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Sapa 
Pembaca
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

TRANSFORMASI LAYANAN
Kesehatan Primer
Pandemi COVID-19 menjadi masalah kesehatan global yang berdampak 
pada pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Di level nasional, pandemi 
mengakibatkan disrupsi terhadap ketahanan sistem kesehatan di Tanah Air.

Belajar dari pandemi, Kementerian Kesehatan berupaya melakukan 
transformasi sistem kesehatan yang memprioritaskan program promotif 
preventif dan preventif diseluruh lini kehidupan masyarakat.

Transformasi kesehatan yang di lakukan Kemenkes hingga 2024, dengan 
berfokus pada 6 bidang yaitu transformasi layanan kesehatan primer, 
transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, 
transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan 
transfromasi teknologi kesehatan.

Fokus tranformasi pelayanan Kesehatan primer kedepan :

Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer dilakukan pendekatan pelayanan 
meliputi 3 komponen utama yaitu pelayanan kesehatan terintegrasi, 
mendekatkan akses pelayanan sampai tingkat dusun dan pemberdayaan 
masyarakat, serta penguatan pemantauan wilayah setempat;   Pelayanan 
yang dilakukan sesuai siklus hidup, komprehensif dan bersinambung; Tata 
Kelola Pelayanan kesehatan masyarakat dikoordinasikan dan didukung dinas 
kesehatan kabupaten/kota serta dalam melaksanakan pelayanan, Puskesmas 
didukung oleh Pustu , Posyandu serta FKTP lainnya. Oleh karena itu maka Warta 
kesmas edisi I ini mengangkat tema “Transformasi Layanan Kesehatan Primer”.

Semua penjelasan dan informasi mengenai Transformasi Layanan Kesehatan 
Primer tersaji dalam fokus utama wartakesmas edisi I di Tahun 2022 ini. Selain 
itu juga ada informasi lainnya dalam rubrik peristiwa, serba-serbi dan galeri. 
Selamat membaca !
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Cegah Anemia Pada Remaja Putri dengan 
Tablet Tambah Darah

K
ondisi kekurangan sel 

darah merah di dalam 

tubuh atau yang dikenal 

dengan anemia bisa dialami oleh 

siapa saja, termasuk anak remaja. 

Namun, dibandingkan remaja 

putra, remaja putri berisiko lebih 

tinggi mengalami anemia. Salah 

satu alasannya karena remaja

Namun, dibandingkan remaja 

putra, remaja putri berisiko lebih 

tinggi mengalami anemia. Salah 

satu alasannya karena remaja 

putri mengalami menstruasi setiap 

bulannya. 

Menstruasi bulanan menyebabkan 

para remaja putri mudah 

mengalami anemia, yaitu kondisi 

dimana sel darah merah atau 

konsentrasi hemoglobin di 

dalamnya lebih rendah dari 

biasanya. Sehingga membuat 

tubuh lebih mudah lemas dan 

mudah untuk pingsan.

Tidak berhenti sampai 

disitu, dampak anemia juga 

menyebabkan para remaja putri 

mengalami berbagai kondisi 

seperti:

Penurunan imunitas 

sehingga lebih rentan 

terpapar berbagai 

penyakit infeksi

Penurunan prestasi di 

sekolah

Penurunan 

konsentrasi belajar di 

kelas

Penurunan kebugaran 

dan produktivitas 

kerja

1

3

2

4
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Melihat kondisi demikian, maka 

upaya pemberian Tablet Tambah 

Darah (TTD) menjadi penting 

untuk diberikan untuk remaja putri 

dalam proses pertumbuhannya. 

Selain untuk meminimalisir potensi 

anemia yang berakibat terhadap 

kesehatan dan prestasi di sekolah, 

pemberian tablet tambah darah 

juga untuk mempersiapkan 

kesehatan remaja putri pada saat 

sebelum menjadi seorang ibu. 

Pemberian TTD pada remaja putri 

ini untuk mencegah ibu nantinya 

melahirkan bayi dengan tubuh 

pendek (stunting) atau berat 

badan lahir rendah (BBLR)

Dengan minum TTD secara rutin, 

diharapkan mampu mengurangi 

potensi anemia dan lahirnya bayi 

dalam keadaan stunting dari 

para ibu di Indonesia, sehingga 

terciptanya generasi muda dan 

generasi penerus yang sehat 

serta mampu berdaya saing dapat 

terbentuk dengan maksimal.

Lakukan pemeriksaan kesehatan 

secara rutin ke fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk membantu 

mendeteksi suatu penyakit sejak 

dini sehingga penyakit tersebut 

dapat dicegah dan mendapatkan 

penanganan pengobatan 

yang tepat sebelum penyakit 

berkembang.

__

Oleh : Astasari
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Kenali Autisme Sejak Dini

K
esehatan jiwa masih 

menjadi salah satu 

permasalahan kesehatan 

yang signifikan di dunia dan  

Indonesia. Beban masalah 

kesehatan jiwa terus meningkat 

yang berdampak terhadap 

kesehatan dan konsekuensi 

sosial, hak asasi manusia dan 

ekonomi utama di semua negara 

di dunia. Kesehatan jiwa seorang 

dikatakan baik bila  individu dapat 

berkembang secara fisik,   mental, 

spiritual,  dan sosial  sehingga  

individu  tersebut  menyadari 

kemampuan sendiri, dapat  

mengatasi  tekanan,  dapat bekerja  

secara  produktif, dan mampu 

memberikan kontribusi untuk 

komunitasnya..

Autisme (Autism Spectrum 

Disorder (ASD) / Gangguan 

Spektrum Autisme (GSA)) diakui 

secara internasional pertama saat 

United Nation General Assembly 

resolusi  62/139 pada tanggal 1 

November 2007. Tanggal 2 April 

adalah hari peduli autisme, dan 

mendorong negara-negara di 

dunia untuk  mengembangkan 

dan mempromosikan penelitian, 

penegakan diagnosa, penanganan, 

dan penerimaan  penyandang 

autisme dalam lingkungan. 

Autisme merupakan gangguan 

perkembangan neurobiologis yang 

komplek dengan gejalanya sudah 

muncul pada anak sebelum berusia 

tiga tahun. Gangguan tersebut 

berupa gangguan komunikasi, 

gangguan interaksi sosial dan 

tingkah laku repetitif yang khas dan 

sering disertai gangguan sensorik 

serta emosi.

Estimasi global saat ini tercatat 

1 dari 100 anak di dunia memiliki 

gangguan spektrum autism 

(GSA). Anak dengan GSA memiliki 

gangguan komunikasi, tindakan 

repetitif, interaksi sosial, sensorik, 

serta emosi.GSA dapat dideteksi 

dini pada usia sejak usia 18 bulan 

dan sebaiknya diskrining sebelum 

usia 24 bulan agar segera dapat 

ditatalaksana dengan hasil yang 

optimal.

Indonesia saat ini belum memiliki 

data yang pasti dan akurat 

mengenai jumlah penyandang 

autisme di Indonesia, Studi 

yang dilakukan CDC tahun 2014 

memperkirakan 1% penduduk 

dunia adalah penyandang autisme. 

Fakta dan data menyatakan bahwa 

jumlah penyandang autisme laki 

laki empat kali lebih banyak dari 

perempuan. Autisme masuk dalam 

kategori disabilitas mental,  31% 

diantaranya juga mengalami 

disabilitas intelektual dengan IQ < 

80. 1 dari 3 penyandang autisme 

akan berkomunikasi secara 

nonverbal. 28% penyandang 

autisme hingga usia 8 tahun 

memiliki kecenderungan melukai 

diri sendiri. Intervensi secara dini 

sangat membantu perkembangan 

penyandang autisme dalam belajar 
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dan berkomunikasi sehingga dapat 

mandiri dan produktif.

Ciri ciri mudah untuk mengenali 

gejala autisme / GSA pada balita 

dari usia nya : 

Selain mengenali ciri-ciri fisk 

maka perlu melalukan  deteksi 

dini dengan kuesioner Modified 

Checklist for Autism in Toddlers 

(M-CHAT). Deteksi dini ini  dapat 

dilakukan pada usia 18 buan, 21 

bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 

bulan. Skrining/ deteksi dini  dapat 

dialkukan oleh tenaga kesehatan 

(Dokter, Perawat, Bidan) selama 

2 menit dengan M-CHAT. M-CHAT  

dapat menentukan risiko seorang 

anak terhadap Autisme / GSA. 

Kuesioner ditanyakan ke orang tua 

dan akan didapat hasilnya dengan 

segera. 

Deteksi dini pada anak usia 18 - 24 

bulan dapat dilakukan di posyandu 

/ puskesmas / klinik swasta, dan 

membutuhkan dukungan proaktif 

orang tua. Orang tua : Orang tua 

membawa anak ke posyandu / 

puskesmas / klinik swasta melalukan 

skrining GSA, (dapat bersamaan 

dengan imunisasi rutin 18 bulan, 

DPT-Hb-HiB atau MR).

Tenaga kesehatan memiliki peran 

penting dalam upaya pencegahan 

dan penanganan gangguan 

spektrum autisme. Informasi 

dan edukasi yang benar terkait 

gangguan spektrum autisme yang 

diberikan tenaga kesehatan bagi 

masyarakat mendukung upaya 

pencegahan primer. Selain itu 

melalui penguatan skrining autisme 

yang dilakukan di fasilitas pelayanan 

kesehatan primer diharapkan dapat 

memberikan mendeteksi lebih 

dini dan memberikan penanganan 

sesuai kompetensinya serta 

melakukan rujukan yang tepat untuk 

tata laksana gangguan spektrum 

autisme secara komprehensif.

__

Oleh : Bambang Purwanto

6
Bulan

Sulit merespon 

senyum dan 

ekspresi wajah

9
Bulan

Sulit bergumam 

atau berekspresi 

wajah

12
Bulan

Sulit merespon 

ketika dipanggil 

nama

18
Bulan

Terlambat 

berbicara

Apabila hasil skrining 

memiliki nilai:

Nilai 0 - 2: risiko rendah.

Nilai 3 - 7: risiko sedang.

Nila 8 - 20: risiko tinggi

(perlu dirujuk segera 

ke RS / Spesialis untuk 

diperiksa lebih lanjut untuk 

mendapatkan terapi)
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M
enteri Kesehatan RI 

Budi Gunadi Sadikin 

resmi melantik Direktur 

Jenderal Kesehatan Masyarakat 

(Dirjen Kesmas) Kementerian 

Kesehatan. 

dr. Maria Endang Sumiwi, 

MPH dilantik setelah berhasil 

lolos Seleksi Terbuka Jabatan 

Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 

I) di Lingkungan Kementerian 

Kesehatan Tahun 2021. Seleksi 

terbuka tersebut memberikan 

kesempatan kepada Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS 

yang berminat dan memenuhi 

persyaratan untuk mendaftarkan 

diri mengikuti seleksi terbuka 

tersebut.

 

Pada awalnya dr. Maria Endang 

Sumiwi, MPH berhasil lolos seleksi 

administrasi bersama 5 peserta 

seleksi lainnya. Wanita kelahiran 

Merauke, 19 Januari 1976 ini 

berhasil melewati peserta seleksi 

lainnya dan maju terus hingga 

seleksi tahap akhir. Dan akhirnya 

resmi dilantik sebagai Dirjen 

Kesmas pertama yang bukan 

berasal dari kalangan PNS di 

Kementerian Kesehatan RI.

 

Sebuah sejarah bagi Kementerian 

Kesehatan pada umumnya dan 

secara khusus bagi keluarga besar 

Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat. Dan ini sekaligus 

menunjukan bahwa seleksi 

jabatannya terbuka untuk seluruh 

kalangan yang berkompeten dan 

bersedia mengikutinya. Maria 

Endang Sumiwi, menyelesaikan 

Pendidikan S1 dokter pada Fakultas 

Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, 

dan Keperawatan di Universitas 

Gajah Mada, Yogyakarta pada 

2001.

 

Ketertarikannya pada dunia 

Kesehatan masyarakat telah 

membawanya untuk menuntut ilmu 

lebih dalam dengan mengambil 

studi lanjut pada bidang Master of 

Science in Public Health di Umea 

Universitet, Swedia. Dan berhasil 

menyelesaikannya pada 2003.

 

Wanita yang baru berusia 46 

tahun ini memiliki karir dan 

pengalaman kerja yang beragam 

dan mendukung kinerjanya dalam 

mengemban jabatannya sebagai 

Dirjen Kesmas. Diantaranya, 

pada 2003 hingga 2006 bekerja 

pada Medecins Sans Frontieres 

Belgium, di Indonesia. Pernah 

bekerja di Eijkman Institute 

for molecular Biology sebagai 

Research Assistant pada 2010-

2012. Kemudian pernah bekerja di 

World Health Organization (WHO) 

sebagai National Consultant pada 

2012.

 

Dan sebelum dirinya mengabdikan 

diri untuk negeri dengan 

menjabat sebagai Direktur 

Jenderal Kesehatan Masyarakat, 

Kementerian Kesehatan RI. Dirjen 

Berkenalan dengan 
dr. Maria Endang Sumiwi, MPH 

Cetak Sejarah, Dirjen Kesmas Pertama 
Bukan Kalangan PNS
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Kesmas yang mencetak sejarah 

pertama di Kemenkes sebagai 

pejabat negara Non PNS ini, bekerja 

di UNICEF Indonesia sebagai health 

specialist sejak 2006 hingga 2010 

dan bergabung kembali dengan 

UNICEF Indonesia pada 2014 hingga 

akhirnya dilantik sebagai Dirjen 

Kesmas.

 

Saat ini dirinya diberi tanggung 

jawab besar oleh Menteri Kesehatan 

untuk melakukan transormasi 

(reformasi) sistem Kesehatan 

di Indonesia. Kemenkes telah 

mencanangkan transformasi 

Kesehatan, baik itu layanan primer, 

layanan rujukan, sistem ketahanan 

Kesehatan, sistem pembiayaan 

Kesehatan, sistem sumber daya 

manusia Kesehatan, dan sistem 

teknologi Kesehatan.

 

Selamat datang di keluarga besar 

Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat dan selamat bertugas 

untuk negeri dr. Maria Endang 

Sumiwi, MPH.

__

Oleh : Erlangga Wibisono Gunadi
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Transformasi Organisasi Dalam 
Pembangunan Kesehatan Masyarakat

P 
esatnya perkembangan 

teknologi menuntut 

organisasi untuk dapat 

melakukan berbagai perubahan 

atau penyesuaian agar terjadi 

keseimbangan, eksistensi, dan 

selalu hadir untuk berkontribusi 

secara optimal dalam segala 

kondisi. Tuntutan perubahan 

inipun diperlukan dalam rangka 

meningkatkan keberhasilan.

Transformasi organisasi 

Kementerian Kesehatan dilakukan 

untuk menciptakan manusia 

yang sehat, produktif, mandiri 

dan berkeadilan. Transformasi 

organisasi dapat dilakukan 

dengan pendekatan Reframing, 

Restructure, Revitalization, dan 

Renew. Reframing, dilakukan 

melalui perubahan pola pikir 

dalam bekerja di suatu organisasi, 

salah satunya diberlakukannya 

sistem keahlian bagi anggota 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

dapat berperan di berbagai unit 

organisasi lainnya sesuai dengan 

kebutuhan dan keahliannya 

masing-masing. Dengan kata 

lain adanya dinamika mobilitas 

pegawai berdasarkan spesifikasi 

SDM dan unit-unit kerja yang ada 

dalam organisasi.

Restructure, pembaharuan 

struktur organisasi, Kementerian 

Kesehatan melalui Peraturan 

Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 

2022 tentang Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja telah melakukan 

perubahan struktur organisasi 

yang lebih ringkas namun kaya 

fungsi. Salah satunya dengan 

ditiadakannya jabatan eselon 3 

dan 4 di Kementerian Kesehatan, 

namun tetap fokus pada tugas 

dan fungsi yang mendukung 

pencapaian tugas dari Satuan 

Kerja.

Revitalization, organisasi yang 

berorientasi pada target dan 

efektifitas organisasi dengan 

melakukan beberapa hal antara 

lain fokus terhadap target/tujuan, 

inventarisasi dan analisa tata 

hubungan kerja, perubahan pola 

kerja yang berbasis teknologi 

informasi atau disebut dengan 

Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE).

Renew, pembaharuan, peningkatan 

kapasitas untuk mendukung 

organisasi, hal ini bisa dilakukan 

dengan cara meningkatkan 

kapasitas pembelajaran, berupa 

pelatihan dan tugas belajar yang 

sesuai kebutuhan organisasi dan 

pengembangan organisasi melalui 

sense of community diantara 

individu untuk menciptakan 

kenyamanan dalam bekerja. 

Transformasi organisasi 

Kementerian Kesehatan telah 

diamanatkan dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian 
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Kesehatan. Terdiri dari unit eselon 

1: Sekretariat Jenderal, Direktorat 

Jenderal Kesehatan Masyarakat, 

Direktorat Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit, 

Direktorat Jenderal Pelayanan 

Kesehatan, Direktorat Jenderal 

Pelayanan Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan, Direktorat Jenderal 

Tenaga Kesehatan, Inspektorat 

Jenderal, Badan Kebijakan dan 

Pembangunan Kesehatan (BKPK) 

dan Staf Ahli Menteri. 

Khusus di Lingkup Direktorat 

Jenderal Kesehatan Masyarakat 

terdiri dari : 

Sekretariat Direktorat 

Jenderal Kesehatan 

Masyarakat

Direktorat Gizi dan 

Kesehatan Ibu dan 

Anak

Direktorat Kesehatan 

Jiwa

Direktorat Promosi 

Kesehatan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat

Direktorat Kesehatan 

Usia Produktif dan 

Lanjut Usia

Direktorat Tata Kelola 

Masyarakat

1 3 5

2 4 6

Perumusan kebijakan pada bidang peningkatan kesehatan masyarakat

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang 

peningkatan kesehatan masyarakat

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang peningkatan 

kesehatan masyarakat

Pelaksanaan kebijakan pada bidang peningkatan kesehatan 

masyarakat

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang peningkatan 

kesehatan masyarakat

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

1

3

5

2

4

6

7

Fungsi dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah:

Peranan Transformasi Organisasi 

dalam setiap tahapan pembangunan 

terbagi dalam 3 tahapan yaitu 

tahap survival, development, dan 

sustainability. Tahapan tersebut 

sangat berperan dalam menentukan 

tipe dan model gerakan karena 

dalam setiap tahapan pembangunan 

mempunyai kondisi dan karakter 

yang berbeda, utamanya peranan 

dari masing-masing aktor organisasi 

(SDM) dalam mencapai target 

organisasi. 

Tahap survival biasanya mempunyai 

kondisi target berada dalam keadaan 

darurat, pertahanan hidup, dan jika 

tidak segera ditolong akan berakibat 

fatal. Dalam tahapan ini pola 

organisasi cenderung dikendalikan 

secara penuh, sesuai prosedur dalam 

melakukan mekanisme kerjanya. 

Tahap development atau 

pembangunan, sebagai contoh 

dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat, pemerintah melakukan 

intervensi kesehatan masyarakat agar 

tercipta kondisi masyarakat yang 

selalu sehat, pola organisasi dalam 

tahapan ini cenderung dinamis dan 

organisasi dalam tahap ini biasanya 

seringkali mengalami berbagai 

transformasi untuk penyesuaian 

dalam menghadapi perubahan dan 

penegasan tujuan karena ada peran 

dari masing-masing aktor baik pelaku 

maupun target untuk bergerak 

bersama mencapai tujuan organisasi. 

Dalam hal ini masyarakat sebagai 
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target pembangunan dapat bermitra 

(berkontribusi/ berpartisipasi) melalui 

program-program pemberdayaan 

masyarakat.

Tahap development merupakan 

transisi dari tahap survival menjadi 

sustainability. Biasanya tahap ini 

memakan waktu lama untuk melihat 

hasil akhir, namun setiap langkah akan 

sangat menentukan. Sehingga apabila 

kinerja organisasi buruk posisi akan 

kembali ke survival, ketika kinerja 

organisasi baik tentu akan menuju 

ke sustainability atau bisa jalan di 

tempat jika tidak banyak melakukan 

perubahan dan posisi organisasi 

cenderung dalam posisi bertahan 

(stagnan). 

Tahap paling atas adalah tahap 

sustainability atau keberlanjutan 

dimana dalam tahap ini masyarakat 

sudah sadar akan pentingnya hidup 

sehat, pola intervensi dari organisasi 

sangat minimal, pencapaian gaya 

hidup sehat, bugar, dan produktif 

akan mudah didapat pada tahapan 

ini, program-program kesehatan 

yang menjadi tujuan pembangunan 

cenderung sudah ada dan dijalankan 

secara mandiri oleh masyarakat.

Tahapan ini sering ditemui di negara 

maju dengan gambaran tingginya 

derajat kesehatan dan angka harapan 

hidup yang semakin tinggi. 

Kembali kepada transformasi 

organisasi, dalam tahap 

pembangunan Kesehatan masyarakat, 

transformasi organisasi ini sangat 

strategis dalam mencapai tujuan 

organisasi. Tahapan pembangunan 

kesehatan masyarakat perlu adanya 

pembagian peran yang baik antara 

pelaku dan kelompok target sasaran 

organisasi. 

Transformasi organisasi yang 

sejatinya melakukan perubahan pola 

pikir, struktur, mekanisme kerja, dan 

capaian target yang lebih efektif 

perlu dilakukan semua pihak yang 

terlibat dalam roda organisasi. Aktor 

organisasi perlu meningkatkan 

pemahaman dan bersiap diri dalam 

gelombang perubahan terutama 

dalam menyikapi seberapa siap 

dan kontribusi apa yang dapat 

diberikan dalam rangkaian 

perubahan. Sisi lain terhadap target 

juga dapat memahami serta ikut 

dalam gelombang transformasi 

dan akan lebih baik jika dapat 

ikut berperan, berpartisipasi atau 

berkontribusi dalam rangkaian 

transformasi organisasi Kesehatan. 

Dapat bergabung dalam organisasi 

pemberdayaan masyarakat, minimal 

dapat berpartisipasi melalui kegiatan-

kegiatan yang mendukung kesehatan 

diri sendiri.

__

Oleh : Iman Surahman
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K
ementerian Kesehatan RI 

mulai mengintegrasikan 

dan merevitalisasikan 

pelayanan kesehatan primer. 

Integrasi pelayanan kesehatan 

akan terlihat mulai dari pelayanan 

di Puskesmas sampai ke 

pelayanan di tingkat desa. Menteri 

Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin 

mengatakan untuk menunjang hal 

tersebut dibutuhkan kelembagaan 

yang baik dan tertata, fokus 

layanan kesehatan distandarkan, 

apa saja yang kurang akan 

dilengkapi baik sarana prasarana 

maupun SDM nya, serta proses 

dilakukan secara digital.

“Butuh dukungan untuk 

mewujudkannya. Mudah-mudahan 

ini bisa mengurangi orang sakit 

dan tidak produktif sehingga tugas 

saya menjaga agar ekonomi kita 

tetap tercapai pertumbuhannya 

dengan cara mengurangi jumlah 

orang yang sakit dan menjaga 

orang agar tetap bisa produktif 

selama-lamanya, katanya pada 

kick off integrasi pelayanan 

kesehatan primer di gedung 

Kemenkes, Jakarta, Jumat (10/6).

Direktur Jenderal Kesehatan 

Masyarakat Kemenkes RI dr. Maria 

Endang Sumiwi, MPH mengatakan 

pelayanan itu dilakukan 

melalui kegiatan Posyandu dan 

kunjungan rumah oleh kader. 

Untuk itu diperlukan penataan 

kelembagaan, sumber daya, dan 

pola pembinaan berjenjang agar 

integrasi pelayanan kesehatan ini 

dapat berjalan secara optimal. 

“Pengembangan konsep integrasi 

dan penataan kelembagaan 

telah dibahas bersama oleh 

Kementerian Kesehatan bersama 

Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi,” ucap dr. Maria.

 

Integrasi pelayanan kesehatan 

primer akan diterapkan terlebih 

dahulu di lokasi uji coba yaitu 9 

provinsi yang mewakili empat 

karakteristik wilayah di Indonesia 

yaitu perkotaan, perdesaan, 

terpencil dan sangat terpencil.

9 provinsi tersebut antara lain 

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi 

Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Provinsi Kalimantan Selatan, 

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi 

Maluku, dan Provinsi Papua.

 

Badan Kebijakan Pembangungan 

Kesehatan (BKPK) Kementerian 

Kesehatan RI akan melaksanakan 

uji coba selama 3 bulan dan 

akan mendokumentasikan serta 

mengkaji seluruh proses uji coba  

Kick Off 9 Provinsi Prioritas Uji Coba 
Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer
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integrasi pelayanan primer ini.

Dari proses tersebut BKPK 

akan mengeluarkan kajian dan 

rekomendasi kebijakan yang 

meliputi evaluasi terhadap 

peningkatan cakupan dan kualitas 

pelayanan, pemetaan sumber daya 

manusia dan kompetensi yang 

dibutuhkan di jejaring pelayanan 

primer, serta penghitungan dan 

pemetaan pembiayaan sebagai 

dasar pelaksanaan dalam skala 

nasional.

Integrasi pelayanan kesehatan 

primer ini merupakan bagian dari 

kegiatan transformasi pelayanan 

kesehatan primer yang merupakan 

pilar pertama dari transformasi 

sistem kesehatan.

 

Transformasi layanan kesehatan 

primer harus mendapat perhatian 

khusus serta investasi kesehatan 

yang besar, dengan fokus 

kepada promotif dan preventif. 

Transformasi dimulai dari 

Puskesmas, Posyandu sebagai 

Lembaga Kemasyarakatan 

Desa dan juga nantinya harus 

melibatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan swasta.

 

Saat ini jumlah Puskesmas 

sebanyak 10.292, dimana jumlah ini 

tidak cukup untuk melayani 273,5 

juta penduduk. Transformasi ini 

harus dapat menyediakan sekitar 

300 ribu unit/outlet Posyandu 

yang memberikan layanan 

promotif dan preventif di tingkat 

dusun/RT/RW, dilengkapi dengan 

pelayanan kesehatan di desa/

kelurahan melalui Posyandu Prima. 

Posyandu Prima akan memberikan 

layanan kesehatan setiap hari dan 

mengkoordinir seluruh kegiatan 

Posyandu di tingkat dusun/RT/

RW, sehingga layanan kesehatan 

menjadi terintegrasi, lebih mudah 

diakses dan berada dekat dengan 

masyarakat.

 

Integrasi layanan primer di 

Puskemas/tingkat kecamatan, 

layanan akan diberikan dengan 

pendekatan kluster, yaitu kluster 

ibu hamil, anak dan remaja, 

kluster usia produktif dan lansia, 

serta kluster penanggulangan 

penularan penyakit/ surveilans 

termasuk laboratorium puskesmas.

Integrasi layanan primer di tingkat 

desa/kelurahan akan melibatkan 

seluruh struktur yang ada di 

desa, yaitu pemerintah desa dan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa 

(Posyandu, PKK, dan Karang 

Taruna). Penguatan/revitalisasi 

Posyandu akan dilakukan dengan 

mengintegrasikan layanan 

kesehatan di desa seperti Pustu 

dan Poskesdes ke dalam Posyandu 

di desa menjadi Posyandu Prima.

 

Kegiatan Posyandu di tingkat 

Dusun/RT/RW akan berjalan 

lebih efektif karena melaksanakan 

kegiatan Posyandu untuk seluruh 

sasaran siklus hidup mulai dari ibu 

hamil sampai dengan lansia secara 

terpadu dan terintegrasi dan 

diperkuat oleh kunjungan rumah 

oleh kader yang dilakukan secara 

rutin dan terencana.

Terkait Posyandu Prima, 

diharapkan seluruh desa dapat 

dipenuhi dengan pelayanan 

kesehatan (minimal 1 perawat 

dan 1 bidan) yang akan bersinergi 

dengan Posyandu dalam Posyandu 

Prima. Ujicoba ini diawali dengan 

pelaksanaan Kick Off Meeting 

pada Jumat (10/6). Acara tersebut 

dihadiri oleh Menteri Kesehatan 

RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri 

Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, 

Muhadjir Effendi, Menteri Dalam 

Negeri Tito Karnavian, Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi yang 

diwakili oleh Sekjen Taufik Madjid, 

serta perwakilan dari kementerian/

lembaga dari Kemenkeu, 

Bappenas, BKKBN.

 

Tak hanya itu, turut juga 

mengundang Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi dari 9 provinsi, 

serta Bupati dan jajarannya 

termasuk puskesmas uji coba dari 

Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten 

Garut, Kota Surabaya, Kabupaten 

Sumbawa Barat, Kabupaten Timor 

Tengah Selatan, Kabupaten Banjar, 

Kabupaten Maros, Kota Tual dan 

Kabupaten Keerom.

 __

Sumber: kemkes.go.id
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Transformasi Pelayanan 
Kesehatan Primer

P 
engalaman dua tahun 

terakhir menghadapi 

pandemi COVID-19 yang 

mengguncang sistem kesehatan 

global telah mengantarkan 

Indonesia pada pilihan menuju  

jalan perubahan. Pengalaman ini 

memberi pelajaran berharga dan 

menyadarkan kita bahwa  sistem 

kesehatan nasional  memang 

harus diperkuat, sehingga lebih 

mampu mengatasi berbagai 

tantangan.   Kementerian 

Kesehatan bertekad mewujudkan 

jalan perubahan tersebut melalui 

Transformasi Sistem Kesehatan. 

Kementerian Kesehatan 

berkomitmen menjalankan   6 pilar 

Transformasi Sistem Kesehatan 

yaitu Transformasi Pelayanan 

Kesehatan Primer, Transformasi 

Layanan Rujukan, Transformasi 

Sistem Ketahanan Kesehatan, 

Transformasi Sistem Pembiayaan 

Kesehatan, Transformasi SDM 

Kesehatan, dan Transformasi 

Teknologi Kesehatan.

Transformasi pelayanan kesehatan 

primer  merupakan  pilar penting 

yang dilaksanakan melalui 

Transformasi pelayanan kesehatan 

primer mengacu pada strategi 

global pelayanan kesehatan 

yang berfokus pada kebutuhan 

masyarakat (people-centred)  

melalui pendekatan siklus 

hidup secara terintegrasi untuk 

mewujudkan pelayanan kesehatan 

yang lebih komprehensif, responsif, 

dan terjangkau.

Edukasi penduduk melalui 

kampanye 7 pesan kunci
1

Pencegahan sekunder 

melalui skrining 14 penyakit 

penyebab kematian tertinggi 

di setiap sasaran usia

3

Peningkatan ANC bagi 

kesehatan ibu dan bayi
5

Pencegahan primer melalui 

imunisasi rutin dengan 14 

jenis vaksin

2

Skrining stunting4

Peningkatan kapasitas 

serta kapabilitas pelayanan 

kesehatan primer

6

Mengapa perlu melakukan 

transformasi kesehatan 

pelayanan primer?

Beberapa hal mendasar 

melatarbelakangi perlunya  

melakukan transformasi kesehatan, 

seperti isu kesehatan ibu dan 

anak, beban penyakit serta 

cakupan pelayanan.

SSGI (2021) melaporkan prevalensi 

stunting pada balita masih berada 

pada angka 24,4 %. Di sisi lain 

masalah kesehatan ibu dan anak  

juga membutuhkan perhatian 
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memperoleh kemudahan akses 

pelayanan kesehatan yang lengkap, 

terjangkau dan berkualitas sesuai 

permasalahan kesehatan yang harus 

diatasi. Paket pelayanan kesehatan 

lengkap yang dimaksud meliputi 

skrining penyakit, pengobatan umum, 

dan konseling, termasuk pengambilan 

sampel untuk pemeriksaan 

laboratorium bila diperlukan. Melalui 

pemberian paket pelayanan lengkap  

diharapkan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayaan kesehatan 

meningkat serta terjalin hubungan 

baik antara masyarakat pengguna 

layanan dan pihak penyedia layanan. 

Guna mencapai tujuan tersebut, 

transformasi pelayanan kesehatan 

primer diarahkan pada pelayanan 

yang berorientasi kepada kebutuhan 

masyarakat dengan perubahan utama 

berfokus pada tiga hal: 

 

Integrasi pelayanan kesehatan primer 

merupakan salah satu inisiatif utama 

dan menjadi bagian dari transformasi 

pelayanan kesehatan primer. Dalam 

transformasi ini,  integrasi pelayanan 

kesehatan dapat dilihat mulai dari 

pelayanan di Puskesmas sampai ke 

pelayanan di tingkat desa melalui 

Posyandu Prima dan di tingkat 

dusun/RT/RW melalui kegiatan 

Posyandu serta kunjungan rumah 

oleh kader.

Pada transformasi pelayanan 

kesehatan primer terdapat perubahan 

paradigma dalam pelayanan 

kesehatan di Puskesmas. Selama ini 

pasien yang berobat ke Puskesmas 

dilayani berdasarkan penyakit atau 

gangguan kesehatan yang dialami. 

Dengan adanya transformasi ini, 

pelayanan kesehatan di Puskesmas 

tidak lagi hanya berbasis pada 

penyakit atau program,  namun 

dilakukan melalui  klaster yang 

diintervensi oleh semua program. 

Dengan demikian pelayanan 

kesehatan di Puskesmas akan lebih 

terintegrasi dan komprehensif.

Masyarakat yang datang ke 

Puskesmas akan mendapatkan paket 

pelayanan kesehatan primer yang 

Seperti apa tujuan 

transformasi pelayanan 

kesehatan primer yang 

ingin dicapai?

Transformasi kesehatan pelayanan 

primer bertujuan meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan 

kesehatan guna  mengatasi 

berbagai masalah kesehatan 

masyarakat  dan mewujudkan 

masyarakat sehat.

Pemerintah menginginkan 

masyarakat Indonesia yang 

berjumlah lebih  dari 275 juta  jiwa  

besar, terutama untuk menurunkan 

angka kematian ibu yang masih 305 

per 100.000 kelahiran hidup dan 

angka kematian bayi  24 per 1000 

KH.

Fakta lain menunjukkan sebagian 

besar kasus kematian yang terjadi 

di Indonesia merupakan kasus yang 

dapat dicegah. Sebagai contoh,  

96.8% kematian pada bayi dan 

76,4% kematian pada anak umumnya 

disebabkan oleh penyakit seperti 

diare, tetanus, demam berdarah 

dan infeksi saluran pernafasan yang 

semuanya dapat dicegah.  Demikian 

pula, pada usia produktif dan 

lansia sekitar 73 % total kematian 

di kelompok ini diakibatkan oleh 

penyakit tidak menular seperti 

penyakit jantung, stroke, diabetes 

melitus, kanker. Semua jenis penyakit  

tersebut  dapat dicegah melalui 

pengendalian  faktor risiko penyakit 

menular maupun tidak menular. 

Intervensi awal diarahkan pada  

pencegahan penyakit dan deteksi 

dini  yang mana ini semua ada di 

tingkat pelayanan kesehatan primer.

Menerapkan siklus hidup 

sebagai platform integrasi 

pelayanan kesehatan 

sekaligus sebagai fokus 

penguatan promosi dan 

pencegahan

1

Memperkuat Pemantauan 

Wilayah Setempat melalui 

pemantauan dengan 

dashboard situasi kesehatan 

per desa, mencakup 

dashboard pola penyakit 

(morbiditas) dan dashboard 

cakupan pelayanan.

3

Mendekatkan layanan 

kesehatan melalui jejaring 

hingga tingkat desa 

dan dusun, termasuk  

memperkuat promosi dan 

pencegahan serta resiliensi 

terhadap pandemi

2

Seperti apa perubahan 

yang terjadi di 

Puskesmas?
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terintegrasi sesuai dengan klaster atau 

siklus hidup. Klaster tersebut adalah:  

Klaster 1: Manajemen Puskesmas; 

Klaster 2: Ibu, Anak, dan Remaja;  

Klaster 3: Usia Produktif dan Lansia;

Klaster 4: Penanggulangan Penularan 

Penyakit.

Berdasarkan sasaran dan  masalah 

kesehatan pada klaster atau siklus 

hidup, secara umum ada 31 jenis 

pelayanan kesehatan yang dapat 

diakses oleh masyarakat di Puskesmas.

Dalam konteks transformasi 

pelayanan kesehatan primer, pada 

level kecamatan, sistem pelayanan 

kesehatan primer menjadi tanggung 

jawab Puskesmas, sedangkan 

pada level desa/kelurahan, 

sistem pelayanan kesehatan akan 

diselenggarakan di Posyandu Prima. 

Istilah Posyandu Prima berasal dari 

pengintegrasian atau penggabungan 

Puskesmas Pembantu (Pustu) dan  

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang 

sudah ada atau melalui pembentukan  

baru. Istilah Pustu dan Poskesdes 

kini diganti menjadi Posyandu 

Prima dan statusnya tetap sebagai 

jejaringan Puskesmas sekaligus wadah 

pemberdayaan masyarakat di desa/

kelurahan. 

Dalam implementasi transformasi 

kesehatan, sebanyak 24.678 

Pustu dan 42.051 Poskesdes akan 

diintegrasikan ke dalam Posyandu 

Prima yang secara bertahap akan 

memiliki bangunan permanen, sarana 

prasarana pendukung dan mempunyai 

minimal 2 tenaga kesehatan, 

yaitu perawat dan bidan di setiap 

desa/kelurahan. Posyandu Prima 

memberikan pelayanan kesehatan 

dasar dan pelayanan lainnya sesuai 

dengan kebutuhan secara terintegrasi. 

Aktivitas lainnya, Posyandu Prima 

juga membina dan mengkoordinir 

kegiatan pemberdayaan masyarakat 

pada Posyandu yang ada di tingkat 

dusun/RT/RW. Secara umum ada 20 

jenis pelayanan kesehatan yang dapat 

diakses  masyarakat di Posyandu 

Prima.

 Kegiatan pemberdayaan di tingkat 

dusun/RT/RW. Unsur pemberdayaan 

masyarakat dalam transformasi 

kesehatan dapat dilihat dari peran 

aktif kader dalam menjalankan 

tugasnya di Posyandu dusun/RT/RW. 

Aktivitas kader di Posyandu mencakup 

pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, 

bayi, balita, remaja, usia produktif dan 

lansia, termasuk kegiatan pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular 

dan tidak menular. Secara keseluruhan 

ada 16 jenis pelayanan kesehatan 

yang dapat diakses  masyarakat di 

Posyandu. Semua kegiatan Posyandu 

dilakukan oleh kader bersama tenaga 

kesehatan Posyandu Prima. 

 

Pelaksanaan kunjungan rumah. 

Secara rutin dan terjadwal, kunjungan 

rumah dilakukan oleh kader 

sesuai kapasitasnya dalam upaya 

meningkatkan jangkauan pelayanan 

kesehatan. Kader diberi wewenang 

menindaklanjuti permasalahan evaluasi 

capaian dan masalah kesehatan yang 

ditemukan dari kegiatan Posyandu.  

Tujuan kunjungan rumah untuk  

memantau kesehatan masyarakat 

dengan mendatangi rumah warga 

di wilayah kerja Posyandu. Bentuk 

kegiatan berupa pemberian edukasi  

kepada warga tentang  pelayanan 

kesehatan yang dapat diakses dan 

Seperti apa perubahan 

yang terjadi di desa/

kelurahan? 
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informasi kesehatan lainnya sesuai 

kebutuhan masyarakat di dusun/RT/

RW. 

Kunjungan rumah juga dimaksudkan 

untuk  memastikan keluarga sudah 

mendapatkan layanan kesehatan, 

memantau kepatuhan warga 

dalam pengobatan penyakit kronis, 

mengidentifikasikan warga putus 

pengobatan,  warga yang tidak 

datang ke Posyandu, dan warga 

yang  mempunyai faktor risiko serta 

penemuan dini masalah kesehatan 

atau tanda bahaya. Hasil pelaksanaan 

kunjungan rumah dilaporkan kepada 

tenaga kesehatan di Posyandu Prima.

 

Peta jalan transformasi Pilar 1. Tahap 

pelaksanaan transformasi pelayanan 

kesehatan primer diawali dengan fase 

uji coba selama 3 bulan di 9 Provinsi 

yang mewakili empat wilayah di 

Indonesia yaitu perkotaan, perdesaan, 

terpencil dan sangat terpencil.  Lokasi 

uji coba meliputi Sumatera Selatan, 

Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan 

Selatan, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, 

Maluku, dan Papua. Selanjutnya masuk 

pada fase replikasi bertahap (scale up) 

secara nasional yang direncanakan 

selama  dua tahun dari 2023 hingga 

2024. Oleh karenanya Pemerintah 

sangat mengharapkan dukungan 

semua pemerintah daerah dengan 

menjadikan transformasi pelayanan 

kesehatan primer sebagai prioritas 

pembangunan kesehatan daerah yang 

tertuang dalam perencanaan dan 

penganggaran daerah.

Mari kita jadikan Transformasi 

Pelayanan Kesehatan Primer sebagai 

wahana membangun Indonesia Sehat 

dari kota hingga desa, bahkan sampai 

daerah sangat terpencil. Transformasi  

pelayanan kesehatan primer sangat 

layak untuk dijalankan di seluruh 

penjuru negeri. Semangat dan tekad 

Pemerintah yang ingin menyehatkan 

masyarakatnya layak didukung dan 

diwujudkan. Agar semakin banyak 

masyarakat  dapat menikmati 

pelayanan kesehatan  lengkap, 

terjangkau dan berkualitas guna 

meningkatkan  derajat kesehatan yang 

lebih baik.

__

Oleh : Chandra Rudyanto
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Puskesmas Expo 2022 Kemenkes Ingin 
Seluruh Masyarakat Mendapatkan 

Layanan Primer yang Terstandar

P
emerintah Provinsi DKI 

Jakarta menyelenggarakan 

Puskesmas Expo, 23-24 

Juni 2022, di Hotel Bidakara Grand 

Pancoran, Jakarta. Acara yang 

dihadiri tenaga Kesehatan se-

Indonesia tersebut ditujukan untuk 

percepatan pembangunan layanan 

Kesehatan di Indonesia berbasis 

preventif/pencegahan dari sakit. 

Mewakili Menteri Kesehatan, 

dr. Maria Endang Sumiwi, 

MPH selaku Direktur Jenderal 

Kesehatan Masyarakat hadir untuk 

memberikan keynotespeach.

Bahwa saat ini Indonesia belum 

dapat mencapai Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) 100%. Oleh 

karenanya, Kementerian Kesehatan 

berkomitmen melakukan 

transformasi sistem Kesehatan, 

yaitu transformasi layanan 

primer, transformasi layanan 

rujukan, transformasi sistem 

ketahanan Kesehatan, transformasi 

sistem pembiayaan Kesehatan, 

transformasi SDM Kesehatan, dan 

transformasi teknologi kesehatan.

 

Untuk transformasi layanan 

primer membuktikan bahwa 

investasi di layanan preventif 

memberikan hasil yang lebih baik 

dan cost effective. Contohnya 

penanganan penyakit lebih dini, 

maka biaya penanganannya lebih 

murah, dibandingkan jika harus 

ditangani di layanan rujukan. 

Seperti contonhya adalah pandemi 

Covid-19 jika dapat melakukan 

pencegahan dengan mengenakan 

masker, mencuci tangan dengan 

sabun, dan menjaga jarak, dapat 

mencegah diri dari terkena 

penyakit Covid-19, dibandingkan 

harus dirawat di RS yang 

membutuhkan ICU dan antiviral 

yang mahal biayanya. Ujar Maria 

Endang Sumiwi.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan 

bahwa, Kementerian Kesehatan 

akan membangun puskesmas 

hingga 2024 guna memenuhi 

kebutuhan layanan primer di 191 

kecamatan yang tidak memiliki 

Puskesmas. Hal ini sebagai bentuk 

penguatan transformasi layanan 

primer dengan sistem pelayanan 

yang terstandarisasi. Sehingga 

seluruh wilayah dan kondisi 

Kesehatan penduduk termonitor 

secara berkala.

Dalam kegiatan ini Direktur 

Jenderal Kesehatan Masyarakat 

menyampaikan harapannya agar 

kegiatan Puskesmas Expo ini 

dapat menjadi ajang pembelajaran 

praktik yang baik dari puskesmas 

di wliayah lain di Indonesia, saling 

mendukung untuk pelaksanaan 

transformasi layanan primer, dan 

memperkuat penerapan integrasi 

pelayanan Kesehatan primer 

Bersama jejaringnya. “karena 

kita memiliki peran yang penting 

untuk memastikan bahwa generasi 

berikutnya sehat, berpendidikan, 

dan produktif.” Menutup sambutan 

dan arahannya.

__

Oleh : Erlangga Wibisono Gunadi
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Kemenkes Lakukan Ujicoba Integrasi 
Layanan Primer di 9 Lokus Puskesmas

K
ementerian Kesehatan 

tengah melakukan 

transformasi sistem 

kesehatan dengan 6 pilar untuk 

mewujudkan masyarakat yang 

sehat, mandiri, produktif dan 

berkeadilan sekaligus bentuk 

kesiapan pemerintah dalam 

menghadapi masalah kesehatan di 

masa yang akan datang.

Keenam pilar tersebut adalah 

transformasi layanan primer, 

transformasi layanan rujukan, 

transformasi sistem ketahanan 

kesehatan, transformasi 

sistem pembiayaan kesehatan, 

transformasi SDM kesehatan dan 

transformasi teknologi kesehatan.

Sebagai bentuk penerapan 

pilar pertama dan keenam 

transformasi sistem kesehatan, 

saat ini Kemenkes telah mulai 

melakukan uji coba integrasi 

layanan kesehatan primer yang 

dilakukan bertahap di 9 (sembilan) 

lokus Puskesmas yang telah dipilih 

sebagai lokasi uji coba, mewakili 

kategori Puskesmas perkotaan, 

perdesaan, terpencil dan sangat 

terpencil yang berada di kawasan 

Sumatera Selatan, Jawa Barat, 

Jawa Timur, Kalimatan Selatan, 

Sulawesi Selatan, NTT, NTB 

(yang diwakili oleh Kabupaten 

Sumbawa Barat), Maluku dan 

Papua. Diharapkan proses ujicoba 

berjalan dengan baik, sehingga 

bisa menjadi role model untuk 

daerah lain.

Proses integrasi layanan primer 

mencakup dua hal yakni integrasi 

data dan layanan kesehatan. 

Integrasi data dilakukan dengan 

sinkronisasi data dan aplikasi di 

tingkat kota hingga pemerintah 

pusat.

Sementara Integrasi layanan 

dilakukan dengan mengubah 

Puskesmas Pembantu dan Pos 

Kesehatan Keluarga (Poskeskel) 

menjadi Posyandu Prima. Hal ini 

mendekatkan layanan kesehatan 

kepada masyarakat di lingkup 

desa/kelurahan. Layanan yang 

diberikan juga setara dengan 

Puskesmas mencakup kegiatan 

promotif preventif dan kuratif 

dengan target sasaran semua 

siklus hidup.

Yang lebih penting, layanan 

promotif preventif digalakkan 

lagi. Kader di Posyandu Prima 

bisa dibantu tenaga dokter atau 

tenaga lainnya yang lebih ahli, juga 

masyarakat. Jadi Posyandu benar-

benar di garda terdepan untuk 

menyehatkan masyarakat.

__

Oleh : Bagus Satrio Utomo
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Dirjen Kesmas Dampingi Menkes 
Meresmikan Puskesmas Pembantu Plus 

Untuk Memperkuat Pelayanan Kesehatan Primer

D
irjen Kesmas, dr. Maria 

Endang Sumiwi, MPH 

bersama Menteri 

Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, 

menghadiri kegiatan Bakti 

Nusantara 2022 dan peresmian 

Puskesmas Pembantu Plus AFC 

HEALTH CENTER di Aik Mual, 

Desa Mareje, Kecamatan Lembar, 

Lombok, NTB Sabtu (25/6).

Adanya Puskesmas Pembantu 

ini, menjadi bukti pentingnya 

kolaborasi lintas sektor termasuk 

dengan pihak swasta dalam 

kerangka pembangunan 

sektor kesehatan di tanah air. 

Mengingat sektor kesehatan turut 

berpengaruh untuk menjaga 

stabilitas perekonomian nasional. 

Kesehatan penting untuk menjaga 

perekonomian supaya tidak turun.

Karenanya semuanya harus 

inklusif, saling berkolaborasi antara 

pemerintah, swasta dan organisasi 

kemasyarakatan. Kita tidak akan 

berhasil kalau pendekatannya ada 

pada program, harus memiliki 

pendekatan gerakan.

Dengan adanya bantuan 

pembangunan Puskesmas 

Pembantu Plus (Pustu), Menkes 

menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada seluruh pihak 

yang telah berkontribusi bagi 

penyelesaian masalah kesehatan di 

NTB. Kedepan, Menkes berharap 

kegiatan serupa bisa dilanjutkan di 

daerah lain di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, 

Wakil Gubernur Nusa Tenggara 

Barat, Ummi Rohmi mengatakan, 

pihaknya siap mendukung 

pemerintah pusat untuk 

meningkatkan layanan kesehatan 

primer melalui pembangunan 

maupun penguatan kapasitas 

Posyandu Keluarga, Pustu, dan 

Puskesmas di seluruh wilayah NTB. 

 

“Kita memperjuangkan bagaimana 

pembangunan kesehatan di hulu 

mendapatkan porsinya yang 

cukup, tak hanya di hilir. Kita 

berjuang dengan Posyandu 

Keluarga, Pustu, dan Puskesmas, 

menjadi garda kesehatan terdepan 

di NTB,” tutur Ummi Rohmi dikutip 

dari keterangan resmi Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

Hal ini sejalan dengan transformasi 

sistem kesehatan yang sedang 

dilakukan Kemenkes RI, khsusnya 

transformasi layanan primer.

__

Sumber : kemkes.go.id
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Upaya Intervensi Spesifik Kementerian 
Kesehatan untuk Capai Target Prevalensi 

Stunting 14 Persen Tahun 2024

M
enjawab tugas dari 

Presiden kepada 

Kementerian Kesehatan 

untuk menurunkan angka stunting 

pada tahun 2024 sebesar 14 

persen. Dengan angka stunting 

pada 2021 sebesar 24,4 persen, 

maka untuk mencapai target 

tersebut diperlukan penurunan 2,7 

persen pada setia tahunnya. Ujar 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi 

Sadikin dalam keterangannya 

persnya usai menghadiri Rapat 

Terbatas (Ratas) mengenai strategi 

percepatan penurunan stunting 

yang dipimpin oleh Presiden 

Jokowi, Selasa (11/01) secara 

daring.

Untuk mencapai target tersebut 

pemerintah melakukan dua 

intervensi holistik yaitu intervensi 

spesifik dan intervensi sensitif, 

intervensi spesifik adalah intervensi 

yang ditujukan kepada anak 

dalam masa 1.000 hari pertama 

kehidupan (HPK) dan kepada Ibu 

sebelum dan pada masa kehamilan, 

yang umumnya (dilakukan) di 

sektor kesehatan. Sedangkan 

intervensi sensitif dilakukan melalui 

berbagai kegiatan pembangunan 

di luar sektor kesehatan dan 

merupakan kerja sama lintas 

sektor.

Menurut Budi, “untuk menurunkan 

stunting, 30 persen bergantung 

kepada intervensi spesifik dan 

70 persen bergantung kepada 

intervensi sensitif.”

Kementerian Kesehatan akan 

membantu BKKBN dalam upaya 

yang 30 persen tersebut yaitu 

berupa intervensi spesifik. 

Sedangkan BKKBN adalah sebagai 

pelaksana percepatan penurunan 

angka stunting nasional yang 

akan mengkoordinasikan semua 

upaya intervensi tersebut dengan 

melibatkan Kementerian/Lembaga 

terkait.

Menteri Kesehatan memaparkan 

pihaknya melakukan 3 intervensi 

spesifik sebelum kelahiran. 

Pertama, pemberian tablet tambah 

darah bagi remaja putri dan ibu 

hamil serta peningkatan asupan 

gizi. Dalam bentuk melakukan 

perubahan atas Permenkes yang 

tadinya hanya memberikan Tablet 

Tambah Darah (TTD) menjadi 

mengkonsumsi.

Kedua meningkatkan pelaksanaan 

konsultasi ibu hamil dari empat 

kali menjadi enam kali. “konsultasi 

harus dengan dokter, agar jika ada 

perkembangan yang kurang bagus 

dari kehamilannya yang dapat 

menyebabkan stunting, dokter 

bisa (segera) tahu dan (cepat) 

melakukan intervensi medis,” ujar 

Budi.

Ketiga, memantau perkembangan 

janin selama kehamilan. Kemenkes 

akan melengkapi seluruh 

puskesmas dengan peralatan 

USG. Saat ini ada sekitar 2.000 

puskesmas yang memiliki USG.
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“USG itu dibutuhkan untuk melihat 

apakah perkembangan bayinya itu 

sesuai dengan yang seharusnya, 

apakah perkembangan plasentanya 

juga baik, sehingga jika ada 

kemungkinan dia kekurangan 

gizi karena perkembangan yang 

tidak baik dilihat oleh dokter pada 

saat ANC dengan USG kami bisa 

melakukan intervensi sebelum 

lahir,” terangnya.

Selanjutnya intervensi setelah 

kelahiran, Menkes menyampaikan 

pihaknya akan mendorong ASI 

eksklusif. Kemenkes juga akan 

meningkatkan edukasi mengenai 

kecukupan gizi untuk makanan 

pendamping ASI (MP-ASI) 

terutama protein hewani.

“Intervensinya kita untuk anak-

anak yang ASI-nya sudah selesai 

dan harus dikasih makanan 

tambahan itu kita usahakan dikasih 

satu telur setiap hari dan susu yang 

nanti dananya kita bisa ambil dari 

Dana Desa atau dari dana

khusus,” ujarnya.

Selain itu, Kemenkes juga akan 

memantau perkembangan 

dan pertumbuhan balita. Budi 

menyampaikan bahwa pihaknya 

akan melengkapi alat pengukur 

berat dan pengukur tinggi balita di 

seluruh desa, dengan dibuat sistem 

digital sehingga pelaporannya 

tidak manual lagi.

“Kalau diukur beratnya kurang 

dari standar (weight faltering), 

maka harus dirujuk ke puskesmas. 

Kalau tingginya kurang (stunted), 

dikirimnya ke rumah sakit,” 

terangnya.

Bayi dengan gizi kurang akan 

mendapatkan tambahan asupan 

gizi sementara bayi gizi buruk 

akan mendapatkan pelayanan tata 

laksana gizi buruk.

Bayi dengan gizi kurang akan 

mendapatkan tambahan asupan 

gizi sementara bayi gizi buruk 

akan mendapatkan pelayanan tata 

laksana gizi buruk.

“Kalau dia sudah stunted, ini kan 

lebih parah, itu tata laksana gizinya 

harus lebih baik di rumah sakit. 

Ada namanya PKMK (Pangan 

Olahan untuk Kondisi Medis 

Khusus) makanan khusus, itu kita 

masukkan juga ke paket BPJS 

agar bayi-bayi yang stunted ini 

atau tinggi badannya kurang bisa 

diarahkan di rumah sakit, jadi 

rujukan dan treatment-nya,” terang 

Menkes.

Intervensi spesifik setelah kelahiran 

lainnya adalah pelaksanaan 

imunisasi dasar lengkap.

“Kita akan memastikan imunisasi 

dasar lengkap ini naik lagi 

karena kemarin agak turun. 

Kita akan pastikan naik dan 

kita akan integrasikan dengan 

sistem vaksinasi COVID-19, 

jadi monitoring-nya jauh lebih 

berbasis teknologi dan real time,” 

tandasnya. Budi menyampaikan, 

pihaknya akan menambahkan 

dua vaksinasi dasar yaitu vaksin 

Rotavirus dan Vaksin PCV untuk 

melindungi bayi dari infeksi di 

1.000 hari pertama.

“Vaksinasi untuk pneumonia dan 

juga diare, Rotavirus dan PCV. 

Dengan demikian diharapkan 

selama dua tahun pertama 

masa kritisnya atau 1.000 hari 

kehidupan, dia tidak kena 

sakit sehingga gizinya masuk 

semua bisa langsung dipakai 

buat pertumbuhan, bukan 

untuk melawan penyakitnya,” 

pungkasnya.

__

Oleh : Erlangga Wibisono Gunadi
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Sinergi Cegah Stunting Sejak 
Usia Pra Nikah

S
ebagaimana yang 

diamanatkan presiden, 

penurunan prevalensi 

stunting pada tahun 2024 

ditargetkan mencapai 14%. Untuk 

mewujudkannya, Kementerian 

Kesehatan dan instansi lainnya 

tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, 

dibutuhkan sinergi dari tiap 

instansi dan tentunya partisipasi 

aktif masyarakat.

Namun disayangkan bahwa masih 

ada masyarakat yang belum paham 

tentang stunting itu sendiri dan 

dampaknya di masa mendatang. 

Pada Rabu, 29 Maret 2022 Direktur 

Jenderal Kesehatan Masyarakat 

- dr. Endang Sumiwi bersama 

dengan Deputi Bidang Keluarga 

Sejahtera dan Pemberdayaan 

Keluarga, BKKBN - Nopian Andusti, 

SE. MT berkesempatan berbagi 

informasi dengan para pendengar 

Radio KBR di seluruh Indonesia 

melalui acara Ruang Publik KBR 

dengan tema “Edukasi Bagi 

Calon Pengantin untuk Wujudkan 

Generasi Bebas Stunting.”

 

Stunting atau kondisi gagal 

tumbuh pada anak dapat dicegah 

sejak dari usia pra nikah bahkan 

remaja. Oleh karena itu dibutuhkan 

edukasi dan screening sejak dini 

agar dapat mengetahui apakah 

remaja maupun calon pengantin 

mempunyai faktor risiko terjadinya 

stunting pada anaknya. 

 

Dalam peraturan presiden tentang 

pencegahan dan penurunan 

stunting, diamanatkan bahwa calon 

pengantin atau remaja usia subur 

harus mendapatkan pemeriksaan 

kesehatan dan pendampingan 

selama 3 bulan serta bimbingan 

perkawinan yang didalamnya 

terdapat materi pencegahan 

stunting. Berdasarkan hal tersebut, 

sinergi juga dilakukan BKKBN 

bersama dengan Kementerian 

Agama dengan menghadirkan 

program Pendampingan, Konseling 

dan Pemeriksaan Kesehatan dalam 

Tiga Bulan Pra-Nikah.

 

Selain memberikan edukasi bagi 

calon pengantin, Kementerian 

Kesehatan juga sudah mulai 

memberikan edukasi tentang 

pencegahan stunting pada usia 

remaja di sekolah-sekolah. Edukasi 

yang dilakukan melalui UKS, 

gerakan minum Tablet Tambah 

Darah (TTD) bersama di sekolah, 

aktivitas fisik bersama yang 

Foto: Puskesmas Warung Jambu

Foto: dinpermadesp2kb Kab. Demak
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rutin dilakukan di sekolah, serta 

pendidikan atau materi kesehatan 

reproduksi agar siap pada masa 

reproduksi nantinya dan mencegah 

kehamilan beresiko namun 

belum seluas dan spesifik yang 

diinginkan. 

 

Ada tiga hal yang perlu kita 

takutkan dari stunting yaitu, 

perkembangan kognitif atau 

perkembangan otak serta 

perkembangan fisik yang di bawah 

rata-rata, dan penyakit tidak 

menular yang dimiliki di kemudian 

hari. Direktur Jenderal Kesmas 

juga menambahkan, “... padahal 

kita ingin memanfaatkan bonus 

demografi, jangan sampai justru 

pada saat kita punya angkatan 

kerja yang paling banyak, ini bukan 

angkatan yang kualitasnya paling 

baik, ini yang ingin kita kejar.” 

 

Untuk itu masyarakat dapat 

mencari informasi dan jawaban 

seputar stunting melalui 

layanan yang sudah disediakan 

Kementerian Kesehatan seperti ke 

Halo Kemkes di nomor 1500 567 

dan melalui aplikasi MKIA yang 

bisa diunduh di playstore. 

 

Stunting adalah masalah kualitas 

SDM bangsa, berbagai instrumen 

sudah diberikan pemerintah, 

kesadaran dan proaktif dari 

masyarakat tentu sangat 

dibutuhkan agar bersama-sama 

kita bisa mencegah stunting di 

Indonesia.

__

Oleh : Marsha Anindita

Foto: Puskesmas Kalimulya
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Peringatan Hari Aktivitas Fisik 
Sedunia Jadi Momentum Pembudayaan 

Aktivitas Fisik di Masyarakat

D
Dalam rangka Hari 

Aktivitas Fisik Sedunia 

yang diperingati setiap 

tanggal 6 April, Direktorat 

Kesehatan Usia Produktif 

dan Lanjut Usia (UPL) 

memperingatinya melalui 

rangkaian acara yang bertujuan 

meningkatkan literasi masyarakat 

akan pentingnya melakukan 

aktivitas fisik dikaitkan dengan 

kondisi pandemi dan bulan 

Ramadan. Pada Jumat, 8 April 

2022 telah dilaksanakan acara 

puncak Peringatan Hari Aktivitas 

Fisik Sedunia tahun ini yaitu 

Webinar “Weight Lost Sehat 

dengan Aktivitas Fisik Selama 

Bulan Puasa” dan pengumuman 

pemenang ajang Virtual Sport.

Dari bulan Maret hingga April 

kemarin telah dilaksanakan 

ajang Virtual Sport yang diikuti 

1.780 peserta dari 34 provinsi. 

Ajang tersebut bertujuan untuk 

membudayakan aktivitas fisik 

masyarakat melalui kegiatan 

berjalan, berlari dan bersepeda 

serta meningkatkan peran 

masyarakat untuk mendukung 

pembudayaan aktivitas fisik. Dari 

Virtual Sport tersebut tercapai 

13.922.260 total langkah pada 

kategori berjalan, pada kategori lari 

A dan B akumulasi perolehan jarak 

yang ditempuh sebanyak 38.675 

km setara dengan 7,2 kali jarak 

Sabang - Merauke, pada kategori 

bersepeda akumulasi perolehan 

jarak ditempuh sebanyak 50.854 

km setara dengan 9,5 kali jarak 

Sabang - Merauke.

 

Dalam sambutannya Direktur 

Jenderal Kesehatan Masyarakat 

menyampaikan kegiatan aktivitas 

fisik yang dilakukan secara baik, 

benar, terukur dan teratur dapat 

menciptakan kondisi Kesehatan, 

kebugaran dan akhirnya dapat 

meningkatkan produktivitas 

pekerja, prestasi belajar bagi anak 

sekolah dan kemandirian bagi 

lanjut usia.

 

Harapannya kegiatan ini dapat 

bermanfaat dalam upaya 

pembinaan kebugaran jasmani 

melalui program aktivitas fisik yang 

menyenangkan melalui pengenalan 

SIPGAR Game. Aplikasi SIPGAR 

merupakan aplikasi pencatatan 

pemeriksaan kondisi fisik 

seseorang yang dilakukan dalam 

kurun waktu tertentu dengan 

menggunakan metode Rockport. 

Aplikasi ini dapat diunduh di 

platform Playstore, sehingga 

semakin mudah digunakan untuk 

olahraga di mana pun dan kapan 

pun.

 

‘’Sekarang sudah ada SIPGAR 

GAME, yakni permainan yang 

berisi gerakan-gerakan olahraga 

yang bisa diikuti pengguna. Melalui 

cara ini aktivitas fisik jadi lebih 

menyenangkan,’’ ujarnya.

 

Dirjen Kesmas Maria Endang 

Sumiwi, berharap melalui berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan pada 

peringatan Hari Aktivitas Fisik 
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sedunia seperti lomba virtual sport, 

webinar aktivitas fisik selama 

puasa serta pengukuran kebugaran 

tubuh melalui aplikasi SIPGAR bisa 

mengurangi waktu sedentari dan 

semakin membudayakan aktivitas 

fisik kepada masyarakat luas.

 

Perilaku sedentari merupakan 

gaya hidup yang mengarah 

pada aktivitas fisik yang rendah 

dimana kegiatan yang dilakukan 

hanya mengeluarkan sedikit 

kalori. Contohnya duduk atau 

berbaring terlalu lama, bepergian 

menggunakan kendaraan padahal 

jaraknya dekat, dan kurang 

olahraga.

Pada acara puncak Peringatan Hari 

Aktivitas Fisik Sedunia tersebut 

diumumkan pemenang Virtual 

Sport dan pemberian hadiah 

secara simbolis pada perwakilan 

pemenang dari tiap kategori. 

Acara dilanjutkan webinar yang 

dimoderatori oleh dr. Haekal 

Anshari, M.Biomed dengan 

narasumber pertama dr. Andhika 

Respati, SpKO - Olahraga aman 

di bulan puasa dan narasumber 

kedua dr. Louise Kartika, SpGK - 

Weightloss aman di bulan puasa 

dan narasumber terakhir Coach 

Yazid.

__

Oleh : Marsha Anindita
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Komitmen Bali Untuk Mewujudkan 
Masyarakat Sehat

D
irektur Jenderal 

Kesehatan Masyarakat, 

dr mengunjungi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Badung 

sebagai rangkaian kunjungan kerja 

di Provinsi Bali. Kabupaten Badung 

menjadi salah satu kabupaten 

di Provinsi Bali yang memiliki 

komitmen tinggi dalam pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. Hal 

ini terlihat dari adanya berbagai 

program inovasi yang digagas 

untuk mendekatkan pelayanan 

kesehatan dengan masyarakat. 

Salah satunya adalah Gerakan 

Badung Sehat di 1000 Hari 

Pertama Kehidupan (GarbasarI) di 

Desa Kekeran Kabupaten Badung. 

Garbasari menyasar masyarakat 

dengan pendekatan siklus hidup 

dengan berbagai kegiatan seperti 

Kelas Ibu Hamil, Kelas Balita, 

pemberian PMT, pemberian 

sertifikat lulus ASI eksklusif dan 

sebagainya yang melibatkan 

masyarakat.

 Dirjen Kesehatan Masyarakat, 

dr Maria Endang Sumiwi 

menyampaikan berbagai 

masalah kesehatan masyarakat 

seperti stunting, anemia pada 

remaja termasuk penyakit 

pada usia produktif dan lansia 

menjadi masalah kesehatan di 

masyarakat yang belum selesai 

dan menjadi tanggung jawab 

bersama. “Indonesia akan sehat 

dan sejahtera jika semua saling 

bertanggung jawab, berkomitmen 

dan memiliki orientasi pelayanan 

masyarakat”, tegas dr Maria. Dr 

Maria mengapresiasi daerah dalam 

mewujudkan kegiatan inovasi 

seperti Garbasari ini. Inovasi ini 

memiliki daya ungkit yang sangat 

baik dalam meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat, terlebih 

di era desentralisasi kesehatan, 

pemerintah daerah memiliki 

kewenangan dalam pengelolaan 

bidang kesehatan.

 

Masih dalam rangkaian kunjungan 

kerjanya, Dirjen Kesehatan 

Masyarakat berkesempatan 

untuk berdiskusi dengan jajaran 

Dinas Kesehatan Provinsi, 

Dinas Kesehatan Kabupaten/

Kota dan Kepala Rumah 

Sakit di Provinsi Bali. Dirjen 

Kesmas menyampaikan bahwa 
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kedepannya layanan kesehatan 

masyarakat akan diperbaiki melalui 

transformasi layanan kesehatan 

primer. Diharapkan masalah 

kesehatan masyarakat dapat segera 

diintervensi di level kesehatan 

primer. Sebagai contoh untuk 

penyakit tidak menular seperti 

hipertensi dan diabetes, masyarakat 

dapat mendeteksi secara dini 

sekaligus mendapatkan pengobatan 

di layanan kesehatan level desa 

sehingga dapat segera tertangan 

dan beban RS akan berkurang.

“Untuk itu komitmen yang kuat 

dari daerah sangat penting untuk 

mewujudkan transformasi kesehatan 

primer ini”, ujar dr Maria. Tantangan 

yang ada di masing-masing daerah 

diharapkan dapat menjadi dorongan 

dan memotivasi semua pihak untuk 

mewujudkan masyarakat yang 

sehat.

__

Oleh : Ema Wulandari
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Advokasi Digital Menggugah 
Masyarakat Untuk Membudayakan 

GERMAS

P
enyesuaian strategi 

komunikasi sangat penting 

dilakukan mengingat 

adanya tren perubahan perilaku 

yang sangat pesat. Memanfaatkan 

berbagai macam digital platform 

sebagai media komunikasi akan 

sangat relevan di tengah pandemi 

Covid-19 agar kampanye yang 

dilaksanakan dapat lebih efektif 

dan tepat sasaran.

Menurut data laporan yang 

dirilis oleh layanan manajemen 

kontan HootSuite yang berjudul 

Digital 2021, dari total 274,9 juta 

penduduk di Indonesia, 170 juta di 

antaranya merupakan pengguna 

media sosial aktif atau sebanyak 

61,8 persen dari jumlah populasi 

di Indonesia. Dalam periode 

yang sama, pengguna internet di 

Indonesia tumbuh 27 juta atau 15,5 

persen menjadi 202,6 juta atau 

73,7 persen dari jumlah populasi di 

Indonesia.

Peluang ini tentunya perlu 

dimanfaatkan dengan 

mengoptimalkan sosial media 

sebagai kanal potensial dalam 

menyebarluaskan informasi 

kesehatan. Tentunya akan 

mendukung pembudayaan Germas 

yang sampai saat ini masih 

terkendala dalam implementasinya 

di lapangan.

Beberapa alasan mengapa media 

sosial dapat dimanfaatkan, yaitu 

bahwa media sosial bersifat  relatif 

ekonomis atau murah dalam 

pembuatannya, memiliki jangkauan 

yang luas, dapat berbagi pesan 

dalam waktu yang singkat, serta 

dapat terjadinya interaksi melalui 

umpan balik dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, 

Kementerian Kesehatan melalui 

Direktorat Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat akan 

melakukan advokasi digital melalui 

berbagai penggerakan masyarakat 

melalui media sosial. Kegiatan ini 

diharapkan dapat mempengaruhi 

individu di masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi agar dapat 

menyebarluaskan pesan-pesan 

kesehatan, sehingga diharapkan 

terjadinya efek bola salju (snowball 

effect), dimana setiap individu 

dapat saling menyebarluaskan 

informasi kesehatan dengan tagar 

yang sama.

Penggunaaan advokasi digital 

terbukti berhasil dalam upaya 

peningkatan pemahaman 

masyarakat terkait dengan 
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pencegahan Covid-19. 

Penggunaaan tagar 

#satukertascegahcovid19 dan 

#pelajarcegahcovid19 terbukti 

viral di kalangan siswa seluruh 

Indonesia dengan jumlah 

unggah di media sosial sebanyak 

kurang lebih 250 ribu unggahan. 

Bayangkan berapa banyak 

masyarakat yang terpapar 

informasi tersebut. Anggap saja 

1 akun media sosial mempunyai 

pengikut/follower sebanyak 100 

orang. Kurang lebih ada 250 juta 

orang yang terpapar informasi 

pencegahan Covid-19.

Penggerakan masyarakat 

yang akan dilaksanakan 

juga diantaranya dengan 

menggunakan hashtag/tagar 

#aksigermas, #gerakan30menit 

(terkait dengan aktivitas 

fisik), #kerendimakan (terkait 

dengan pangan sehat), dan 

#beraniberhenti (terkait dengan 

perilaku merokok). Melalui 

hashtag/tagar ini, diharapkan 

semua kalangan masyarakat 

dapat mengunggah / upload 

kegiatan yang dilaksanakan 

seputar GERMAS ke media sosial 

masing – masing.

__

Sumber : promkes.kemkes.go.id



wartaKESMAS EDISI 01 202238

D
irjen Kesmas Kemenkes 

RI, dr. Maria Endang 

Sumiwi, MPH, didampingi 

Direktur Tata Kelola Kesmas dr. 

Mayang Sari, MARS meresmikan 

kembali pembukaan Griya Sehat 

dengan mengundang perwakilan 

dari beberapa Kementerian lainnya 

agar dapat merasakan langsung 

pengalaman pelayanan kesehatan 

tradisional di Griya Sehat , Jumat 

(17/6/2022).

Saat ini terdapat 12 Griya Sehat di 

seluruh Indonesia, salah satunya 

adalah Griya Sehat Kemenkes 

yang diresmikan oleh Menteri 

Kesehatan pada peringatan HKN 

tanggal 12 November 2018. Namun 

karena pandemi Covid-19 selama 

2 tahun kebelakang, pelayanan 

di Griya Sehat Kemenkes sempat 

dihentikan. Ada 4 layanan 

unggulan yaitu Akupuntur, 

Akupresur, Pijat balita dan Edukasi 

ramuan tradisional.

“Perawatan tradisional tidak hanya 

sehat fisik tetapi kita merasakan 

lebih rileks, sehingga harapan 

kita kesehatan tradisional ini juga 

berguna untuk mental health” 

terang Dirjen Kesmas

Sejalan dengan perubahan 

SOTK Kemenkes maka Program 

Kesehatan Tradisional termasuk 

pengelolaan Griya Sehat 

yang semula berada dibawah 

Ditjen Yankes kini berada di 

Ditjen Kesmas. Griya Sehat 

Kemenkes dapat menjadi 

model penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan 

tradisional komplementer di 

fasilitas pelayanan kesehatan 

tradisional, sehingga harus terus 

dikembangkan sebagai suatu 

kebutuhan untuk perawatan 

kesehatan, mencegah penyakit dan 

meningkatkan kesehatan.

__

Oleh : Risti Paramita Widasena

Griya Sehat Kemenkes 
Dibuka Kembali
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S
etelah kurang lebih dua 

tahun lamanya berkegiatan 

secara daring karena 

pandemi, pada tahun 2022 ini Giat 

Sanggar Saka Bakti Husada The 

Series dilaksanakan kembali secara 

luring terbatas. Giat Sanggar 

Saka Bakti Husada merupakan 

kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan praktis di bidang 

kesehatan maupun bidang 

teknologi informasi bagi Anggota 

Saka Bakti Husada yang dikemas 

dengan kegiatan inovatif, edukatif 

dan kreatif. Pada tahun 2022, 

Giat Sanggar ini dilakukan setiap 

3 (tiga) minggu sekali dan akan 

dilaksanakan sebanyak 6 (enam) 

kali mulai pada bulan Mei sampai 

dengan bulan November 2022.

Pada Kamis (14/7) kemarin telah 

dilaksanakan Giat Sanggar Saka 

Bakti Husada Tingkat Nasional Seri 

4. Seri keempat kali ini diisi oleh 

Kakak-Kakak dari Krida Bina Obat 

dan profesional podcaster untuk 

menambah pengetahuan dan 

keterampilan Kakak-kakak peserta 

mengenai edukasi pembuatan dan 

penggunaan jamu, edukasi cara 

cerdas menggunakan obat, serta 

pengenalan dan dasar pembuatan 

podcast.

Hadir pada Seri keempat ini Kakak-

kakak peserta dari pangkalan SBH 

BBPK Ciloto, SBH Jaktim dan SBH 

Jaksel. Kegiatan juga diikuti secara 

daring melalui aplikasi Zoom dan 

Youtube dan diikuti lebih dari 100 

peserta dari seluruh Indonesia.

Setelah mengikuti kegiatan ini, 

harapannya dapat menambah 

pengetahuan dan keterampilan 

seluruh anggota SBH yang hadir 

dan juga dapat diteruskan kepada 

anggota lainnya. Tentunya agar 

ilmu yang telah diperoleh, dapat 

diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, untuk bisa memberikan 

manfaat dan juga hidup yang lebih 

sehat bagi masyarakat maupun diri 

sendiri.

Nantikan Giat Sanggar Saka 

Bakti Husada selanjutnya. Jayalah 

Pramuka..Jayalah Saka Bakti 

Husada..Salam Pramuka!

__

Oleh : Marsha Anindita

Giat Sanggar Bakti Husada 
The Series
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Kinerja Ditjen Kesmas Tahun 2021

Sasaran
Kegiatan

Meningkatnya 

ketersediaan dan 

keterjangkauan 

pelayanan kesehatan 

yang bermutu bagi 

seluruh masyarakat

Persentase ibu hamil 
Kurang Energi Kronik (KEK)

Target 16 1314,5 11,5 10

Capaian 9,7 8,7 - -

Indikator
Kinerja Program

Target 2020 - 2024 Dan Capaiannya

2020 2021 2022 2023 2024

S
esuai dengan RPJPN 

2005-2025, sasaran 

pembangunan jangka 

menengah 2020-2024 adalah 

mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur melalui percepatan 

pembangunan di berbagai bidang 

dengan menekankan terbangunnya 

struktur perekonomian yang 

kokoh berlandaskan keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah 

yang didukung oleh sumber 

daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing. Secara 

umum, pembangunan kesehatan 

telah menyebabkan terjadinya 

berbagai kemajuan penting dalam 

meningkatkan status kesehatan.

Presentase persalinan 
di fasilitas pelayanan 
kesehatan (PF)

Target 87 9189 93 95

Capaian 81,18 18,3390,28 - -
(TW I)

Persentase kabupaten/
kota yang menerapkan 
kebijakan gerakan 
masyarakat hidup sehat

Target 30 4035 45 50

Capaian 33 0,7845,14 - -
(TW I)

Persentase desa/
kelurahan dengan 
Stop Buang air besar 
Sembarangan (SBS)

Target 40 6050 70 90

Capaian 37,28 50,4450,23 - -
(TW I)

9,4
(TW I)
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Awal pandemi Covid-19 Tahun 2020 

memberikan dampak penurunan di 

semua bidang termasuk kesehatan. 

Diantaranya adalah pada capaian 

program Kesehatan. Namun 

pencapaian indikator program 

kesehatan masyarakat pada tahun 

2021 mengalami peningkatan. 

Upaya yang telah dilakukan  dengan 

modifikasi pelayanan kesehatan 

masyarakat pada masa pandemi 

agar hak pelayanan kesehatan 

masyarakat tetap terpenuhi. 

Dukungan peraturan, pedoman 

pelayanan kesehatan khususnya 

bagi kelompok rentan, telah di 

susun sebagai acuan bagi tenaga 

kesehatan dalam dalam pelayanan 

kesehatan di era adaptasi kebiasaan 

baru. 

Pelayanan kesehatan 

diselenggarakan dengan 

mempertimbangkan pencegahan 

penularan Covid19 bagi pasien 

maupun tenaga kesehatan, seperti 

melaksanakan pelayanan dengan 

menerapkan protokol kesehatan, 

konseling melalui media virtual, 

sambungan telepon, SMS atau 

menggunakan aplikasi tatap muka 

lainnya secara daring (video call) 

kepada ibu hamil atau sasaran 

lainnya. Edukasi kepada masyarakat 

melalui berbagai saluran komunikasi, 

tenaga kesehatan memperkuat 

kemampuan ibu dan keluarga 

untuk memahami Buku KIA untuk 

mengenali tanda bahaya dan 

menerapkan perawatan selama 

kehamilan dan pasca persalinan 

dalam kehidupan sehari-hari, 

pemantauan pertumbuhan dan 

perkembangan anak dapat 

dilakukan secara mandiri atau bila 

memungkinkan dapat melakukannya 

di Posyandu dengan mematuhi 

prinsip pencegahan infeksi 

dan physical distancing, sesuai 

keputusan pemerintah daerah 

setempat.

Pemerintah dalam kurun waktu lima 

tahun mendatang memprioritaskan 

pembangunan Sumber Daya 

Manusia dimana stunting menjadi 

salah satu isu utama. Melalui Strategi 

Nasional Penanggulangan Stunting 

2018 – 2024, mengedepankan 5 pilar 

yaitu: 

Kementerian Kesehatan mendukung 

percepatan penurunan stunting 

dalam intervensi spesifik. Intervensi 

Spesifik dalam percepatan 

penurunan stunting sudah dilakukan 

untuk mencapai target yang 

ditetapkan pada Perpres 72 Tahun 

2021. 

Survei Status Gizi Balita Indonesia 

(SSGBI) tahun 2021 menunjukkan 

prevalensi stunting sebesar 24,4% 

dan prevalensi wasting sebesar 

7,1%  Melihat melihat kemajuan 

yang kita capai dari tahun ke tahun 

tentunya kita punya harapan bahwa 

kedepannya stunting akan terus 

turun hingga mampu mencapai 

target 14% dan wasting 7% pada 

tahun 2024 sehingga stunting dan 

wasting tidak lagi menjadi masalah 

kesehatan masyarakat. 

Roadmap intervensi spesifik dalam 

percepatan penurunan stunting 

yang dilakukan:

Komitmen dan visi 

kepemimpinan;

Kampanye nasional dan 

komunikasi perubaha perilaku; 

Konvergensi, koordinasi, dan 

konsolidasi program pusat, 

daerah, dan desa;

Ketahanan pangan dan gizi; 

serta

Pemantauan evaluasi. 

1.

2.

3.

4.

5.

Intervensi di hulu pada Remaja 

Putri yaitu remaja putri 

mengonsumsi TTD 1 tablet 

setiap minggu, skringing anemia, 

edukasi remaja putri

Intervensi pada ibu hamil yaitu  

skrining status gizi ibu hamil 

dengan pemeriksaaan lingkar 

lengan atas dan edukasi hamil

Anak usia 6-23 bulan mendapat 

Makanan Pendamping ASI (MP-

ASI)

Intervensi pada ibu hamil 

yaitu Ibu hamil mengonsumsi 

TTD minimal 90 tablet selama 

kehamilan, skringing anemia dan 

edukasi hamil

Pemberian ASI Eksklusif sejak 

lahir sampai bayi berusia 6 

bulan sebagai salah satu standar 

Pemberian Makan Bayi dan Anak 

(PMBA)

Pemantauan pertumbuhan 

dan perkembangan, deteksi 

dini dengan pemantauan 

tumbuh kembang di Posyandu, 

Puskesmas dan fasilitas 

kesehatan jejaring sesuai jadwal. 

Pemantauan pertumbuhan 

dengan melakukan penimbangan 

berat badan dan pengukuran 

tinggi badan setiap bulan. 

Pemantauan perkembangan 

(kemungkinan gangguan 

motorik/kemampuan bicara/

sosialisasi/kemandirian) dilakukan 

tiga bulan sekali.

1

3

5

2

4

6
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Pemenuhan kegiatan intervensi 

spesifik yang akan dilakukan tahun 

2022 yaitu pemenuhan kebutuhan 

intervensi TTD, skrining anemia dan 

Makanan tambahan, peningkatan 

kapasaitas dilaksanakan di tingkat 

Pusat sampai Puskesmas untuk 

tenaga Kesehatan, pengadaan alat 

antropometri melalui DAK Fisik.

Peningkatan capaian cakupan 

pelayanan persalinan di fasilitas 

pelayanan kesehatan di tahun 2021 

yang cukup signifikan, merupakan 

dampak dari upaya-upaya yang 

dilakukan untuk peningkatan 

cakupan pelayanan persalinan di 

fasilitas pelayanan kesehatan di 

masa adaptasi kebiasaan baru.

Upaya pelayanan persalinan di 

fasilitas pelayanan kesehatan di 

masa pandemi adalah dengan:

Persentase Ibu Hamil Kekurangan 

Energi Kronis (KEK)  capaian 

tahun 2021 sebesar 8,7% dengan 

target sebesar 14,5% . Upaya dalam 

mencapai keberhasilan tersebut 

yaitu:

Balita gizi kurang mendapat 

tambahan asupan gizi selama 

90 hari

Balita gizi buruk mendapat 

tata laksana balita gizi buruk 

di faskes terlatih

7

8

Pemberian Imunisasi dasar 

lengkap pada balita
9

Kegiatan sosialisasi/ 

orientasi/ peningkatan 

kapasitas tenaga kesehatan 

tetap dilaksanakan dalam 

bentuk hybrid. Seperti kelas 

ibu hamil secara daring, 

peningkatan kapasitas dokter 

dan bidan dalam pelayanan 

kesehatan ibu dan bayi 

dengan metode blended 

learning.

Penguatan kerjasama dengan 

perguruan tinggi, yaitu AIPVOGI 

(Asosiasi Institusi Pendidikan 

Vokasi Gizi Indonesia), melalui 

kegiatan pendampingan 

implementasi gizi spesifik di 5 

kabupaten dengan jumlah balita 

stunting terbanyak, yaitu Bogor, 

Bandung, Cirebon, Jember dan 

Lombok Timur.

Integrasi kegiatan dengan lintas 

program untuk meningkatkan 

kualitas dan cakupan pelayanan 

gizi pada ibu hamil termasuk ibu 

hamil pekerja

Dukungan intervensi gizi sensitif 

seperti Program Keluarga 

Harapan, yaitu program bantuan 

tunai bersyarat dari Kementerian 

Sosial yang menyasar keluarga 

yang memiliki ibu hamil, balita 

dan anak sekolah. Program 

ini memasukkan indikator 

pemeriksaan kehamilan sebagai 

salah satu syarat bagi keluarga 

agar dapat terus menerima 

bantuan ini.

1

Peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan ibu hamil melalui 

kegiatan ‘Pendidikan Gizi Untuk 

Meningkatan Asupan Gizi 

Ibu Hamil dan Balita Melalui 

Pemanfaatan Pangan Lokal’ 

bekerjasama dengan Poltekkes 

Jurusan Gizi dan organisasi sosial 

kemasyarakatan setempat. 

3

Peningkatan pemanfaatan 

sistem informasi dan 

pelaporan komdat kesmas 

melalui berbagai orientasi/

sosialisasi penggunaan 

aplikasi kepada pengelola 

program dan penginput data 

program

Penyediaan Buku KIA 

sejumlah sasaran ibu hamil. 

Buku KIA menjadi sumber 

informasi, edukasi ibu 

hamil dan Keluarga salah 

satunya terkait edukasi yang 

mendorong ibu hamil dan 

Keluarga untuk bersalin di 

fasilitas Kesehatan

Tersedianya Rumah Tunggu 

Kelahiran (RTK) dan 

transportasi rujukan melalui 

mekanisme DAK Non Fisik 

untuk mendekatkan akses ke 

fasilitas Kesehatan

3

5

4

4

5

6
Penguatan surveilans gizi 

dan pencatatan pelaporan 

(melalui eppgbm) untuk 

meningkatkan deteksi dini 

masalah gizi pada ibu hamil, 

sehingga dapat segera 

ditindaklanjuti sesuai dengan 

permasalahannya

1

Meningkatnya cakupan ibu hamil 

kurang energi kronik (KEK) yang 

mendapatkan makanan tambahan 

tahun 2021, yaitu 91,4%. Makanan 

tambahan diberikan untuk 

menambah asupan energi dan 

protein bagi ibu hamil selama 90 

hari.

2Pendampingan RS dalam 

penurunan AKI dan AKB.
2



wartaKESMASEDISI 01 2022 43

Capaian indikator persentase desa/

kelurahan SBS meningkat signifikan 

dari 37,28% menjadi 50,23% 

pada Tahun 2021. Adapun faktor 

keberhasilan yang mendukung hal 

tersebut antara lain:

Persentase kabupaten/kota yang 

menerapkan kebijakan Germas 

pada tahun 2021 adalah 45.14%, 

capaian tersebut lebih baik 

dibandingkan tahun 2020. Hal ini 

menggambarkan seluruh aspek 

kegiatan yang dilaksanakan telah 

sepenuh mengarah pada kegiatan 

yang memiliki daya ungkit terhadap 

pencapaian indikator yang telah 

ditetapkan. Beberapa faktor 

pendukung yang mempengaruhi 

upaya pencapain kinerja, yaitu:

__

Oleh : Merlinda Yanthy

Integrasi indikator SBS dengan 

pelaksanaan kegiatan KK

Upaya-upaya upaya promotif 

dan preventif pembudayaan 

Germas dalam situasi pandemi 

semakin gencar dilakukan oleh 

lintas sektor kesehatan.

Penguatan pendanaan sanitasi 

melalui peluang alternatif 

pembiayaan dengan kredit 

mikro bagi sasaran masyarakat

Adanya regulasi pendukung 

pelaksanaan Germas di 

daerah.Inovasi apresiasi Kepala Daerah 

dalam pembangunan air minum 

dan sanitasi melalui STBM 

Award

Ketersediaan tenaga Korprov di 

34 Provinsi dalam pencapaian 

SBB dan pendampingan teknis

Implementasi intervensi 

kesehatan lingkungan 

stimulan jamban sehat dengan 

pendekatan padat karya tunai 

desa

Dukungan lintas sektor dan 

lintas program terhadap 

pelaksanaan Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat 

(Germas).Komitmen Kepala Daerah dalam 

pembangunan air minum dan 

sanitasi

Fasilitasi pendampingan 

realisasi target indikator yang 

kontinu

Keaktifan Pokja air minum dan 

sanitasi tingkat Kab/Kota

Ketersediaan dana BOK lokus 

prioritas STBM

Advokasi kepada Pemerintah 

Daerah untuk percepatan SBS

1

1

3

3

5

9

2

2

4

8

6

10

7
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Resensi Buku Peran Ditjen Kesmas 
Dalam Pandemi Covid-19 Selama 

2020-2021

C
orona Virus Disease 

2019 (Covid-19) menjadi 

pandemi dunia yang 

menimbulkan berbagai resiko. 

Covid-19 telah menyebar di 213 

negara dan menginfeksi jutaan 

penduduk dunia. Pada 31 Maret 

2020, Covid-19 telah ditetapkan 

sebagai pandemic di Indonesia 

melalui Keputusan Presiden Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Corona Virus Disease 2019 di 

Indonesia.

Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat merupakan unit utama 

di Kementerian Kesehatan yang 

turut berperan dalam pengendalian 

serta penanganan Covid-19 di 

Indonesia. Penekanan upaya 

promotif preventif terus dilakukan 

guna meningkatkan peran serta 

masyarakat, sektor swasta, lintas 

program, dan lintas sektor dalam 

mendukung upaya penanganan 

dan pencegahan Covid-19 sehingga 

diharapkan angka positif dan 

angka kematian akibat Covid-19 

dapat ditekan.

Hidup bersama dan berdamai 

dengan Covid-19, tampaknya jadi 

pilihan banyak negara di dunia, 

tak terkecuali Indonesia. Pandemi 

memaksa kita hidup dengan 

tatanan hidup baru bersama 

Covid-19 dengan melakukan 

adaptasi kebiasaan baru sehingga 

masyarakat dapat patuh pada 

protokol Kesehatan untuk dapat 

hidup lebih bersih dan sehat.

Sejak awal pemerintah fokus 

menekan laju penyebaran Covid-19 

apapun varian Covid-19 yang 

ada saat ini, tujuannya untuk 

mengurangi penularan atau 

flattening the curve.

Ada 4 strategi utama yang 

dilakukan oleh pemerintah, 3 

strategi diarahkan untuk orang 

yang sehat. Yaitu perubahan 

perilaku hidup bersih dan sehat, 

pendeteksian/pelacakan kasus 

Covid-19, dan percepatan vaksinasi 

Covid-19. Sedangkan strategi ke 

empat diarahkan kepada orang 

yang sakit yaitu memfasilitasi 

penyembuhan orang sakit/

terapeutik.

Perjuangan bangsa Indonesia 

untuk melawan Covid-19 masih 

panjang dan membutuhkan kerja 

keras. Diperlukan strategi dan 

upaya-upaya terobosan untuk 

meningkatkan kesadaran dan 
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pemahaman masyarakat dalam 

mempraktikan protokol Kesehatan 

sebagai perilaku sehari-hari untuk 

pencegahan Covid-19. Serta 

diperlukan dukungan berbagai 

pihak dalam pelaksanaannya.

Buku “Peran Ditjen Kesmas Dalam 

Pandemi Covid-19 2020-2021” 

ini memuat informasi upaya dan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat dalam kurun waktu 

pandemi Covid-19 sejak tahun 

2020 hingga 2021. Informasi 

yang disampaikan dalam buku 

ini berbentuk gambar dan/atau 

foto-foto kegiatan yang dilakukan 

dan dengan tambahan narasi yang 

menjelaskan secara ringkas namun 

jelas tentang apa kegiatan yang 

dilakukan dalam setiap gambar 

atau foto-foto yang ditampilkan 

pada tiap halaman.

Maksud dari adanya buku ini 

adalah agar dapat memberikan 

gambaran yang lugas tentang 

apa dan bagaimana program 

Kesehatan masyarakat pada masa 

pandemi yang manfaatnya dapat 

dirasakan secara langsung maupun 

tidak langsung oleh masyarakat 

Indonesia.

__

Oleh : Erlangga Wibisono Gunadi
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Launching Aplikasi SIPGAR Games

Mudik Sehat 2022

Penandatanganan PKS Kemenkes
dengan Mitra

Launching ASEAN Fun Aerobic 
Dance

Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kesmas 2023

Audiensi Kemenkes dengan
DPRD Kab Tanah Datar

Pelantikan Pejabat di Lingkungan 
Ditjen Kesmas

Orientasi CPNS 2021

Hari Lanjut Usia Nasional

GALERI 
KESMAS
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