bersih di desa mereka.mudah-mudahan kegiatan ini juga 

dapat mengurangi angka kesakitan dan angka kematian.  

Rekomendasi saya terkait Lima Pilar Perdesaan Sehat ini yaitu: (1) ketersediaan 

Dokter Puskesmas, saya sudah melaporkan kondisi ini ke Dinas Kesehatan terkait mengenai 

kurangnya tenaga Dokter khususnya Dokter umum di Puskesmas Bontosunggu, tetapi belum 
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ada tanggapan dari Kepala Dinas Kesehantan; (2) ketersediaan Bidan Desa, saya sudah 

melaporkan ke Dinas kesehatan tentang fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan Bidan Desa di 

wilayah kerja mereka seperti kendaraan, tempat tinggal, sarana dan prasarana kesehatan 

yang memadai, ketersediaan air bersih dan keamana mereka selama bertugas; (3) air bersih, 

mengenai ketersediaan air bersih saya berkoordinasi dengan pihak Pamsimas untuk 

memberikan bantuan sarana air bersih dan mengajukan kepada Dinas Kesehatan untuk 

melakukan kaporisasi untuk sumur-sumur dan PMA yang ada di Desa; (4) sanitasi, saya 

sudah berkoordinasi mengenai ketersediaan jamban dengan Dinas Kesehatan untuk 

memberikan bantuan kepada masyarakat yanng belum mempunyai jamban dan melakukan 

penyuluhan bagaimana jamban, SPAL dan cara mengolah sampah yang baik. Saya juga 

memberikan saran kepada Kepala Desa untuk mengajukan prosal kepada lingkungan hidup 

untuk memberikan tempat sampah yang layak; (5) gizi, rekomendasi yang saya lakukan 

yaitu memberikan arahan kepada aparat pemerintah untuk mengolah lahan kosong untuk di 

tanami pangan lokal seperti ubi kayu,sayur-sayuran, buah-buahan dan toga, serta adanya 

penyuluhan kepada ibu-ibu tiap bulan di Posyandu atau Desa agar mereka sadar dengan 

keadaan gizi mereka dan keluarganya. 

Rekomendasi saya yaitu adanya bantuan yang tepat sasaran jangan yang hanya 

membuang dana yang besar tetapi tidak berguna bagi masyarakat dan bantuannya diberikan 

kewilayah kerja lain yang bukan termasuk wilayah kerja Relawan Perdesaan Sehat. Saya 

berharap kegiatan Perdesaan Sehat ini berlanjut terus untuk mengurangi pengangguran, saya 

juga berharap kegiatan ini difokuskan pada satu pilar dulu agar dapat efisien seperti kita 

fokus pada pilar tentang ketersediaan air bersih  atau sanitasi dulu. Saya juga berharap agar 

Relawan diberikan pekerjaan yang tetap, saya juga mengharapkan kegiatan Perdesaan Sehat 

kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Rekomendasi lain yaitu saya sangat berharap di 

berikan bantuan terutama di Desa Kahu-Kahu, karena bidannya hanya memerlukan sepeda 

saja untuk melakukan tugasnya. Mudah-mudahan rekomendasi ini dapat terwujud. Amin. 
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KAPAL YANG HAMPIR TERBALIK DIHANTAM OMBAK 

 

 

Hadijah, SKM 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Pangkep 

Kecamatan Sarappo 

 

Nama saya Hadijah, SKM bertugas di Region V, Propinsi Sulawesi Selatan, 

Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan, Desa Mattiro 

Langi.  Saya bertugas  di Puskesmas Sarappo sudah tahun kedua. Pada tahun 2013 wilayah 

tugas saya hanya 1 Desa yaitu Desa Mattiro Deceng Pulau Badi. Pada tahun 2014 wilayah 

tugas saya lebih luas yaitu mencakup seluruh wilayah kerja Puskesmas Sarappo yang terdiri 

dari 6 Desa yaitu Desa Mattiro Langi (ada 2 pulau yaitu Pulau Sarappo Lompo dan Pulau 

Sarappo Caddi), Desa Mattiro Deceng (Pulau Badi),Desa Mattiro Bone (Pulau Bontosua), 

Desa Mattaro Adae (Pulau Sanane), Desa Mattiro Matae (Pulau Gondong Bali) dan Desa 

Mattiro Ujung (Pulau Pandangan dan Pulau Kapoposang). 

 Pertama kali saya ke lokasi tempat tugas di Desa Mattiro Deceng Pulau Badi pada 

tahun 2013, saya di temani oleh Bidan Pustu Pulau Badi dan menginap di Pustu. Saya 

rasanya ingin mengundurkan diri jadi relawan pada hari pertama, perjalanan untuk sampai di 

lokasi yang hanya memakai perahu kecil tanpa atap dengan hantaman ombak yang cukup 

besar membuat saya dan semua penumpang basah luar dalam, dan setelah sampai di lokasi 

saya baru tahu bahwa Kantor Camat dan Puskesmas berada di pulau lain artinya saya harus 

berkunjung ke dua pulau yang berbeda untuk melakukan sosialisasi pada Camat dan Kepala 

Puskesmas. Membayangkan perjalanan ke dua pulau dengan transportasi seperti yang saya 

tumpangi untuk sampai di Desa Mattiro Deceng Pulau Badi sudah membuat seluruh tulang-

tulangku seperti remuk karena dilanda perasaan takut akan kondisi cuaca yang tidak 

bersahabat. 
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Tetapi, berkat bantuan dari Bidan Desa Pulau Badi yang memberikan penjelasan 

bahwa cuaca seperti itu tidak tiap hari terjadi dan perjalanan ke Pulau Balang Lompo (tempat 

Kantor Camat) dan ke Pulau Sarappo lompo (tempat Puskesmas) tidak sejauh ke Pulau Badi 

dan ombak di perjalanan ke dua pulau itu pun tidak sebesar ombak ke pulau Badi, jadi 

akhirnya saya kembali optimis untuk tetap melaksanakan tugas sebagai relawan. 

Alhamdulillah respon dari pemerintah setempat mulai dari Kepala Desa, Camat dan Kepala 

Puskesmas sangat baik. Mereka bersedia membantu dan menfasilitasi dalam setiap kegiatan 

yang akan dilakukan. 

Kegiatan yang saya lakukan selama di lapangan adalah pertama  melakukan sosialisasi 

dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Bappeda, sosialisasi dengan Camat, Kepala 

Puskesmas, Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya, saya melakukan 

pendataan, hal ini sangat sulit karena data-data yang saya butuhkan sangat kurang, tidak ada 

Profil Desa. Setelah pendataan, saya melakukan observasi langsung dan in-depth interview 

di Puskesmas, Pustu dan masyarakat di lapangan guna untuk mendapatkan informasi 

mengenai masalah pelayanan kesehatan, ketersediaan Dokter dan Bidan Desa, ketersediaan 

air bersih, sanitasi dan masalah gizi yang ada di wilayah kerja tugas saya. 

Pada tahun 2014, sebagai relawan saya 

tinggal di rumah dinas paramedis di Puskesmas 

Sarappo Desa Mattiro Langi. Setiap kegiatan 

Puskesmas keliling dan kegiatan BOK, saya 

selalu ikut dengan tim Puskesmas, saat 

Puskesmas keliling ini juga banyak pengalaman 

menyenangkan dan menakutkan. Sangat 

menyenangkan, saat perjalanan cuaca bagus, jadi 

terasa seperti lagi berlibur keliling pulau dengan 

panorama indah. Tetapi, jadi sangat menakutkan, saat tiba-tiba di tengah perjalanan ombak 

besar, apalagi di dua desa paling jauh yaitu Desa Mattiro Matae dan Desa Mattiro Ujung. 

Bahkan, Pusling terakhir yang dilakukan pada bulan Oktober 2014, kapal yang kami pakai 

hampir terbalik dihantam ombak, semua barang bawaan sudah jatuh kelaut dan 

Alhamdulillah semua penumpang selamat. 

 

 

Penyuluhan PHBS 
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Adapun Kondisi Eksisting Lima Pilar Perdesaan Sehat, Yaitu : 

1. Dokter Puskesmas 

Ketersediaan dokter puskesmas pada wilayah kerja Puskesmas Sarappo ada 2 orang 

Dokter Umum dengan status PTT pusat. Itupun baru 2 bulan ada penambahan Dokter, 

karena dari tahun 2013 cuma ada 1 Dokter yang bertugas di Puskesmas Sarappo. 

Menurut pengakuan Kepala Puskesmas Sarappo, yang menyebabkan kurangnya dokter 

di Puskesmas, karena setiap ada dokter PNS yang ditempatkan di Puskesmas Sarappo 

selalu mengajukan permohonan pindah dengan berbagai alasan. 

2. Bidan Desa 

Ketersediaan Bidan Desa di Puskesmas Sarappo sudah cukup, ada 5 orang Bidan yang 

bertugas di Puskesmas Sarappo. Bidan Desa yang bertugas di Puskesmas Sarappo 

sudah cukup lama mengabdi di Puskesmas, ada 1 orang bidan PNS, 1 orang bidan PTT 

yang sudah bertugas dari tahun 2008 dan 3 orang lain tergolong masih baru di 

Puskesmas Sarappo. 

3. Air Bersih 

Setelah melakukan observasi ketersediaan air bersih di seluruh wilayah kerja 

Puskesmas Sarappo ditemukan bahwa hampir 100% masyarakat setempat 

menggunakan air sumur yang airnya asin untuk keperluan sehari-hari. Air sumur ini, 

masyarakat gunakan untuk mencuci dan mandi, sedangkan untuk keperluan masak dan 

minum masyarakat menggunakan air hujan. Hambatan warga dalam mendapatkan 

sumber air bersih adalah faktor geografis wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh 

lautan, jadi otomatis air dalam pulau juga asin, sehingga menyulitkan masyarakat 

untuk mendapatkan air tawar yang layak pakai. Jadi, tidak ada alternatif lain yang bisa 

dilakukan masyarakat untuk mendapatkan air tawar. 

4. Sanitasi  

Untuk sanitasi di wilayah kerja Puskesmas Sarappo, dari hasil interview bahwa masih 

banyak masyarakat yang tidak memilik jamban sendiri dan menjadi hambatan selama 

ini. Masyarakat tidak memiliki jamban sendiri di rumah karena faktor dana yang tidak 

ada, tetapi ada juga yang merasa tidak butuh WC pribadi karena letak rumahnya di 

pinggir laut, sehingga memudahkan untuk BAB di pinggir laut dan merasa hanya 

buang-buang dana apabila harus membuat WC pribadi. Usaha yang telah dilakukan 

pemerintah setempat dalam mengatasi masalah BAB ini adalah dengan menambahkan 
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WC umum dan mengadakan arisan WC pribadi bagi masyarakat yang kesulitan dana 

untuk membangun WC pribadi, tetapi hanya beberapa orang yang bersedia bergabung 

dalam arisan ini. Menurut pengakuan pemerintah setempat, ada beberapa masyarakat 

yang punya WC pribadi, tetapi tetap BAB di pinggir laut dengan alasan sudah terbiasa 

BAB di pinggir laut dan merasa kesulitan BAB di WC, terutama masyarakat yang 

lanjut usia. 

5. Gizi  

Saat melakukan investigasi kasus gizi kurang dan gizi 

buruk di wilayah kerja Puskesmas Sarappo tidak 

ditemukan balita dengan status gizi buruk, yang ada 

adalah balita dengan status gizi kurang. Status balita 

giz kurang ini saya simpulkan melalui pengukuran 

Berat Badan Menurut Umur (BB/U) dan sesuai 

dengan buku register penimbangan petugas gizi 

Puskesmas Sarappo, bahwa balita ini memang gizi 

kurang dari 3 bulan lalu. Usaha pemerintah terkait masalah gizi di wilayah kerja 

Puskesmas Sarappo yaitu bekerja sama dengan Bidan Desa dan Petugas Gizi 

Puskesmas Sarappo melakukan pendampingan pada balita gizi kurang untuk terus 

memantau, sehingga balita tersebut tidak mengalami gizi buruk. Dari pihak Puskesmas 

pun memberikan makanan tambahan (PMT) yang dananya dianggarkan dari Biaya 

Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.  

6. Fasilitas kesehatan 

Untuk ketersediaan fasilitas kesehatan, di Desa Mattiro Langi Pulau Sarappo Lompo 

kondisi bangunan Puskesmas yang rusak ringan, dengan peralatan medis yang masih 

minim dan terdapat beberapa alat yang yang sudah berkarat dan rusak berat. Bangunan 

rumah dinas untuk paramedis juga rusak berat. Sementara, di Desa Mattiro Deceng 

Pulau Badi dan Desa Mattaro Adae hanya ada Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan 

kondisi bangunan yang masih baik, tetapi peralatannya juga kurang. Sedangkan, di 

Desa Mattiro Bone Pulau Bontosua hanya tersedia Poskesdes saja, dengan kondisi 

bangunan yang sangat sempit dan rusak ringan, peralatan medisnya pun juga masih 

kurang dan sudah banyak yang rusak. Di Desa Mattiro Matae Pulau Pandangan dan 

Desa Mattiro Ujung Pulau Kapoposang kondisi bangunan Pustunya rusak berat. 

Pemberian Vitamin A  
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Usaha yang dilakukan pemerintah terkait permasalahan fasilitas kesehatan sejauh ini 

belum ada yang jelas, karena faktor geografis kepulauan yang sulit. Sementara, yang paling 

bermasalah adalah akses masyarakat ke fasilitas kesehatan daerah Kabupaten seperti RSUD, 

karena setiap merujuk pasien tidak ada kendaraan yang disediakan. Masalah lain yang bukan 

dirasakan masyarakat, tetapi oleh petugas kesehatan (petugas gizi) adalah ketidaktersediaan 

Posyandu di tiap Pulau, sehingga petugas sendiri sulit melakukan rekap penimbangan balita 

tiap bulan, jadi sulit untuk menentukan status gizi setiap balita yang ada di semua wilayah 

kerja Puskesmas Sarappo. Menurut pengakuan Kepala Puskesmas dan petugas Gizi 

Puskeskemas Sarappo, masalah ini sudah sering dibicarakan dengan setiap Kepala Desa 

yang masuk wilayah kerja Puskesmas Sarappo pada kegiatan lokakarya mini lintas sektor 

Puskesmas  untuk dibangunkan Posyandu di tiap pulau dan dibentuk kader, tetapi sampai 

sekarang hal ini belum terealisasi. 

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Relawan dalam pelaksanaan tugasnya 

adalah: 

 Keadaan lingkungan geografis Pulau yang sulit dijangkau. 

 Cuaca yang kurang mendukung, karena mulai bulan Juni sampai bulan Februari terjadi 

angin timur yag menyebabkan angin kencang dan ombak besar, walaupun tidak terjadi 

setiap hari tapi perubahan cuacanya sulit diprediksikan. Lain halnya jika musim hujan, 

saat hujan turun otomatis ombak besar tapi keadaan musim panas seperti pada saat bulan 

Agustus sampai bulan Oktober cuaca musim panas sangat cerah, namun terkadang ada 

angin kencang yang menyebabkan ombak besar. 

 Beberapa kali menunda keberangkatan dan juga menunda kepulangan karena sarana 

transportasi yang tidak lancar. 

 Data-data sekunder di Desa dan Puskesmas kurang jadi sulit untuk mengidentifikasi 

masalah terkait Lima Pilar Perdesaan Sehat. 

 Keterbatasan materi untuk menyewa kendaraan khusus untuk pulang pergi pulau. 

 Kendaraan ke lokasi, kadang pakai perahu nelayan yang disebut “Jolloro” kecil dan 

tanpa atap, selalu membuat basah dan kepanasan sampai di tempat tujuan. 

 Saat melakukan pengumpulan data harus menyeberang pulau ke pulau karena setiap 

Desa beda pulau, kendaraan susah dan biayanya pun lumayan mahal. 
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Kesan dan harapan masyarakat serta aparatur pemerintah setempat terkait dengan 

kegiatan yang sudah dilakukan relawan bahwa mereka mengharapkan kegiatan ini akan tetap 

berlanjut dan bisa membantu pemerintah setempat dalam mendorong perubahan perilaku 

masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Pemerintah setempat juga merasa 

terbantu dengan kegiatan relawan pada penumpulan data primer dan observasi untuk 

mengidentifikasi masalah. 

Rekomendasi relawan yang terkait dengan pemecahan masalah kondisi eksisting Lima 

Pilar Perdesaan Sehat yaitu: 

1. Perlu penambahan Dokter Puskesmas dan Bidan Pustu  agar Puskesmas tetap bisa 

memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat karena dengan hanya 2 Dokter 

Puskesmas, 1 Bidan Desa di Pustu dan Poskesdes tidak bisa memaksimalkan 

pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes.  

2. Pada saat obsevasi ketersediaan peralatan medis ditemukan beberapa peralatan yang 

sudah berkarat dan alat-alat medis yang menggunakan listrik tidak pernah digunakan 

karena keterbatasan listrik di pulau, jadi Puskesmas pulau membutuhkan beberapa 

peralatan pengganti alat-alat medis yang sudah berkarat dan membutuhkan aliran 

listrik yang bisa menyala 24 jam untuk menggunakan alat-alat medis yang memakai 

aliran listrik. 

3. Perlu diadakan pelatihan kader untuk membantu dalam setiap kegiatan dan sebagai 

perpanjangan tangan untuk memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya, 

karena yang baru dilaksanakan hanya pembentukan kader tanpa pelatihan disebabkan 

keterbatasan dana. 

4. Perlu diadakan penyuluhan dan konseling berulang-ulang terkait Lima Pilar Perdesaan 

Sehat karena daya ingat masyarakat tentang informasi yang diberikan masih sangat 

kurang. 

5. Butuh bantuan penampungan air bersih untuk menadah air hujan saat musim hujan 

karena pada saat musim kemarau masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk 

keperluan minum dan masak karena penampungan yang mereka miliki terbatas. 

6. Perlu penambahan jamban umum dan pengadaan tempat sampah di setiap rumah 

tangga. 

7. Butuh perbaikan dan penambahan bangunan rumah dinas untuk Dokter dan paramedis 

di Puskesmas. 

8. Perlu bantuan pengadaan transportasi Pusling di Puskesmas, karena setiap mengadakan 
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Pusling pihak Puskesmas harus menyewa kapal. 

 

Rekomendasi yang paling penting untuk ditindaklanjuti kedepannya, yaitu: 

1. Masalah ketersediaan  air bersih, berharap ada bantuan stimulan untuk pengadaan bak 

penampungan air hujan untuk masyarakat 

2. Masalah sanitasi perlu penambahan jamban keluarga. 

3. Pengadaan transportasi pusling untuk Puskesmas yang sesuai dengan kondisi geografis 

kepulauan dan hemat bahan bakar, sehingga bisa juga digunakan untuk merujuk pasien 
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BERSERAGAM PUTIH DIKIRA DOKTER MAGANG 

 

 Hasriah Ningsi, SKM 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Kep. Selayar 

Kecamatan Buki 

 

Saya (Hasriah Ningsi, SKM) mulai bergabung dalam Kegiatan Perdesaan Sehat 

“Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal” sebagai KRPS Regional V Provinsi 

Sulawesi Selatan, pada bulan  Juni  2013 dan kemudian direkrut kembali/kontrak 

diperpanjang pada bulan Mei s/d akhir tahun 2014 dan ditempatkan di Sulawesi Selatan, 

tepatnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, Puskesmas Buki, Kecamatan Buki. Saya bertugas 

di Puskesmas Buki sudah tahun kedua sejak tahun 2013. Perbedaannya sekarang wilayah 

tugas saya lebih luas yang mencakup  7 (tujuh) Desa, yaitu: Desa Kohala, Desa  Buki, Desa 

Mekar Indah, Desa Bontolempangan, Desa Lalang Bata, Desa Buki Timur, dan Desa Balang 

Butung, sedangkan pada tahun pertama yaitu pada tahun 2013 hanyalah 1 (satu) Desa yaitu 

Desa Kohala. 

Pertama kali ditempatkan di lokasi 

kerja ini, saya merasa senang karena 

lokasi kerja saya ini tidak terlalu jauh 

dari tempat tinggal saya, yakni hanya 

berjarak sekitar ± 20 km. Karena pada 

dasarnya saya orang Selayar asli, 

sehingga tidak sulit untuk beradaptasi  

dan berinteraksi dengan lingkungan 

tempat kerja, baik dari segi bahasa 

maupun kebiasaan masyarakat setempat, 

serta sudah cukup banyak mengenal  masyarakat di Kecamatan Buki, baik dari pemerintah 

desa maupun para petugas kesehatan di Puskesmas Buki. Kegiatan sebagai Relawan 

Kunjungan ke PKM Lowa 
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Perdesaan Sehat, dimulai dari sosialisasi ke SKPD terkait di Kabupaten yaitu Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

dan dilanjutkan dengan sosialisasi di setiap desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Buki. 

Pihak SKPD Puskesmas, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa, sangat merespon 

positif kegiatan ini. Kehadiran dan keberadaan kami diterima dengan sangat baik, difasilitasi 

setiap ada kegiatan dan dibantu setiap mengalami atau ada kendala di lapangan terkait 

pelaksanaan kegiatan.  

Meskipun demikian, banyak juga yang menjadi duka pada saat dilapangan, diantaranya 

kondisi jalan disetiap desa yang tidak sama, masih ada yang sulit diakses dengan kendaraan 

bermotor, sehingga mengharuskan untuk berjalan kaki ditengah perjalanan atau mendorong 

motor saat sebagian kondisi jalan tidak memungkinkan untuk dilalui.  Kondisi geografis desa 

yang cukup sulit untuk dijangkau, belum pernah dilalui, sehingga kami harus berputar-putar 

untuk mencari kantor desanya, dan hampir menabrak kerbau pada saat perjalanan menuju 

desa.  Kondisi desa pada umumnya, 

masing sering dijumpai hewan ternak 

yang berkeliaran di jalan. Beberapa 

kejadian lucupun tidak luput dari 

perjalanan kami sebagai kader 

diantaranya ketika kunjungan pertama 

kali ke Puskesmas Buki dengan 

menggunakan pakaian seragam KRPS 

(warna putih), saya dikira Dokter coas 

yang mau magang di Puskesmas. Masih 

terkait seragam KPRS, saat pengumpulan 

data di Desa Mekar Indah, kebetulan pada saat itu akan dilaksanakan sosialisasi narkoba, 

pada saat itu peserta (siswa SMA dan remaja-remaja di desa) belum banyak yang hadir, saya 

dikira narasumber, sehingga staf desa langsung menelpon pihak sekolah agar pesertanya 

dapat cepat dihadirkan ke desa, karena narasumbernya telah hadir dan sehingga acaranya 

akan segera dimulai.  

Kondisi eksisting Lima Pilar Perdesaan Sehat di wilayah kerja Puskesmas Buki yaitu 

untuk ketersediaan Dokter di Puskesmas Buki beberapa tahun belakangan ini sudah ada (dr. 

Fahmi dengan status PNS). Namun, pada akhir tahun 2014 ini, sekitar bulan Oktober, dokter 

yang bertugas di Buki mulai tidak aktif masuk dikarenakan yang bersangkutan (dr. Fahmi) 

Pendataan Kuesioner 
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sedang dalam proses melanjutkan pendidikan sebagai Dokter Spesialis, sehingga saat ini 

Puskesmas Buki mengalami permasalahan kekosongan dokter umum. Oleh karena itu, saat 

ini pihak Puskesmas telah mengkoordinasikan keadaan tersebut ke Dinas Kesehatan untuk 

ditindaklanjuti. Untuk ketersediaan Bidan Desa di wilayah kerja Puskesmas Buki yaitu 

sebanyak 7 (tujuh) desa sasaran memiliki 12 Bidan Desa yang tinggal di Pustu dan 

Poskesdes. Selain itu, ada juga 6 bidan yang bertugas di PKM dan 2 diantaranya tinggal di 

Desa Buki yang merupakan Ibukota Kecamatan (tempat PKM berada). Dari 12 Bidan Desa 

yang ada 2 yang berstatus PNS, 5 PTT dan 5 orang yang masih magang/honor, sehingga 

pada umumnya di wilayah kerja Puskesmas Buki untuk pilar ketersediaan Bidan Desa tidak 

menjadi masalah.  

Untuk kepemilikan sarana air bersih, masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Buki 

sebagian besar sudah memiliki SAB yang bagus dan diharapkan telah memenuhi standar 

kesehatan. Adapun jenis sarana air bersih yang ada adalah PDAM, PMA/Perpipaan dan 

sumur gali. Untuk kepemilikan jamban keluarga dan  menggunakan  sarana jamban untuk 

aktifitas BAB, baik berupa jamban pribadi, maupun jamban umum cukup tinggi dengan 

persentase kepemilikan diatas 50% dibandingkan dengan yang tidak memiliki, kecuali di dua 

desa terjauh yaitu Desa Balang Butung dan Desa Bukit Timur, masing masing hanya sebesar 

25,42% dan 30,43%. Hal ini, dikarenakan di dua desa tersebut, ketersediaan dan 

keterjangkauan sumber air bersih masih sangat sulit, sehingga banyak warga sesuai dengan 

hasil wawancara kami, masih enggan untuk membangun jamban.  

Sedangkan, untuk kepemilikan sarana sanitasi terkait tempat sampah dan SPAL masih 

sangat minim. Masyarakat masih banyak yang belum memiliki sarana tempat sampah 

sementara yang memenuhi standar untuk mengumpulkan berbagai jenis sampah rumah 

tangganya. Keadaan  ini berhubungan dengan tempat pembuangan akhir dan alat pengangkut 

sampah tersebut. Adapun yang dimaksud memiliki tempat sampah ketika masyarakat 

tersebut sudah memiliki tempat untuk menyimpan sementara sampah rumah tangganya 

walaupun hanya berupah tempat sampah plastik, karton, dan lain-lain. Kemudian, sampah itu 

akan dikumpulkan lalu ditimbun, dibakar, dibuang di belakang rumah/hutan. Untuk 

kepemilikan SPAL sebagian besar belum memiliki SPAL. Hal ini berkaitan dengan 

masyarakat yang hidup di pedesaan dan belum menganggap SPAL itu penting. Saluran 

pembuangannya sebagian besar berupa saluran air ke belakang rumah yang penting sudah 

tidak tergenang.  
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Sedangkan, untuk status gizi, dari 398 balita yang diukur tidak terdapat balita dengan 

status gizi buruk, namun ada balita dengan status gizi kurang/ kurus (Bawah Garis 

Merah/BGM)  sebanyak 6 orang atau persentase kasus sebesar 1,5%. Selebihnya, balita 

dengan status gizi baik/normal sebanyak 390 orang (97,98%), dan gizi lebih/gemuk  

sebanyak 2 orang (0,05%).  

Untuk kondisi bangunan dan sarana kesehatan yang ada sudah sangat baik, khususnya 

Poskesdes dan Puskesmas Pembantu yang tersebar di setiap desa. Meskipun demikian,  tidak 

dapat dipungkiri terkait masih minimnya sarana dan prasarana kesehatan, baik dari segi alat 

maupun kendaraan operasional petugas, bidan dan perawat.  

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Relawan dalam pelaksanaan tugas antara 

lain ada Desa yang kelengkapan datanya sangat minim. Aparat desanya pun sangat cuek 

ketika kami datang berkali-kali kesana, sehingga kami harus mencari data data tersebut ke 

Kecamatan, duduk sampai seharian di Kantor Kecamatan dalam suatu ruangan yang penuh 

dengan arsip, membongkar beberapa isi lemari bersama staf kecamatan untuk mencari data 

yang dimaksud, proses pendataan yang membutuhkan waktu yang lama.  

Model pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan selama ini yakni sosialisasi 

terkait kesehatan, meliputi Lima Pilar Perdesaan Sehat khususnya pentingnya kepemilikan 

sarana sanitasi, indept interview di masyarakat, dan FGD untuk mencari solusi terkait 

masalah yang ditemui dilapangan dengan para penentu kebijakan di tingkat Kecamatan dan 

Desa. 

Kesan dan harapan masyarakat serta aparatur pemerintah setempat terkait dengan 

kegiatan yang sudah dilakukan yaitu dapat berkelanjutan dan memberikan aksi nyata dan 

tindak lanjut yang berupa fisik yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

setempat berupa pembangunan sarana sanitasi diantaranya jamban dan SPAL.  

Rekomendasi relawan yang terkait dengan pemecahan masalah kondisi eksisting Lima 

Pilar Perdesaan Sehat, untuk masalah yang paling urgent yaitu peningkatan kepemilikan dan 

pemanfaatan jamban yaitu memasukkan kegiatan pembangunan jamban dalam program 

kerja Kepala Desa dan menyisihkan setiap tahunnya anggaran untuk pembangunannya.  

Sedangkan, rekomendasi relawan yang terkait dengan kegiatan Perdesaan Sehat ke 

depannya adalah sebaiknya ada penambahan informasi atau penjelasan tambahan tentang 

intervensi program kedepannya kepada kader relawan di desa, sehingga kami memiliki 
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pegangan dan bahan untuk memotivasi warga. Sebaiknya, ada bantuan fisik kepada 

masyarakat yang menjadi desa sasaran, agar ada motivasi tambahan warga. 

Kedepannya ada penambahan waktu/lama dan materi pelatihan kader untuk 

peningkatan pemahaman kegiatan, metode apa saja yang harus dilakukan di desa, materi 

pelatihan kader mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan di desa sasaran lebih diperjelas 

dan diperkuat.  Tempat pelatihan kader kalau bisa di daerah yang tertinggal, sehingga bisa 

langsung observasi dan mengetahui kondisi riil daerah lain di Indonesia dan orang yang 

selama ini hidup enak di kota bisa merasakan penderitaan orang kecil, serta kader bisa 

melakukan observasi langsung atau melakukan turun lapangan percontohan. Program ini 

tetap lanjut dan kader relawan semuanya masih dipakai dan perlu peningkatan peran aktif 

KMR di lapangan. 
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BERPARTISIPASI DALAM POSYANDU LANSIA 

 

 

Muhammad Rizkal Eba, SKM 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Buton 

Kecamatan Lapandewa 

 

Nama saya Muhammad Rizkal Eba, SKM bertugas di Region V Provinsi Sulawesi 

Tenggara, Puskesmas Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Desa Burangasi, Kabupaten 

Buton. Saya bertugas di Puskesmas Lapandewa sudah tahun kedua. Perbedaannya, wilayah 

tugas saya sekarang lebih luas, yang mencakup 5 Desa yaitu: Desa Lapandewa, Desa 

Lapandewa Kaindea, Desa Lapandewa Jaya, Desa Burangasi dan Desa Burangasi Rumbia. 

 Kisah pertama kali ditempatkan di lokasi kerja, saya menumpang tinggal di rumah 

warga setempat, kemudian keesokan harinya saya melakukan sosialisasi ke Camat, Kepala 

Puskesmas dan Kepala Desa setempat. Kondisi rumah yang saya tempati sangat sederhana 

dan kemudian mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Seiring 

berjalannya waktu, mulai terbiasa dengan kondisi tersebut dan lebih mengenal kehidupan 

masyarakat setempat.  

Suka duka saat berada di lokasi kerja cukup banyak, diantaranya pada saat menuju ke 

lokasi kerja dengan menggunakan sepeda motor, saya sempat jatuh karena kondisi jalan 

yang rusak berat, ditambah dengan lokasi kerja yang berada di atas pegunungan. Pada saat 

melakukan pengambilan data primer di masyarakat, 

kondisi saat itu sedang hujan, tetapi saya tetap 

melakukan pendataan dan pada saat pulang ke rumah 

pakaian saya dan juga kuesioner sempat basah. Pada 

saat di lokasi kerja, pernah mengalami sakit. Respon 

SKPD, Kepala Desa/Camat dan Kepala Puskesmas 

sangat baik dengan memberikan bantuan berupa 

Pemberian Obat Pada lansia 
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sumbangan ide/gagasan yang inovatif dan data–data yang saya perlukan dalam rangka 

pembangunan kesehatan di daerah tertinggal.  

Kejadian yang tidak terlupakan dalam penugasan, yaitu ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan Masjid Nikmatullah di Desa Burangasi, dengan membantu pemfluran lantai 

Masjid, memberikan PMT pada balita gizi buruk bersama staf Puskesmas, dan ikut 

berpartisipasi dalam Posyandu lansia dengan memberikan obat pada para lansia. 

Kondisi eksisting Lima Pilar Perdesaan Sehat yaitu dokter Puskesmas di Kecamatan 

Lapandewa tidak ada, ketersediaan Bidan Desa kurang yaitu di Desa Lapandewa Kaindea 

tidak ada Bidan Desa. Sarana air bersih kurang memadai, hal ini didasarkan karena warga di 

Kecamatan Lapandewa umumnya mengkonsumsi air hujan yang diambil dari bak 

penampungan air hujan (PAH), karena jarak untuk mendapatkan air bersih cukup jauh. 

Ketersediaan sanitasi yang kurang memadai, seperti jamban keluarga, SPAL yang tidak 

memenuhi syarat dan tidak memiliki tempat pembuangan sampah akhir (TPA) serta 

ketersediaan gizi seimbang bagi ibu hamil, menyusui, bayi dan balita masih kurang.  

Kondisi fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Lapandewa yaitu kondisi 

Puskesmas Lapandewa cukup baik, tetapi peralatan medis yang ada di Puskesmas kurang 

memadai, tidak adanya ruang laboratorium kesehatan dan mobil Pusling. Kondisi Pustu di 

Desa Lapandewa Kaindea rusak berat dan di Desa Burangasi Rumbia rusak ringan. 

Sedangkan, keadaan Posyandu yang ada di 5 Desa tersebut baik, tetapi sarananya masih 

kurang memadai. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Relawan dalam melaksanakan 

tugas yaitu akses jalan ke lokasi kegiatan cukup sulit, jarak yang ditempuh cukup jauh, dan 

kurangnya sarana pendukung dalam melakukan 

kegiatan di desa. Model pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh Relawan 

dalam melaksanakan tugas yaitu dengan cara  

penyuluhan kesehatan, pelatihan kader 

Posyandu dan mengadakan Forum Group 

Discussion (FGD) untuk mengetahui 

permasalahan kesehatan yang terjadi di 

masyarakat.  

 

Penyuluhan di Posyandu Desa Burangasi 
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Kesan dan harapan masyarakat serta aparatur pemerintah setempat terkait dengan 

kegiatan yang sudah dilakukan Relawan yaitu masyarakat dan Pemda setempat dapat 

mengetahui permasalahan yang terjadi di desa, sehingga peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat di daerah tertinggal dapat tercapai, menurunnya Angka Kematian Ibu, Bayi dan 

Balita serta terciptanya pola hidup masyarakat desa yang sehat.  

Rekomendasi relawan yang terkait dengan pemecahan masalah kondisi eksisting Lima 

Pilar Perdesaan Sehat (Dokter Puskesmas, Bidan Desa, air bersih, sanitasi, dan gizi) yaitu 

perlunya tenaga Dokter di Kecamatan Lapandewa, karena tenaga Dokter sampai saat ini 

tidak ada. Perlunya penambahan  tenaga Bidan Desa, khususnya di Desa Lapandewa 

Kaindea yang belum mempunyai Bidan Desa, perlunya tenaga kesehatan lain (perawat, gizi, 

farmasi, tenaga analis kesehatan dan tenaga penyuluh kesehatan), karena tenaga kesehatan 

masih kurang, perlunya sarana dan prasarana kesehatan, contohnya peralatan medis, mobil 

Pusling dan ruang laboratorium, sarana air bersih yang memadai bagi warga di Kecamatan 

Lapandewa, dalam hal ini perpipaan air bersih, karena umumnya masyarakat di Kecamatan 

Lapandewa masih menggunakan air hujan untuk dikonsumsi. Sarana sanitasi seperti jamban 

yang layak, SPAL dan tempat pembuangan sampah sementara maupun tempat pembuangan 

sampah akhir serta peningkatan gizi bagi ibu hamil, menyusui, bayi dan balita.  

Rekomendasi relawan yang terkait dengan kegiatan Perdesaan Sehat ke depan yaitu 

adanya pemberian bantuan stimulan dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

perlunya kerjasama lintas sektor secara optimal dan menyeluruh dari berbagai pihak dalam 

rangka peningkatan pembangunan kesehatan di Kecamatan Lapandewa. 
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MEMBANTU BIDAN MENOLONG PERSALINAN 

 

 Nur Naningsi, SKM., M.Kes 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Buton 

Kecamatan Wabula 

 

Nama saya Nur Naningsi, SKM., M.Kes bertugas di Region Sulawesi (Region V) 

Propinsi Sulawesi Tenggara, Puskesmas Wabula, Kecamatan Wabula, Desa Holimombo 

pada tahun pertama (tahun 2013). Saya bertugas di Puskesmas Wabula sudah tahun kedua 

(tahun 2014). Perbedaannya sekarang wilayah tugas saya lebih luas, yang mencakup 7 Desa, 

yaitu Desa Wasuemba, Desa Wabula I, Desa Wabula, Desa Wasampela, Desa Holimombo, 

Desa Bajo Bahari, dan Desa Koholimombono. Di Kecamatan Wabula terdiri atas 7 Desa dan 

ketujuh Desa tersebut merupakan wilayah kerja Puskesmas Wabula. Saya sebagai putra/i 

daerah Kecamatan Wabula sekaligus sebagai Relawan Perdesaan Sehat, maka saya 

mengabdikan diri dalam tujuh desa tersebut sebagai wilayah kerja saya untuk mengetahui 

lebih jelas tentang kondisi 5 Pilar Perdesaan Sehat. 

Pada waktu pertama kali 

ditempatkan di lokasi kerja pada 

tahun 2013 di Desa Holimombo 

Kecamatan Wabula, saya 

mengalami kesulitan tempat 

tinggal dan Bidan desa 

menganjurkan saya untuk tinggal 

di Pustu, sedangkan Kepala Desa 

menganjurkan saya untuk tinggal 

di rumah orang tuanya yang pada 

saat itu tidak berpenghuni 

(rumah kosong). Namun, kedua 

Mini Lokakarya di PKM Wabula 
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tawaran itu saya abaikan berhubung saya belum mengenal situasi dan kondisi keamanan di 

Desa tersebut. Selain tempat tinggal, kesulitan lain selama menjadi relawan adalah akses 

jalanan menuju lokasi kerja yang sulit dijangkau karena kondisi jalanan dari pusat kota 

Kabupaten menuju lokasi kerja masih dalam proses pembongkaran jalan. Pada tahun 2014 

jalanan dari pusat kota Kabupaten menuju Desa Holimombo sudah bagus, sedangkan akses 

jalanan menuju sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas) sangat sulit karena kondisi jalanan 

rusak berat hingga sekarang. Dengan demikian, saya sebagai Relawan Perdesaan Sehat dari 

tahun 2013 sampai tahun 2014 saya tinggal di Desa Wabula 1 yang merupakan bagian 

wilayah kerja Puskesmas sekaligus dekat dengan Puskesmas agar koordinasi masalah 

berjalan dengan lancar. Lokasi keberadaan gedung Puskesmas adalah di Desa Wabula I. 

Diantara 7 Desa tersebut sebanyak 4 Desa yang mengalami kesulitan menuju Puskesmas 

karena jalanan menuju sarana pelayanan kesehatan rusak berat.  

Kejadian yang tidak terlupakan selama penugasan pada tahun 2014 adalah turut 

langsung dalam membantu bidan 

menolong persalinan yang belum 

pernah saya lakukan sebelumnya. 

Awalnya bidan tidak mengetahui ada 

ibu hamil di wilayah kerjanya dengan 

usia kehamilan ± 9 bulan, karena 

bumil tersebut adalah baru datang dari 

perantauan dan mau melahirkan di 

kampung. Pada saat mau melahirkan, 

bidan sedang berada di Desa tetangga 

dan saya dengan dukun mitra bersama 

anggota keluarga pasien yang ada 

pada saat itu. Bidan tiba di lokasi pas 

bayinya sudah lahir. 

Kondisi eksisting Lima Pilar Perdesaan Sehat di Puskesmas Wabula Kecamatan 

Wabula Kabupaten Buton adalah: 

1. Dokter Puskesmas: terdapat 2 orang Dokter Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas 

Wabula dan kondisi perumahan dokter masih dalam proses rehab sekarang, sedangkan 

kondisi perumahan bidan dan perawat sudah rusak ringan. 

Kegiatan Posyandu 
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2. Bidan Desa: terdapat 5 Bidan Desa di wilayah kerja Puskesmas Wabula dan 2 Desa    

mengalami kekosongan tenaga Bidan dan kondisi bangunan Pustu dan Poskesdes yang 

sekaligus sebagai tempat tinggal Bidan dalam kondisi rusak berat. 

3. Air bersih: sebanyak 7 Desa diwilayah kerja Puskesmas Wabula terdapat 3 Desa 

mendapatkan air bersih yang layak dan terdapat 4 Desa mengkonsumsi air yang tidak 

layak yakni Desa Wasampela, Desa Holimombo, Desa Bajo Bahari, Desa 

Koholimombono. 

4. Sanitasi: sebanyak 1353 KK di wilayah kerja Puskesmas Wabula terdapat 792 KK 

memiliki jamban dan 561 KK tidak memiliki jamban. 

5. Gizi: tersedia MP-ASI dari Dinas Kesehatan, PMT pada waktu tertentu, pemberian 

vitamin dan mineral pada anak gizi kurang, dan masih minimnya ketersediaan gizi 

dalam keluarga karena masalah finansial. 

Permasalahan dan tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan tugas adalah pada 

saat mau melintas dari desa satu ke desa yang lain, dikarenakan kondisi jalanan yang rusak 

berat, sehingga menyulitkan saya dan tukang ojek untuk melintasi jalanan tersebut. 

Contohnya dari Desa Wabula I mau menuju Desa Holimombo kecamatan Wabula 

Kabupaten Buton dengan kondisi jalanan yang rusak berat. Model pemberdayaan 

masyarakat yang saya lakukan dalam pelaksanaan tugas adalah dengan diadakan kerja bakti 

dengan tujuan agar sampah bisa teratasi dan kedekatan antara saya dengan masyarakat 

semakin kuat, penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan di pot sebagai hiasan rumah 

sekaligus untuk kebutuhan makanan serta memanfaatkan lahan yang ada di belakang rumah 

masing-masing. 

Kesan dan harapan masyarakat serta aparatur pemerintah setempat terkait dengan 

kegiatan yang sudah saya lakukan adalah  masyarakat sangat antusias pada setiap kegiatan 

yang saya lakukan dan masyarakat, serta aparatur pemerintah setempat sangan berharap 

kepada pihak KDPDTT terkait atas permasalahan yang ada di wilayah desanya masing 

masing diantaranya yaitu perbaikan jalan menuju sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas), 

pengadaan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi, dimana ketiga faktor tersebut 

merupakan bagian dari Pilar Perdesaan Sehat yang saya ssosialisasikan sebelumnya di 

wilayah masing-masing. 

Rekomendasi saya sebagai Relawan Perdesaan Sehat di wilayah kerja Puskesmas 

Wabula Kecamatan Wabula terkait dengan pemecahan kondisi eksisting Lima Pilar 

Perdesaan Sehat adalah: 
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1. Perlunya perbaikan jalan menuju sarana pusat pelayanan kesehatan masyarakat di 

wilayah kerja Puskesmas Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton Propinsi 

Sulawesi Tenggara tahun 2015 karena kondisi jalanan semakin hari semakin parah dan 

sangat menantang maut. 

2. Perlunya pengadaan tenaga Bidan di Desa Holimombo dan Koholimombono. 

3. Perlunya pengadaan ketersediaan sarana air bersih pada setiap rumah tangga terutama 

di Desa Bajo Bahari, Desa Holimombo, Desa Koholimombono, dan Desa Wasampela. 

4. Perlunya perbaikan sarana pelayanan kesehatan (Poskesdes, Pustu dan Polindes) yang 

ada di wilayah kerja Puskesmas Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton 

Propinsi Sulawesi Tenggara. 

5. Perlunya pengadaan ketersediaan sarana MCK pada setiap rumah tangga. 

6. Peningkatan pengadaan PMT, MP-ASI dari dinas terkait. 

7. Perlunya pengadaan alat kesehatan di Puskesmas untuk memaksimalkan pelayanan 

kesehatan masyarakat karena kondisi alat-alat kesehatan yang sudah tidak layak pakai 

seperti senter untuk pemeriksaan pasien, sirkum set, nutrion kit, alat lab (alat 

pemeriksaan sputum). 

8. Perlunya penambahan tenaga kesehatan di Puskesmas Wabula untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan masyarakat yaitu perawat gigi, analis kesehatan, tenaga 

sanitarian. 

Rekomendasi saya sebagai Relawan Perdesaan Sehat terkait dengan kegiatan 

Perdesaan Sehat ke depan terutama di wilayah kerja saya di Puskesmas Wabula Kecamatan 

Wabula Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara adalah: 

1. Perlunya pengadaan motor dinas Relawan Perdesaan Sehat Kecamatan Wabula. 

2. Perlunya ada tunjangan kesehatan gratis pada Relawan Perdesaan Sehat Kecamatan 

Wabula. 

3. Peningkatan honor relawan. 
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PERJALANAN MENGGUNAKAN KATINTING   

 

 

Nurlawati, SKM 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Buton 

Kecamatan Talaga Raya 

 

Saya sebagai Relawan Perdesaan Sehat ditugaskan selama dua tahun terakhir ini, mulai 

tahun 2013 dan tahun 2014. Nama saya Nurlawati SKM, bertugas di Region Lima Sulawesi,  

Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, Kecamatan Talaga Raya, Desa Kokoe,  

wilayah tugas  kerja saya Puskesmas  Talaga Raya. Pada tahun pertama ditugaskan yaitu 

2013, saya ditugaskan di Kecamatan Talaga Raya, Puskesmas Talaga Raya, di Desa 

Kokoe.Pada tahun kedua 2014, masih tetap ditugaskan di Kecamatan Talaga Raya, 

Puskesmas Talaga Raya, namun wilayah kerjanya lebih luas lagi yaitu mencakup satu 

Kecamatan yang berjumlah satu Kelurahan dan enam Desa, yaitu: Kelurahan Talaga I, Desa 

Talaga II, Desa Liwu Lompona, Desa Pangilia, Desa Talaga Besar, Desa Wulu dan Desa 

Kokoe. 

Pertama kali ditempatkan di lokasi 

kerja, saya menepuh perjalanan melewati 

lautan, mulai dari pelabuhan Jembatan Batu 

Kota Baubau dengan menaiki kapal kayu 

yang berangkat dari jam 20.00 WIT sampai 

di Kecamatan Talaga Raya jam 01.00 WIT, 

setelah sampai di Kecamatan Talaga Raya, 

saya bertanya di salah seorang ibu-ibu 

penumpang kapal agar biasa menginap di 

rumahnya untuk sementara waktu, dan ibu 

tersebut sangat merespon dengan  baik  dan  

menerima  saya  untuk  bermalam  di  rumahnya. Kesokan harinya  saya  berkunjung  ke  

Kantor  Camat,  bertemu  langsung  dengan  Bapak Camat Talaga Raya guna sosialisasi 

Sosialisasi di Kantor Camat Talaga Raya 
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Perdesaan Sehat, saya melanjutkan perjalanan saya ke Puskesmas Talaga Raya, bertemu 

langsung dengan Kepala Puskesmas Talaga Raya. Pemerintah Kecamatan Talaga Raya 

sangat merespon dan menyambut dengan baik dengan adanya kegiatan Kader Relawan 

Perdesaan Sehat. 

Keesokan  harinya  saya  menuju  Desa  Kokoe  menempuh  perjalanan  melewati 

lautan,  dengan waktu 60 menit. Setibanya di Desa Kokoe saya langsung ke kantor Desa 

Kokoe dan bertemu langsung dengan Kepala Desa Kokoe, guna sosialisasi Perdesaan 

sehat.Kepala Desa dan staf sangat merespon dengan baik, sekaligus saya meminta izin 

kepada Kepala Desa Kokoe agar bisa mengizinkan saya untuk tinggal atau bermalam di 

Desa Kokoe. Kepala Desa Kokoe menunjukkan salah satu rumah warga untuk tempat tinggal 

saya selama melaksanakan tugas di lapangan dan pemilik rumah dan angota keluarganya 

sangat baik dan ramah terhadap menerima saya sebagai anggota keluarga baru mereka. 

Keesokan harinya, saya mulai melakukan 

kegiatan Perdesaan Sehat, saya langsung 

melakukan pendataan lembar observasi terkait 

Lima Pilar Perdesaan Sehat di Desa Kokoe, 

mengikuti kegiatan Posyandu di Desa Kokoe tiap 

bulannya, pemantauan gizi buruk, melakukan 

penyuluhan di tiap-tiap rumah warga yang 

memiliki bayi, balita dan ibu hamil, mengikuti 

kegiatan Bidan Desa dalam hal ini pelayanan 

persalinan, memberi arahan agar tiap bulan masyarakat membawa bayinya ke Posyandu dan 

ibu hamil rutin memeriksakan  kandungannya dan  

penyuluhan  PHBS/Perilaku  Hidup  Bersih  dan  Sehat  

di sekolah (SD, SMP dan Tsanawiah). Diantara 

kecamatan yang berada di Kabupaten Buton, Kecamatan 

Talaga Raya yang sangat jauh jaraknya memiliki enam 

desa dan  satu kelurahan, tiga desa berada di luar ibukota 

kecamatan dalam hal ini dipisahkan oleh lautan, tidak 

satu daratan dengan ibukota kecamatan, diantaranya 

Desa Talaga Besar, Desa Wulu dan Desa Kokoe yang 

dipisahkan oleh lautan. Desa-desa ini tidak memiliki alat 

transportasi umum seperti halnya alat transportasi di daerah lainya. Untuk menuju desa-desa 

Alat Transportasi Katinting 

Penyuluhan PHBS di Sekolah 
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di luar ibukota  kecamatan  ini  hanya  bisa  mencarter  jonson/katinting  masyarakat  

setempat dengan  biaya  maksimal  Rp  150.000  dan  minimal  Rp  75.000.  Desa Kokoe 

sangatlah terpencil diantara Desa-Desa yang berada di Kecamatan Talaga Raya sangatlah 

pantas disebut daerah terpencil. Desa Kokoe jaraknya berada sangat jauh dan tidak memiliki 

transportasi umum. 

Kondisi eksisting Lima Pilar Perdesaan Sehat: 

1. Ketersediaan Dokter Puskesmas 

Berdasarkan data yang diperoleh terkait ketersediaan 

Dokter Puskesmas di Kabupaten Buton dari 33 

Puskesmas diantaranya terdapat 20 Puskesmas yang 

memiliki tenaga Dokter dan 13 Puskesmas yang tidak 

memiliki tenaga Dokter, termasuk Puskesmas Talaga 

Raya tidak memiliki tenaga Dokter. Perawat dan Bidan 

Desa Puskesmas menggantikan peran Dokter selama 

Dokter tidak ada untuk sementara pelayanan 

pengobatan dilakukan oleh tenaga Perawatdan tenaga 

Bidan yang bertugas di Puskesmas. 

2. Ketersediaan Bidan Desa 

Ketersediaan Bidan Desa di Puskesmas Talaga Raya 

sudah cukup memadai. Puskesmas Talaga Raya terletak 

di Ibukota Kecamatan. Sehubungan hal itu, masyarakat 

selama ini menggunakan jasa Bidan  Desa yang 24  jam, 

meskipun Bidan tersebut berdomisili di Ibukota 

Kecamatan. Untuk Desa Kokoe dan Desa Talaga Besar 

memiliki masing-masing satu Bidan Desa. Tetapi, 

Bidan yang ada di Desa Kokoe tidak menetap/tinggal di 

Desa tersebut, melainkan 

di Ibukota Kecamatan, tetapi Bidan ini melakukan 

tugasnya dengan baik, karena apabila ada masyarakat 

yang membutuhkan bantuannya, Bidan ini siap 24jam. 

Sedangkan, di Desa Talaga II telah ada Bidan Desa yang 

Pasien Rawat Inap di Puskesmas 

Kegiatan Posyandu 

Penimbangan Ibu Hamil 
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ditempatkan di Puskesmas Pembantu. Sedangkan, Bidan di Desa Talaga II, saat ini 

tidak lagi tinggal di Desa, salah satu penyebabnya adalah masalah keamanan. Oleh 

karena itu, diharapkan untuk kedepannya pemerintah dan masyarakat setempat dapat 

meningkatkan keamanan di Desa dan memberi jaminan keamanan untuk tenaga 

kesehatan (Bidan) yang ditempatkan di Desa mereka. 

3. Ketersediaan Air Bersih 

Kecamatan Talaga Raya saat ini sekitar 75% 

masyarakat masih sangat membutuhkan 

ketersediaan sarana air bersih yang sangat 

memadai. Di Kecamatan Talaga Raya banyak 

sumur-sumur yang tak terlindungi dan tidak 

pernah kering saat musim kemarau. Sumur-sumur 

ini rasanya asin dikarenakan Kecamatan Talaga 

Raya berada di pesisir pantai dan sumur-sumur ini 

bisa dibenahi dengan dibuatkan pelindung dinding 

tembok (cincin cor) pada sumur galian tersebut, 

agar sumur-sumur tersebut tidak keruh airnya. Untuk keperluan air minum ada yang 

menggunakan air yang diambil dari Desa Wulu dengan mengunakan sampan dan air 

tadah hujan dengan cara dimasak, tetapi ada  juga yang menggunakan air isi ulang. 

Sedangkan, untuk keperluan mandi dan cuci piring ada yang mengunakan air laut, air 

tadah hujan dan air sungai/danau. Sarana air bersih yang digunakan tidak berbau, 

berasa asin dan berwarna (keruh). 

4. Sanitasi 

Sanitasi masih merupakan masalah di Kecamatan 

Talaga Raya. Sekitar70% di Kecamatan Talaga Raya 

memiliki sanitasi buruk. Masalah tersebut terutama 

pada kepemilikan jamban keluarga, SPAL (Sistem 

Pembuangan Air Limbah) masih tidak memenuhi 

syarat dan masalah pembuangan sampah masih 

sangat kurang. 

 

 

Air Bersih di Kec. Talaga Raya 

Sanitasi di Kec. Talaga Raya 
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5. Gizi 

Berdasarkan informasi  yang  ada,  ketersediaan  gizi  

seimbang  pada Kecamatan Talaga Raya sekitar 

80%yang belum paham tentang gizi seimbang. 

Penyuluhan singkat yang diberukan mengenai 

bedanya gizi seimbang dengan 4 Sehat 5 Sempurna 

di Posyandu, penyuluhan singkat di Posyandu 

tentang ASI eksklusif, memotivasi ibu untuk datang 

ke Posyandu untuk menimbang balitanya, menggali 

informasi mengapa  tidak  menggunakan garam 

beryodium,  melakukan pendataan kuesioner  gizi  dan  melapor  ke  TPG  tentang  

balita  gizi  kurang,  melakukan pendataan, mengunjungi rumah warga dan wawancara 

singkat dengan ibu  balita. 

Permasalahan yang dihadapi yaitu: (1) tidak memiliki alat transportasi untuk menuju 

Desa-Desa kepulawan yang terletak diluar Kecamatan; (2)  masih kurangnya alat-alat medis 

di Puskesmas; (3) pengadaan Dokter Puskesmas; (4) masyarakat di Desa Kokoe masih engan 

membawa bayinya ke Posyandu; (5) masih kurangnya kesadara nmasyarakat tentang 

pentingnya kesehatan Desa; (6) masyarakat engan untuk berobat ke Puskesmas; serta (7) 

sistim 5 meja pada kegiatan di Posyandu, tidak terlalu diperhatikan. 

Tantangan yang dihadapi yaitu: (1) percepatan 

peningkatan keberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan di daerah tertinggal; (2) 

percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan 

yang berkualitas di daerah tertinggal; dan (3) 

percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat 

dalam pembangunan kesehatan di daerah tertinggal. 

 

 

 

 

Salah Satu Balita Gizi Kurang 

Pendataan Kuesioner 
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Kesan dan harapan masyarakat adalah (1) agar pengetahuan masyarakat dan kesadaran 

masyarakat Desa tentang pentingnya kesehatan; (2) pengetahuan terhadap kewaspadaan  dan  

kesiapsiagaan masyarakat Desa terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan seperti wabah, gizi kurang/buruk, kegawatdaruratan; (3) meningkatkan 

pengetahuan akan kesehatan lingkungan Desa; (4) 

meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya 

meningkatkan status  gizi masyarakat terutama pada ibu 

hamil, ibu menyusui, bayi dan balita; (5) terwujudnya 

pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata serta 

berkualitas yang diberikan, baik Dokter Puskesmas, Bidan 

Desa dan petugas kesehatan lainnya; (6) meningkatkan 

keberdayaaan masyarakat melalui pelibatan aktif 

masyarakat perdesaan dan kader P osyandu dalam 

memperkuat pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; 

(7) dapat memberikan nilai positif yang baik kepada pihak Puskesmas, Desa dan Pemerintah 

setempat terkait 5 Pilar Perdesaan Sehat. 

Rekomendasi relawan terkait dengan pemecahan masalah kondisi eksisting kegiatan 5 

Pilar Perdesaan Sehatyaitu: (1)  pihakPuskesmas dan Dinas Kesehatan agar memperhatikan 

penempatan Dokter (PNS maupun PTT) kedepan; (2) perlu meningkatkan keamanan, 

sehingga bidan kedepannya bersedia dan merasa aman untuk  tinggal di Desa; (3) Pemerintah 

Kecamatan Talaga Raya dan masyarakat Kecamatan Talaga Raya bersama-sama agar bisa 

menjaga dan memperbaiki sarana air bersih yang ada; (4) pihak Puskesmas agar selalu rutin 

melakukan penyuluhan tentang bahaya membuang sampah sembarangan; serta (5) 

penyuluhan yang lebih mendalam terkait gizi seimbang, penyuluhan tambahan terkait dan 

pentingya ASI eksklusif, mengusulkan kepada tenaga pelaksana gizi untuk melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat tentang gizi seimbang dan melakukan intervensi kepada 

balita gizi kurang dengan pemberian PMT. 

Rekomendasi Relawan terkait dengan kegiatan 5 Pilar Perdesaan Sehat kedepan 

terutama pada wilayah kerja yaitu: (1) perlu adanya ketersediaan Dokter dan Bidan Desa 

serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dokter dan Bidan Desa; (2) 

peningkatan kualitas air bersih dan sanitasi air serta kualitas lingkungan; (3) percepatan dan 

penanggulangan permasalahan gizi; serta (4) peningkatan kualitas kesehatan bagi ibu hamil, 

ibu menyusui dan balita. 

Penyuluhan Ibu Hamil 
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MENGHADAPI WARGA YANG TIDAK BISA BERBAHASA INDONESIA 

 

 Padilun, SKM 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Muna 

Kecamatan Batalaiworu 

 

Nama saya Padilun SKM, yang bertugas di Region V Sulawesi, Provinsi Sulawesi 

Tenggara, Puskesmas Batalaiworu, Kecamatan Batalaiworu, Desa Laiworu. Saya bertugas di 

Puskesmas Batalaiworu sudah dua tahun berlalu. Perbedaanya, di tahun pertama saya 

sebagai relawan fokus di 1 daerah penempatan, sedangkan di tahun ke dua saya bertugas 

lebih luas yaitu mencakup 4 wilayah Desa yaitu Desa Wawesa, Desa Wakorambu, 

Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Laiworu. 

Di tahun 2013, Alhamdulillah saya terekrut sebagai Kader Relawan Perdesaan Sehat 

dan saya di tempatkan di Kecamatan Batalaiworu. Setelah minggu berikutnya, ada panggilan 

pelatihan di Makassar, selesai pelatihan saya langsung menuju lokasi yang telah ditentukan. 

Hari berikutnya, saya langsung melapor di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan 

Laiworu,  alhamdulillah saya di terima, dan saya pun kembali ke Kantor Lurah untuk 

menemui Lurah agar dicarikan dimana saya bisa menginap untuk sementara. Pak Lurah pun 

langsung menanyakan identitas saya, karena takut ada orang baru masuk di lokasinya jangan 

sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pun langsung memperlihatkan semua 

identitas saya, tapi Pak Lurah masih ragu-ragu juga untuk mencarikan tempat tinggal. Saya 

sebagai KRPS sedih menerimanya, tapi tidak apalah saya pun langsung menghubungi salah 

satu KRPS yang ditempatkan di Kecamatan lainnya, gimana saya ini, ya udah kamu hubungi 

si bapa ini teman bapaku nginap disana ajalah, alhamdulilah saya langsung senang. Hari 

berikutnya, saya ke Puskesmas melapor Alhamdulillah tidak ada masalah. Saya semakin 

semangat jadi sebagai Kader Relawan Perdesaan Sehat, banyak kisah suka duka di tahun 

2013 yang kujalani walaupun perjalananku menyeberangi lautan luas.  
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Perekrutan ulang di tahun 2014, alhamdulillah saya terekrut kembali sebagai Kader 

Relawan Perdesaan Sehat, dan saya pun bersyukur, setalah itu saya persiapkan diri untuk 

menghadiri pelatihan yang di Bogor. Perjalanan yang jauh dari Sulawesi Tenggara ke Bogor, 

sampai kesana beserta rombongan kami pun langsung menuju kamar tempat istrahat, setelah 

itu saling kenal kader-kader dari Provinsi 

lainnya. Hari berikutnya, mengikuti materi 

pelatihan KPDT sampai selesai. Setelah 

kembali ke daerah, saya sebagai KRPS 

mempersiapkan diri untuk ke lokasi, 

perjalananku yang jauh ini tidak pernah 

lelah dan tidak pernah capek, demi 

menjalankan tanggung jawab KRPS. 

Harapan kami sebagai KRPS, kami 

berharap bisa diangkat menjadi sebagai 

karyawan tetap di Kementerian ini.  

Kejadian yang tidak pernah 

terlupakan pada saat saya bertugas itu 

adalah pada saat melakukan pendataan langsung di masyarakat, karena warga ada yang tidak 

bisa berbahasa Indonesia, ada juga warga yang tidak mau sama sekali di data karena takut, 

dan ada juga yang mengira warga saya adalah orang yang akan memberikan uang atau 

bantuan secara langsung. Akhirnya, saya sering memberikan pemahaman kedepannya, tetapi 

saya tidak menjanjikan tentang program bantuan langsung yang terkait dengan program ini, 

dan masyarakat pun mengerti.  

Kondisi eksisting Lima Pilar 

Perdesaan Sehat di Kecamatan 

Batalaiworu, Dokter yang bertugas di 

Puskesmas Batalaiworu ada dua yaitu 

Dokter Umum dan Dokter Gigi, tinggal 

agak jauh dari Puskesmas. Bidan Desa di 

Puskesmas memadai, tetapi mereka tidak 

tinggal di Desa. Air bersih di wilayah 

kerja Puskesmas Batalaiworu masih 

Kegiatan Pendataan 

Drum Tempat Penyimpan Air Bersih 
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banyak masyarakat yang menggunakan sumur gali yang tidak terlindungi. Masih ada warga 

yang buang sampah di sembarang tempat dan masih ada warga yang BAB di luar rumah 

(hutan). Sedangkan, tentang pengetahuan tentang gizi masyarakat sudah agak bagus. 

Bangunan yang ada di lingkungan masyarakat masih banyaknya rumah-rumah panggung 

masyarakat, dan sarana yang sudah memadai.  

Permasalahannya adalah masih banyaknya warga yang belum mempunyai jamban, 

oleh karena kondisi ekonominya, dan masih ada yang membuang sampah di sembarang 

tempat. Model pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja yang dilakukan adalah diskusi 

dengan masyarakat setempat bersama dengan Kepala Desa setempat.  

Rekomendasi saya adalah memberikan bantuan terkait kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan Kader Perdesaan Sehat di daerah masing-masing wilayahnya, karena lokasi di 

daerah yang sangat tertinggal.  Pemerintah Daerah sangat merespon dengan kegiatan ini, 

untuk terus dilaksanakan di daerah-daerah yang sangat tertinggal, dan masyarakatpun 

menerima kegiatan agar terus dilakukan kedepannya. 
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MENYEBERANGI SUNGAI, MENGGUNAKAN RAKIT 

 

 

St. Ramlah Yulita, SKM 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Polewali Mandar 

Kecamatan Alu 

 

Nama saya adalah St. Ramlah Yulita, SKM. Kader Relawan Perdesaan Sehat yang 

bertugas di Region V Sulawesi, Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, 

Kecamatan Alu, Desa Alu. Seiring dengan bergulirnya waktu, tak terasa sudah hampir dua 

tahun saya mengabdikan diri sebagai Kader Relawan Perdesaan Sehat. Pada tahun pertama 

2013, difokuskan hanya pada satu desa saja yakni Desa Alu, dan pada tahun kedua ini 2014 

saya sangat bersyukur karena masih diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk dapat 

melanjutkan Program Perdesaan Sehat dengan berbasis kewilayahan yaitu mencakup 

wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Alu. Luas wilayah Kecamatan Alu adalah 228,3 km² 

yang terdiri atas 7 Desa dan 1 Kelurahan, dengan 36 Dusun dan 5 Lingkungan. Desa 

Puppuring merupakan desa yang paling luas wilayahnya di Kecamatan Alu (63,5 km²), 

sedangkan Desa Mombi adalah desa dengan luas wilayah terkecil (16,00 km²). Namun 

demikian, mengingat wilayah kerja Puskesmas yang sangat luas, maka dipilihlah 3 desa yang 

dijadikan prioritas sebagai desa permodelan di Kecamatan Alu yaitu Desa Alu, Kelurahan 

Petoosang dan Desa Pao-pao. 

Sudah cukup banyak suka duka dan pengalaman-pengalaman yang menarik selama 

menjadi Kader Relawan Perdesaan Sehat. Saat pertama kali menginjakkan kaki di 

Kecamatan Alu, saya disuguhkan dengan pemandangan alam pegunungan yang begitu indah. 

Udara segar alami yang sejuk tanpa polusi semakin menambah hangatnya suasana pedesaan. 

Namun, perasaan saya seketika berubah saat beranjak memasuki pemukiman warga. Rasa 

sedih bercampur iba menyaksikan lingkungan di Kecamatan Alu yang penuh dengan 

tumpukan sampah di sekitar rumah warga dan pinggir jalan. Pandangan saya juga tertuju 

pada seorang  wanita  tua  renta yang  sedang  memikul  jerigen  air  yang diperolehnya dari 

sungai. Namun, terlepas dari itu semua saya merasa senang karena dapat diterima dengan 
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baik oleh masyarakat setempat pada saat sosialisasi dan juga kegiatan observasi terkait Lima 

Pilar Perdesaan Sehat. 

Berdasarkan pengumpulan data sekunder yg telah dilakukan, sebagian besar desa yang 

terdapat di Kecamatan Alu memiliki data administrasi desa yang kurang lengkap seperti data 

infrastruktur, data peserta JKN, dan lain sebagainya sehingga menyulitkan relawan dalam 

pengumpulan data sekunder. Sementara untuk pendataan BPJS, pada saat wawancara dengan 

responden, beberapa responden sangat mengeluhkan mengenai kepesertaan BPJS dan kartu 

BPJS. Sebagian warga dahulu ada yang memiliki 

kartu Jamkesmas, namun setelah pergantian kartu 

Jamkesmas yang baru mereka sudah tidak diberikan 

kartu lagi padahal mereka masih masuk dalam 

daftar peserta jamkesmas di desa. Selain itu, 

masyarakat juga mengaku masih kurang 

memperoleh sosialisasi tentang BPJS, sehingga 

pengetahuan dan informasi yang diperoleh tentang 

BPJS masih sangat minim.   

 

Mengenai ketersediaan Dokter Puskesmas, Puskesmas Tutallu memiliki 3 orang 

Dokter Puskesmas yang terdiri dari 2 orang Dokter Umum dan 1 orang Dokter Gigi dimana 

masing-masing dokter berstatus PTT (Pegawai Tidak Tetap). Hambatan yang dihadapi oleh 

Dokter Puskesmas selama bertugas diantaranya kurangnya rumah dinas bagi Dokter 

Puskesmas, sehingga Dokter Puskesmas tidak menetap di tempat tugas. Selain itu, Dokter 

Puskesmas terkadang datangnya terlambat dan rata-rata bertugas dalam seminggu hanya 4-5 

hari. Rumah dinas Puskesmas yang tersedia hanya 1 unit dalam kondisi rusak ringan, 

sehingga kurang layak untuk dihuni. Mengenai ketersediaan Bidan Desa, seluruh Desa di 

wilayah kerja Puskesmas Tutallu sudah memiliki Bidan Desa namun hanya 1 Bidan Desa 

dengan status PNS yaitu di Kelurahan Petoosang dan 7 Bidan Desa lainnya masih berstatus 

PTT.  

Mengenai ketersediaan air bersih, penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kecamatan 

Alu belum sepenuhnya merata, sehingga masih ada beberapa warga yang menggunakan air 

sungai sebagai sumber air bersih. Meski tinggal di daerah pegunungan, masih banyak 

masyarakat yang kesulitan dalam mengakses air bersih. Bukan, karena kekurangan sumber 

Pendataan Kuesioner 
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air, akan tetapi kurangnya infrastruktur dan sarana yang dapat memindahkan air dari mata air 

menuju rumah-rumah di kampung warga. Mengenai ketersediaan sanitasi, sebagian besar 

masalah sanitasi di Kecamatan Alu diantaranya yaitu minimnya jamban keluarga, kebiasaan 

warga membuang sampah rumah tangga ke sungai, banyaknya ternak warga yang tidak 

terpisah dari rumah (di bawah kolom rumah), dan kurangnya SPAL. 

Kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah di sungai ini jelas berdampak 

negatif pada kondisi lingkungan terutama jika musim hujan tiba. Berdasarkan keterangan 

hasil wawancara dengan Camat Alu, beliau menyatakan bahwa pernah terjadi banjir di 

Kecamatan Alu (pada tahun 1987, 1997 dan 2009). Banjir terjadi secara rutin setiap kali 

dalam 10 tahun dan umumnya air mengering lebih dari 3 hari. Kejadian banjir terakhir pada 

tahun 2009 cukup parah, dimana hujan terjadi selama kurang lebih 4 hari berturut-turut dan 

menenggelamkan hampir seluruh pemukiman warga. Banjir ini pun merembes ke beberapa 

Desa dan Kecamatan yang lain. Kondisi wilayah Kecamatan Alu yang dikelilingi oleh 

sungai menyebabkan wilayah ini sangat berpotensi untuk terjadi banjir, terlebih lagi 

kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai, menyebabkan potensi 

kejadian banjir semakin tinggi. Banyaknya kandang ternak warga yang berada dibawah 

kolong rumah juga merupakan masalah sanitasi di Kecamatan Alu. Berdasarkan wawancara 

mendalam dengan beberapa responden, ada kekhawatiran warga bahwa ternak mereka akan 

hilang jika diletakkan di kebun atau  terpisah dari rumah, sehingga masyarakat lebih memilih 

untuk meletakkan kandang ternak mereka di bawah kolong rumah, meskipun hal tersebut 

dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat.  

Mengenai ketersediaan gizi seimbang di Kecamatan Alu masih tergolong rendah. 

Distribusi kasus gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Tutallu tahun 2013 sebanyak 87 

kasus, dimana laki-laki sebanyak 36 kasus dan perempuan sebanyak 51 kasus. Tingginya 

kasus gizi kurang tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang rendah; 

sulitnya akses jalan menuju desa yang menyebabkan masyarakat kurang memperoleh 

pasokan makanan dan pilihan makanan yang lebih beragam; serta kurangnya pengetahuan 

gizi masyarakat dalam penyediaan gizi seimbang bagi keluarga.  

Adapun tantangan yang dihadapi selama menjadi Kader Relawan Perdesaan Sehat 

diantaranya yaitu akses ke lokasi tugas yang cukup jauh dan sulit dijangkau. Belum lagi 

medan yang berat dengan banyaknya tikungan tajam dan berkerikil. Beberapa Desa pun ada 

yang harus ditempuh dengan menyeberang sungai beberapa kali dengan menggunakan rakit 
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sederhana. Pernah ada satu pengalaman menarik 

sewaktu ingin mengikuti kegiatan Posyandu di Dusun 

Rattelanu Desa Alu. Dusun Rattelanu ini merupakan 

dusun terjauh dari dusun-dusun yang lain di Desa Alu. 

Awalnya saya berencana ke Posyandu bersama Bidan 

Desa, namun tiba-tiba ada keperluan lain, makanya 

bidan berangkat terlebih dahulu. Karena baru pertama 

kali kesana, saya meminta tolong kepada teman untuk 

mengantarkan saya ke Dusun Rattelanu. Di tengah perjalanan, ditengah hutan dan kebun, 

teman saya nampak kebingungan dan seolah-olah tidak tahu jalan karena memang sudah 

agak lama tidak berkunjung kesana. Dan pada saat itu, tak satu orang pun juga penduduk 

yang kami temui di jalan untuk bertanya. Setelah beberapa menit berputar-putar mencari 

jalan akhirnya kami berbalik arah dan berniat untuk kembali ke desa. Tidak lama kemudian, 

kami bertemu dengan seorang warga yang sedang memberi makan sapinya. Dan, 

Alhamdulillah, warga itu pun menunjukkan kami jalannya. Setelah hampir sampai di 

Posyandu, kami hampir saja jatuh dari motor karena sepeda motor yang kami gunakan tidak 

mampu untuk mendaki. Saya pun turun dari motor dan berjalan kaki beberapa saat dan 

melanjutkan perjalanan ke Posyandu.  

Selain akses lokasi, salah satu tantangan terbesar juga yaitu bagaimana mengubah pola 

pikir atau paradigma masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Mengubah 

kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya memang tak semudah membalikkan telapak 

tangan. Diperlukan kesabaran dan kerja keras untuk mewujudkan itu semua. Bahkan 

beberapa Bidan Desa mengungkapkan bahwa cukup sulit untuk meyakinkan masyarakat 

untuk sedikit demi sedikit dapat mengubah kebiasaannya dan menerapkan pola hidup bersih 

dan sehat. Hal ini ditandai dari beberapa program yang telah dilaksanaan di desa seperti 

contoh program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Pembuatan jamban 

percontohan  yang  dibangun di  beberapa  titik  di  desa  nyatanya  tidak  dimanfaatkan oleh 

warga. Meskipun, jamban percontohan telah dibangun, namun masyarakat tetap lebih 

memilih untuk buang air besar di sungai dengan alasan tidak terbiasa menggunakan jamban 

leher angsa. 

 

 

Kegiatan Posyandu 
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Tantangan yang ada akan senantiasa 

menjadi motivasi bagi saya untuk tetap berusaha 

melakukan upaya-upaya mengatasi masalah 

tersebut, salah satunya dengan melakukan 

koordinasi dan advokasi sehubungan dengan 

Lima Pilar Perdesaan Sehat terhadap berbagai 

pihak/instansi terkait, meningkatkan kemitraan 

dan partisipasi lintas sektor terkait, swasta, dunia 

usaha dan  pemangku kepentingan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam program-

program pemerintah akan menempati posisi strategis demi suksesnya pembangunan, karena 

masyarakat tidak lagi sebagai objek melainkan subjek dalam pembangunan kesehatan. 

Sebagai manusia lemah yang memiliki banyak kekurangan, saya menyadari bahwa apa 

yang telah saya lakukan untuk Perdesaan Sehat khususnya bagi masyarakat di daerah 

tertinggal masih jauh dari harapan. Tapi, saya yakin dan percaya bahwa tak ada suatu usaha 

pun yang sia-sia. Saya pun tidak menempatkan diri sebagai seseorang yang memiliki 

pengetahuan dan ilmu yang lebih tinggi, dibandingkan dengan masyarakat. Lebih banyak 

mendengar, memperhatikan dan memahami segala keluhan serta curahan hati masyarakat 

tentang masalah-masalah kesehatan yang dialami masih merupakan langkah yang efektif 

dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, sembari perlahan melakukan advokasi 

dengan kata-kata yang sederhana dan dapat diterima oleh masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka berikut ini beberapa rekomendasi yang perlu 

mendapat perhatian atau tindak lanjut baik oleh stakeholders maupun pelaksana program 

Perdesaan Sehat:  

1. Menyediakan sarana infrastruktur berupa rumah dinas bagi Dokter Puskesmas, 

sehingga Dokter Puskesmas dapat menetap di tempat kerja. 

2. Perlunya penambahan tenaga Bidan Desa di desa tertinggal. 

3. Penyediaan sarana infrastruktur yang dapat memindahkan air dari mata air menuju 

rumah-rumah di kampung warga. 

4. Perlunya pengadaan TPA (Tempat Pembuangan Air) sampah, sehingga masyarakat 

tidak lagi membuang sampah di sungai serta perlunya membentuk bank sampah, 

sehingga sampah yang ada dapat di daur ulang dan dimanfaatkan. Selain itu, perlu 

Posyandu Desa Alu 



92 

adanya jaminan keamanan di desa, sehingga masyarakat tidak lagi khawatir 

meletakkan kandang ternak terpisah dari rumah. 

5. Peningkatan wawasan kesehatan dan keterampilan kader Posyandu melalui upaya 

pelatihan dan pembinaan kader, Kadarzi dan PHBS. 

6. Perlunya peningkatan sarana penunjang kesehatan berupa pembenahan gedung 

Posyandu dan Poskesdes beserta peralatan medis agar pelayanan kesehatan masyarakat 

dapat lebih optimal. 

7. Perlunya pengawasan dan kevalidan pendataan peserta BPJS bagi masyarakat sehingga 

tepat sasaran.  

Menjadi seorang relawan mungkin bukanlah cita-cita yang banyak diminati oleh 

banyak orang, namun menjadi Relawan Perdesaan Sehat di daerah tertinggal merupakan 

suatu kenikmatan dan kebanggaan tersendiri. Seperti yang sering diungkapkan oleh dr. 

Hanibal Hamidi, bahwa “Bekerja bersama rakyat di daerah tertinggal merupakan 

kenikmatan batin tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan apapun”.  

Terima kasih Perdesaan Sehat...  

Salam PS Jaya...!!! 
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MENDATA MASYARAKAT YANG BERBAHASA SELAYAR 

 

 Risnawati Arif, SKM 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Kep. Selayar 

Kecamatan Bontomanai 

 

Nama saya Risnawati Arif, SKM bertugas di Region V Sulawesi, Propinsi Sulawesi 

Selatan. Wilayah kerja Puskesmas Barugaia Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan 

Bontomanai. Saya bertugas di Puskesmas Barugaia sudah tahun kedua, perbedaanya 

sekarang wilayah kerja saya lebih luas, yang mencakup 5 desa sasaran yaitu: Desa Barugaia, 

Desa Parak, Desa Jambuiya, Desa Bontomarannu dan Desa Bonea Timur. 

Program Perdesaan Sehat di Kab. Kep. 

Selayar untuk wilayah kerja Puskesmas Barugaia 

tepatnya Desa Barugaia pertama kali dimulai pada 

pertengahan bulan Juni tahun 2011. Dan, 

dilanjutkan pada tahun berikutnya yang dimulai 

pada akhir bulan Mei 2014, yang mengalami 

perluasan sasaran yaitu semua wilayah kerja 

Puskesmas Barugaia. Kebetulan Desa Barugaia, 

dimana Puskesmas Barugaia berada merupakan 

Desa tempat tinggal teman kerja di program yang 

sama, sehingga kami tinggal di Desa di rumah teman 

kami. Hal ini memudahkan untuk akses ke Desa 

sasaran, ke Puskesmas dan masyarakat.  Untuk 

sosialisasi ke SKPD, Camat/Kepala Desa dan Kepala 

Puskesmas, petugas kesehatan selama 2 tahun  

kegiatan berjalan, Alhamdulillah kami tidak 

mengalami kesulitan dan mereka bisa bekerja sama 

Koordinasi di Puskesmas Barugaia 
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dan membantu kami dalam proses pelaksanaan kegiatan di desa.   

Kisah yang tidak terlupakan dalam penugasan yaitu: kami harus melewati jalan yang 

rusak di pedalaman pada sore hari dari mendata dan hampir jatuh pada saat mendaki, 

mendata masyarakat yang sudah lanjut usia yang hanya bisa berbahasa daerah/ bahasa 

Selayar sementara kami hanya tahu bahasa Bugis.  

Kondisi Lima Pilar Perdesaan Sehat di 

wilayah kerja Puskesmas Barugaia yaitu 

Puskesmas Barugaia sudah memiliki Dokter 

Puskesmas yang masih berstatus Dokter PTT 

per 2 tahun yang mulai bertugas pada bulan 

Mei 2014. Bidan Desa di wilayah kerja 

Puskesmas Barugaia yaitu dari lima desa 

sasaran, terdapat 12 Bidan Desa yang ada 

tinggal di Pustu dan ada di Poskesdes. Dari 

12 Bidan Desa yang ada hanya 1 yang 

berstatus PNS, 6 PTT dan 5 orang yang masih honor. Desa Parak 2 Bidan Desa (1 di Pustu 

dan 1 di Poskesdes) yang semuanya masih berstatus bidan PTT, Desa Jambuiya ada 5 Bidan 

Desa (1 di Pustu bidan PTT dan 4 di Poskesdes, 1 PTT dan 3 honor), Desa Bontomarannu 

ada 2 Bidan Desa di Pustu (1 PTT dan 1 honor), Desa Bonea Timur ada 2 Pustu dan 3 Bidan 

Desa ( Pustu pertama 2 Bidan Desa, 1 PTT dan 1 honor dan Pustu Kedua 1 Bidan Desa 

PNS). Dari lima Desa itu ada satu Desa yang tidak memiliki Poskesdes dan Bidan Desa, 

yaitu Desa Barugaia, dimana Puskesmas Barugaia berada.  

Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Barugaia sebagian besar sudah memiliki 

Sumber Air Bersih (SAB) yang bagus dan diharapkan telah memenuhi standar kesehatan. 

Adapun jenis SAB yang dimiliki warga yaitu: PDAM, PMA, SGL, dan SPL. Di wilayah 

kerja Puskesmas pada dasarnya sudah mengakses dan memiliki jamban dengan jumlah yang 

cukup baik (di tiap-tiap desa sudah di atas 50% yang sudah memiliki sarana dan mengakses 

jamban).  

Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Barugaia pada dasarnya belum memiliki 

sarana tempat sampah sementara yang memenuhi standar untuk mengumpulkan berbagai 

jenis sampah rumah tangganya, hanya sebagian kecil rumah tangga di desa Barugaia  Hal ini 

berhubungan denga tempat pembuangan akhir dan alat pengangkut sampah tersebut. Adapun 

Pendataan di PKM Polebunging 
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yang dimaksud memiliki tempat sampah yaitu ketika masyarakat tersebut sudah memiliki 

tempat untuk menyimpan sementara sampah rumah tangganya, walaupun hanya berupa 

tempat sampah plastik, karton, dan lain-lain dan kemudian sampah itu akan dikumpulkan 

lalu ditimbung, dibakar, dibuang di belakang rumah bahkan di buang di laut.  

Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Barugaia sebagian besar belum memiliki 

SPAL. Hal ini berkaitan dengan masyarakat yang hidup di pedesaan dan belum menganggap 

SPAL itu penting. Saluran pembuangannya sebagian besar berupa saluran air ke belakang 

rumah yang penting sudah tidak tergenang.   

Untuk kondisi gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Barugaia yaitu dari 436 balita 

yang diukur terdapat gizi buruk/sangat kurus sebanyak 1 orang (0,23%), gizi kurang/kurus 

sebanyak 11 orang (2,5%), gizi baik/normal sebanyak 408 orang (93,5%), dan gizi 

lebih/gemuk  sebanyak 16 orang (3,7%). 

Permasalahan dan tantangan  yang 

dihadapi relawan dalam pelaksanaan tugasnya 

yaitu masyarakat sudah terbiasa dengan 

program yang masuk di desa dengan diiringi 

oleh bantuan yang ada, baik fisik ataupun 

bantuan tunai, sehingga ketika kita datang 

masyarakat selalu menanyakan bantuan saja. 

Masyarakat terkadang jenuh untuk di 

data/diwawancara terus dengan tidak adanya 

juga bantuan yang diterima. Data yang 

tersedia di Desa dan di Puskesmas masih ada yang tidak tersedia/tidak lengkap, terutama 

untuk tahun-tahun yang telah berlalu atau dengan kata lain, arsip datanya tidak disimpan, 

sehingga sulit ketika data 3 tahun terakhir yang dibutuhkan relawan. Kesulitan relawan yang 

lain ketika mendata di Desa yang medannya susah dan jarak yang jauh, pedalaman dan 

masyarakat yang didata tidak bisa berbahasa Indonesia/bahasa suku Makassar/Selayar, 

sedangkan relawan orang Bugis sehingga terkadang tidak mengerti atau berusaha mencerna 

apa yang dimaksud responden.  

Model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh relawan dalam pelaksanaan 

tugasnya yaitu: penyuluhan terkait gizi dan sanitasi, Posyandu, advokasi untuk menentukan 

solusi prioritas masalah dari identifikasi masalah yang telah dilakukan kader relawan.  

Pendataan KIA 
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Kesan dan harapan masyarakat serta aparatur pemerintah setempat terkait deengan 

kegiatan yang sudah dilakukan relawan yaitu ada realisasi solusi dari pendataan, observasi 

dan identifikasi masalah yang ada di desa, sasaran yang tepat dan keberlanjutan program 

Perdesaan Sehat ini agar bisa menyeluruh atau mencakup semua desa yang ada, hasil 

pendataan terkait 5 Pilar Perdesaan Sehat ini bisa dijadikan acuan untuk pemerataan 

kebijakan yang diambil oleh pemegang kebijakan.  

Rekomendasi relawan yang terkait dengan pemecahan masalah kondisi eksisting Lima 

Pilar Perdesaan Sehat  terkait Dokter Puskesmas yaitu semoga pengadaan dan penempatan 

Dokter Umum yang berstatus PNS agar tidak terjadi kekosongan Dokter kembali di 

Puskesmas dan tidak ada lagi kebijakan yang mengijinkan dokter mengajukan surat pindah 

dalam kurung waktu tertentu.  Fasilitas sarana kesehatan di desa ditunjang untuk membuat 

Bidan Desa  betah tinggal terus di Desa untuk menghindari kekosongan tenaga kesehatan 

dan pengadaan Poskesdes untuk desa yang belum memiliki Poskesdes atau Pustu di Desa 

dan kemudian diikuti pengadaan bidan desa (untuk Desa Barugaia). Untuk, air bersih, 

masyarakat/RT bahkan fasilitas kesehatan di desa memiliki dan menggunakan SAB yang 

memenuhi syarat baik kualitas dan kuantitas meskipun di waktu musim kemarau. Untuk 

sarana sanitasi, agar semua RT bisa memiliki dan mengakses jamban keluarga yang sehat 

baik pribadi, ataupun WC umum lewat arisan pembuatan WC ataupun lewat bantuan 

program. Untuk tempat sampah, diupayakan pengadaan TPS sarana pengangkut sampah, dan 

TPA di masyarakat, dan SPAL sebaiknya diadakan pelatihan pembuatan SPAL percontohan 

yang memenuhi syarat di masyarakat. Untuk masalah terkait gizi, sebaiknya ada pelatihan 

tambahan untuk kader agar lebih meningkatkan pelayanan dan motivasi untuk ibu-ibu datang 

Posyandu, intensitas penyuluhan terkait gizi seimbang dan ASI eksklusif ditambah. 

Rekomendasi kader relawan yang terkait dengan kegiatan Perdesaan Sehat ke depan 

yaitu penentuan sasaran Desa untuk Program Perdesaan Sehat untuk kedepannya lebih tepat 

sasaran dan sebaiknya ada bantuan fisik yang bisa dilihat oleh masyarakat dan ada realisasi 

solusi dari identifikasi masalah yang ditemukan kader, Program Perdesaan Sehat ini tetap 

ada keberlanjutannya agar kelihatan ada hasil dari adanya/masuknya program ini di Desa. 
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KADER DIANGGAP SEBAGAI PENANGIH CICILAN BULANAN 

 

 

Warica Mulyani, SKM 

Regional V Sulawesi 

Kabupaten Konawe 

Kecamatan Abuki 

 

Nama saya Warica Mulyani, SKM. Saya bertugas di Region V Provinsi Sulawesi 

Tenggara, wilayah kerja Puskesmas Abuki, Kecamatan Abuki Kelurahan/ Desa Abuki. Saya 

bertugas sebagai Relawan Perdesaan Sehat sudah dua tahun dimulai dari tahun 2013 sampai 

dengan 2014. Perbedaannya sekarang wilayah tugas saya lebih luas, yang mencakup 5 desa, 

yaitu Kelurahan Abuki, Desa Kumapo, Desa Arumbia, Desa Kasuwura, Desa Punggaluku. 

Pertama kali ditempatkan di wilayah kerja Puskesmas Abuki dan Kelurahan Abuki 

sebagai Kader Relawan Perdesaan Sehat. Sukanya yaitu aparat atau para staf Kelurahan 

Abuki sangat antusias menerima Kader Relawan. Antusias dan respon Kepala Desa, Kepala 

Puskesmas atau Camat sangat baik. Dukanya yaitu saat cuaca tidak mendukung untuk turun 

di lapangan, seperti curah hujan secara terus menerus, sehingga menghambat aktivitas Kader 

Relawan. 

Kisah yang paling menarik yaitu saat melakukan pendataan di rumah warga dan kader 

relawan tidak diperbolehkan masuk karena warga menganggap kader adalah seorang sales 

sebuah produk barang, dan ada pula warga yang beranggapan bahwa kader sebagai penangih 

cicilan bulanan, karena pada saat itu kader belum mempunyai kartu identitas ataupun 

pakaian sebagai kader relawan perdesaan sehat.  

Kondisi eksisting Lima Pilar Perdesaan Sehat, yaitu: 

1. Dokter Puskesmas 

Wilayah kerja Puskesmas Abuki pada tahun 2014 memiliki 3 Dokter yang terdiri dari 2 

Dokter poli umum dan 1 Dokter gigi.  
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2. Bidan Desa  

Wilayah kerja Puskesmas Abuki terdiri dari 11 Desa dan memiliki Bidan Desa 

sebanyak 8 Bidan yang terdiri dari 3 Bidan PNS dan 5 Bidan PTT, dimana ada satu 

Bidan yang merangkap 2 Desa sekaligus. 

3. Air Bersih 

Ketersediaan air bersih secara garis besar sumber air yang digunakan warga yaitu 

melalui perpipaan dimana air yang mengalir sumbernya dari pegununggan dan terjadi 

masalah jika hujan turun maka air yang di alirkan akan keruh atau tidak jernih. Namun, 

sebagian warga menggunakan air sumur milik tetangga jika ada masalah dengan air 

perpipaan. 

4. Sanitasi  

SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) hasil pengamatan selama dilapangan masih 

banyak juga warga yang tidak mempunyai saluran pembuangan air limbah yang ideal, 

sehingga alternatif yang mereka 

buat yaitu dengan mengali lubang 

atau membuat saluran air limbah 

dengan mencangkul dan sampah 

di sekitar SPAL pun sangat 

berserakan.Jamban keluarga 

masih banyak yang tidak 

memenuhi syarat, karena ada 

beberapa warga yang tidak 

mempunyai jamban, jika mereka 

BAB menggunakan plastik dan 

melemparnya ke kebun dan mereka 

menamakan WC terbang. Kondisi jamban 

cemplung yang mereka gunakan tidak 

memenuhi syarat tidak sehat. Faktor 

ekonomi adalah faktor penghambat untuk 

membuat jamban yang sehat.Masalah 

sampah untuk wilayah kerja Puskesmas 

Abuki membuang di lubang atau 

Kondisi Jamban Warga 

Kondisi Dapur Warga Yang Penuh Sampah 
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membakarnya. Ventilasi hasil pengamatan di wilayah kerja Puskesmas Abuki sebagian 

warga masih ada yang belum memenuhi syarat. 

5. Gizi Seimbang  

Ketersediaan gizi seimbang bagi ibu hamil,ibu menyusui dan balita dalam hal ini 

seperti yang sudah dilakukan tentang penyebaran kuesioner itu masih ada juga yang 

belum mengetahui gizi seimbang dan ada pula yang sudah mengetahuinya. Untuk 

masalah gizi terdapat 3 balita yang terkena gizi kurang dan 1 balita yang terkena gizi 

buruk.Namun, informasi ini kader mendapat informasinya akhir bulan November 

karena balita tersebut baru saja dirujuk di Rumah Sakit, namun pihak Puskesmas sudah 

menangganinya. 

Salah satu faktor pendukung fasilatas kesehatan yaitu adanya Puskesmas Keliling yang 

terdapat di tiga Desa yaitu Desa Pandaguni, Anggoro dan Desa Kumapo, dmana fasilitas 

Puskesling cukup memadai. 

Masalah yang saya hadapi dilokasi atau lapangan wilayah kerja Puskesmas Abuki 

tidak ada yang begitu rumit, karena maslah yang terkadang saya temui hanya masalah jalan 

yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor yang tidak ahli, maka saya dan Kepala Desa 

harus berjalan kaki menuju tempat yang akan kami kunjungi, meski harus berjalan kaki 

dengan jarak kurang lebih 1-2 km. Saya sangat terkesan, karena selalu didampinggi oleh 

Kepala Desa dalam setiap mengunjunggi rumah warga dan antusiasnya sangat tinggi mau 

bersusah bersama Kader Relawan Perdesaan Sehat selama mendampinggi ke rumah-rumah 

warga dalam kegiatan pengisian kuesioner, meski harus berjalan kaki. 

Rekomendasi relawan yang terkait dengan pemecahan masalah kondisi eksisting Lima 

Pilar Perdesaan Sehat. 

1. Dokter Puskesmas 

Untuk ketersediaan Dokter Puskesmas wilayah kerja Puskesmas Abuki tidak memiliki 

masalah karena sudah memiliki 3 Dokter, yaitu: dua Dokter Umum dan satu Dokter 

Gigi, dimana ketiga Dokter tersebut sangat aktif dalam melakukan pelayanan kepada 

masyarakat. 

2. Bidan Desa 

Untuk ketersediaan Bidan Desa di wilyah kerja Puskesmas Abuki sudah mencukupi, 

meski ada satu Bidan yang berperan atau bertugas di dua Desa dan permasalahannya 
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utama yaitu tidak semua Bidan Desa memiliki tempat tinggal di wilayah kerjanya 

masing-masing, sehingga harus bertempat tinggal di rumah pribadi dengan kondisi 

atau jarak tempuh yang jauh. Relawan merekomendasikan untuk setiap Desa 

menyediakan tempat tinggal untuk Bidan Desa. 

3. Air bersih 

Untuk ketersediaan air bersih di wilayah kerja relawan, merekomendasikan kepada 

Pemerintah setempat untuk memperbaiki saluran pipa agar saat musim penghujan 

turun air tidak keruh. 

4. Sanitasi 

Untuk sanitasi di wilayah kerja Puskesmas Abuki tidak buruk, hanya saja masalah 

sampah yang tidak memiliki pembuangan akhir, sehingga relawan merekomendasikan 

agar setiap rumah warga memiliki TPA. 

5. Gizi Seimbang 

Untuk masalah gizi seimbang di wilayah kerja Puskesmas Abuki masih ada beberapa 

balita yang terkena gizi kurang dan rekomendasi relawan, petugas kesehatan 

Puskesmas Abuki ditambah lagi kegiatan penyuluhan kesehatan agar masyarakat lebih 

paham mengenai gizi seimbang. 

 

Rekomendasi Relawan Perdesaan Sehat terkait kegiatan Perdesaan Sehat yaitu : 

1. Pemerintah Setempat 

a. Diharapkan pemerintah setempat lebih aktif dalam menanggapi masalah-masalah 

yang ada di wilayah kerja Puskesmas Abuki,seperti masalah sarana dan prasarana 

kesehatan(Pustu,Poskesdes). 

b. Perlu adanya perbaikan perpipaan yang mengalirkan air kerumah warga, agar tidak 

ada lagi masalah terhadap air yang keruh saat musim penghujan. 

c. Perlu adanya peningkatan penyuluhan di wilayah kerja Puskesmas Abuki minimal 1 

bulan sekali agar masyarakat dapat menambah pengetahuan terutama masalah gizi 

seimbang dan masalah sanitasi perumahan. 

2. Pengelolah Program Perdesaan Sehat 

Dapat memberikan bantuan  terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kader 

Perdesaan Sehat di daerah masing-masing. 



101 

3. Rekomendasi Relawan Perdesaan Sehat terkait kegiatan Perdesaan Sehat yaitu 

diharapkan adanya tindakan berkelanjutan terhadap daerah yang menjadi sasaran 

kegiatan Perdesaan Sehat, sehinggga harapan akan Visi dan Misi Perdesaan Sehat ini 

dapat terlaksana dengan baik dan memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat, 

khususnya masyarakat yang terdata maupun secara umum masyarakat Indonesia. 
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UANG YANG TIDAK CUKUP UNTUK PENUGASAN DI PAPUA 

 

 Tri Sukriyani 

Regional VII Papua 

Kabupaten Biak Numfor 

Kecamatan Biak Kota 

 

Nama saya Tri Sukriyani bertugas di Region VII, Propinsi Papua, Puskesmas Biak 

Kota Numfor, Kecamatan/Distrik Biak Kota, Desa Sorido. Saya bertugas di Puskesmas Biak 

Kota Numfor dan Polindes Sorido baru tahun pertama. Desa tempat saya bertugas bernama 

Sorido, walaupun hanya satu Desa akan tetapi Desa ini sangat luas dengan jumlah penduduk 

yang banyak.  

Pertama kali mendapatkan tempat penugasan di Biak Kota Desa Sorido, saya sangat 

bersemangat, terlebih melihat sesuatu yang baru nantinya. Walaupun Desa Sorido 

merupakan bagian dari Biak Kota, akan tetapi sangat sulit memperoleh air bersih. Suasana di 

Desa Sorido amatlah bersih dan sejuk. Saya harus meminta tolong ke teman untuk 

menumpang sementara selama mengabdi. Belum lagi uang yang diberikan tidak cukup untuk 

keperluan penugasan di Papua, khususnya dengan semua harga yang lebih mahal daripada 

Pulau Jawa. Saya berfikir jika uang saya gunakan untuk menyewa hotel dan lain sebagainya, 

tentu saja tidak cukup. Desa Sorido 

terbagi menjadi Perumnas Sorido 

yang rumahnya sudah permanen, 

walaupun masih memanfaatkan air 

sumur yang penuh kapur dan sudah 

memiliki jamban di setiap rumahnya 

dengan kondisi yang baik. Di Desa 

Sorido sendiri masih bisa kita jumpai 

banyak rumah yang hanya dibangun 

dengan papan atau tripleks. Respon 
Pendataan Kuesioner 
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SKPD atau Kepala Desa/Camat atau Kepala PKM cukup baik, walau awalnya mereka 

tampak bingung dan kaget dengan kedatangan saya. 

Hal yang tidak terlupakan adalah saat kami melakukan wawancara dengan masyarakat 

Desa Sorido yang berbondong-bondong mendatangi saya, mereka berfikir saya akan 

membagikan bantuan uang, semen, seng dan lain-lain. Banyak keluhan yang mereka 

sampaikan kepada saya mengenai jamban mereka yang tidak layak, bahkan ada yang masih 

menumpang di tetangga untuk buang air besar. Ada juga masyarakat yang tiba-tiba marah 

saat saya sedang mengambil gambar, mereka menyampaikan bahwa sering sekali orang-

orang penting datang mengambil gambar, tapi tidak ada perubahan yang mereka rasakan di 

Desa. Kalau ada pembagian bantuan, selalu hanya keluarga tertentu, sementara yang lain 

tidak dapat. 

Dokter Puskesmas di Biak Kota sebagian 

besar sudah PNS, hanya beberapa yang belum. 

Tetapi, kinerja Dokter di Puskesmas kurang 

maksimal, dikarenakan banyak peralatan yang 

berkarat dan tidak layak pakai, sementara bantuan 

selalu terlambat.  

Air bersih masih sulit didapat. Penduduk di 

Biak Numfor memanfaatkan air sumur yang 

kandungan kapurnya sangat tinggi. Bagi warga 

yang mampu bisa membeli air kemasan untuk 

minum, sementara bagi yang tidak mampu, 

memanfaatkan air hujan atau bahkan 

memanfaatkan air dari sumur. 

Bidan Desa hanya 1 orang yang bertugas, 

sementara banyak ibu yang melahirkan setiap 

bulan dan Angka Kematian Ibu dan Bayi cukup tinggi di Desa Sorido. Apabila Bidannya 

sakit, Polindes ditutup dan masyarakat harus ke Puskesmas Biak Kota. 

Sanitasi sebagian masyarakat yang ada di perumnas sudah memiliki sanitasi yang baik. 

Sementara, sebagian lagi memiliki sanitasi yang tidak sehat dan layak, bahkan ada puluhan 

warga yang tidak punya jamban. 

Wawancara Dengan Warga 

Koordinasi dengan Dinkes 
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Gizi di Biak Numfor khususnya di Biak Kota cukup baik, angka kasus gizi buruk 

rendah tidak sebanyak kasus penyakit kusta dan TBC.  

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Relawan dalam pelaksanaan tugasnya 

1. Wilayah yang jauh, dan sepi 

2. Tidak ada fasilitas kendaraan yang disediakan oleh pihak-pihak terkait dalam 

menjalankan tugas kami yang jauh dan kondisi kemanan daerah belum terjamin 

3. Tidak adanya koordinasi atau sosialisasi yang dilakukan ke pihak-pihak terkait di 

tempat penugasan, sehingga kedatangan kami terkadang kurang disambut dengan baik. 

4. Dana yang minim, dengan biaya yang serba mahal. 

5. Tidak ada kartu identitas yang diberikan sebagai pengenal 

6. Seragam Perdesaan Sehat hanya 2, dimana masyarakat terkadang enggan melakukan 

wawancara ketika kami memakai pakaian/kemeja biasa, sehingga kami harus memakai 

baju seragam Perdesaan Sehat berkali-kali. 

Masyarakat berharap kegiatan yang telah dilakukan harus ada hasilnya. Bukan sekedar 

bicara seperti yang selama ini mereka peroleh tanpa ada realisasi. Sementara, aparatur 

setempat berharap kegiatan ini harus ditingkatkan dan mesti ada komunikasi yang erat dari 

KPDT dan unsur-unsur/aparatur di daerah.  

Perlu ada perhatian khusus oleh pihak-pihak terkait terutama mengenai tenaga 

kesehatan yang harus di tambah, dan perakatan medis yang sesuai standar. 

Kegiatan yang dilakukan harus ada hasilnya terutama bagi masyarakat, jangan sekedar 

sebuah tulisan saja, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaannya kepada petugas di 

lapangan. 
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PENUTUP 

 

 
Berbagai kisah catatan perjalanan Relawan Perdesaan Sehat 2014 yang mengabdi di daerah 

tertinggal, baik suka maupun duka telah dijalani demi pengabdian pada Negara dalam 

percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat berbasis perdesaan di daerah tertinggal.  

Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, Relawan Perdesaan Sehat telah menunjukkan 

semangat yang patut diteladani demi mengemban tugas dan amanah yang diberikan oleh 

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Perguruan Tinggi mitra Perdesaan 

Sehat.  

Semoga perjuangan sebagian Relawan Perdesaan Sehat yang termuat di buku ini menjadi 

inspirasi dan best practices bagi semua pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan 

pembangunan kesehatan yang lebih berpihak pada masyarakat perdesaan di daerah tertinggal. 

Amin. 

 

 

 

Asisten Deputi 

Urusan Sumber Daya Kesehatan 

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
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