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Salam dari Pemimpin Umum

Assalamualaikum Wr Wb. 

Salam sejahtera bagi kita semua. 
Membuat sebuah tulisan yang baik 
tentu saja membutuhkan sebuah proses 

pembelajaran. Menampilkan tulisan yang telah 
dibuat agar menjadi sebuah sarana komunikasi 
yang baik bagi penulis dan pembacanya, juga 
memerlukan sebuah  proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran tidak berlangsung dalam 
waktu yang singkat dan cara cepat tetapi 
memerlukan pengulangan. Mungkin perlu 
satu dua kali kegagalan. Demikian pula halnya 
dengan menulis sebuah artikel dalam sebuah 
jurnal ilmiah. Proses pembelajaran ini yang 
membuat beberapa tulisan perlu disempurnakan. 
Tentu saja tanpa mengubah isi tulisan yang 
ingin diinformasikan kepada pembaca oleh 
penulis. Semuanya merupakan sebuah proses 
pembelajaran bagi kita semua. Proses inilah yang 
kita harapkan dapat membuat kita berkembang 
membuat sebuah tulisan yang lebih baik. 

Memulai adalah proses yang paling sulit, 
namun tanpa sebuah awal sebuah proses tidak 
akan berlangsung. Maka, marilah bersama 
membentuk sebuah awal baru untuk budaya 
ilmiah kita yang lebih baik dengan mulai 
menulis! Sebanyak 1 artikel tinjauan pustaka, 
4 artikel penelitian dan 2 artikel editorial ilmu 
kesehatan masyarakat dimuat pada edisi yang 
kedua ini. Semuanya melalui proses seleksi yang 
panjang serta pengeditan yang cermat dari tim 
penyusun. 

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon 
maaf apabila ada kesalahan yang telah penyusun 
lakukan. Semoga semua yang telah dikerjakan 
membawa manfaat bagi kita bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Isti’anah Surury
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¶ Penelitian

Gambaran Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada 
Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 
Jakarta

Mochamad I. Nurmansyah, Badra Al- Aufa, Yuli Amra
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah, Jakarta

Abstract

Background : Youth vulnerable and risk on health reproductive matter and risky sexual behavior. The high number 
of bad sexual behavior is influenced by the lack of knowledge about health reproduction. Increasing knowledge 
about health reproduction becomes a important thing to create good behavior especially for youth.
Method : The research used cross sectional design with quantitative approach. The number of sample is about 136 
respondents which are from student of FKIK UIN Jakarta. Analysis data use univariate analysis.
Result : Based on level of knowledge, respondent have a good knowledge about menstruation is 53 (39,0%). In 
fertile period variable, the respondent have a good knowledge is eight (5,9%) and in reproduction risk variable 
only got 30 (22,1%) respondent that  have a good knowledge.
Discussion : Knowledge that is influences everyone on his/her behavior. Knowledge about health reproduction is 
got form printed media and electronic media. The lack of knowledge about health reproduction could impact on 
bad sexual behavior.
Conclusion: There is a different level of knowledge about health reproduction based on gender, grade and major 
on student of FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Key Word : Knowledge Level, Health Reproduction, Student, Major, Grade, Media

Abstrak

Pendahuluan : Remaja cenderung rentan dan lebih berisiko terhadap masalah kesehatan reproduksi dan perilaku 
seksual yang buruk. Tingginya perilaku seksual yang buruk dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan mengenai 
kesehatan reproduksi. Peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dirasa menjadi hal yang penting 
untuk dapat menciptakan perilaku yang baik khususnya bagi kalangan remaja.
Metode : Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Sampel adalah 
mahasiswa FKIK UIN Jakarta dengan jumlah 136 responden. Analisis data menggunakan analisis univariat.
Hasil : Berdasarkan kategori tingkat pengetahuan, responden yang memiliki pengetahuan baik mengenai menstruasi 
sebesar 53 (39,0%), pada variabel masa subur responden yang memiliki pengetahuan yang tergolong baik hanya 
berjumlah delapan (5,9%), dan pada variabel pengetahuan mengenai risiko reproduksi hanya terdapat 30 (22,1%) 
responden yang memiliki pengetahuan yang baik.
Diskusi : Pengetahuan menjadi hal yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Pengetahuan mengenai 
kesehatan reproduksi diperoleh melalui media cetak dan elektronik. Rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan 
reproduksi dapat berdampak pada perilaku yang buruk dalam hal kesehatan reproduksi.
Kesimpulan : Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan berdasarkan jenis kelamin, tingkat semester, dan program 
studi pada mahasiswa FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Kesehatan Reproduksi, Mahasiswa, Program Studi, Semester, Media
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PENDAHULUAN 

Fase remaja merupakan masa peralihan dari 
fase anak-anak menuju fase dewasa. Pada fase ini, 
manusia cenderung belum memiliki kematangan secara 
psikologis. Hal tersebut dapat dilihat dari emosi remaja 
yang belum stabil dan rentan mengalami gejolak sosial. 
Selain itu, pada fase ini manusia mulai mengalami 
proses kematangan seksual, yaitu pada usia 11-20 
tahun1. Kerentanan dan perubahan yang demikian 
membuat remaja lebih berisiko terhadap masalah 
kesehatan reproduksi dan perilaku seksual yang buruk.

Beberapa permasalahan terkait dengan kesehatan 
reproduksi yang sering dijumpai pada remaja antara 
lain seks bebas, peningkatan penderita penyakit 
menular seksual, kehamilan di luar nikah, serta 
kehamilan yang tidak dikehendaki. Berdasarkan Survei 
Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 
tahun 2007, sebesar 40-43% remaja mulai berpacaran 
pada usia 15-17 tahun, dengan aktivitas saat berpacaran 
seperti berpegangan tangan, berciuman, dan petting. 
Selain itu sebesar 1,3% perempuan mengaku pernah 
melakukan hubungan seks sebelum menikah dan 6,4 
% remaja laki-laki pernah melakukan hubungan seks 
sebelum menikah. Data yang sama juga menunjukkan 
terdapat 1% remaja mengalami kehamilan yang tidak 
dikehendaki. Pada kejadian kehamilan yang tidak 
dikehendaki, sebesar 60% remaja memutuskan untuk 
melakukan aborsi, sementara 40% lainnya memutuskan 
untuk melanjutkan kandungannya2. Pada tahun 2012 
angka aborsi oleh remaja di Indonesia cukup tinggi, 
yakni mencapai 2,5 juta kasus per tahun, baik aborsi 
secara aman maupun tidak3.

Menurut Green4, salah satu faktor yang 
mempengaruhi perilaku seseorang adalah pengetahuan. 
Bila dikaitkan dengan bidang kesehatan reproduksi, 
pengetahuan seksual remaja yang buruk dapat 
berimplikasi pada perilaku seksual remaja seperti 
kehamilan tidak dikehendaki, infeksi menular seksual 
dan lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
di sebuah SMA di Kabupaten Purbalingga menunjukan 
bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan 
terhadap praktik kesehatan reproduksi remaja. Pada 
penelitian tersebut, para siswa SMA mendapatkan 
pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dari 
internet dan tabloid5. Oleh karena itu, peningkatan 
pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dirasa 
menjadi hal yang penting untuk dapat menciptakan 
perilaku yang baik khususnya bagi kalangan remaja.

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok remaja 
yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Saat 
ini, kondisi pengetahuan mahasiswa mengenai kesehatan 
reproduksi juga dinilai masih rendah. Berdasarkan 
studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukan bahwa 
70% mahasiswa di kampus tersebut belum mengetahui 
aspek kesehatan reproduksi secara keseluruhan. 

Kondisi tersebut merupakan kondisi yang kontradiktif 
dimana mahasiswa yang menempuh progam studi ilmu 
kesehatan dan kedokteran seyogyanya mempunyai 
pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang lebih 
baik karena mereka mendapatkan materi mengenai 
kesehatan manusia pada perkuliahannya. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan mengenai kesehatan 
reproduksi pada mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Keseharan UIN Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan kesehatan reproduksi pada mahasiswa 
FKIK UIN Jakarta berdasarkan karakteristik tertentu. 
Pada penelitian ini akan diketahui tingkat pengetahuan 
mahasiswa mengenai kesehatan reproduksi yang 
mencakup pengetahuan mengenai menstruasi, masa 
subur, kehamilan dan risiko reproduksi.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan desain cross-sectional. Penelitian dilakukan 
selama empat bulan yaitu bulan Mei hingga Agustus 
2012. Penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri (UIN) 
Syarif Hidayatullah Jakarta. Populasi pada penelitian 
ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Pengambilan sampel menggunakan metode multistage 
sampling. Perhitungan sampel menggunakan rumus 
estimasi satu proporsi dengan besar proporsi 0,5 dan 
presisinya 0,10 (d) sertaderajat kepercayaan 90% maka 
didapatkan besar sampel 68 mahasiswa. Oleh karena 
pengambilan menggunakan desain kompleks maka 
besar sampel menjadi 136 dengan asumsi desain effect 
dua. Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner 
oleh mahasiswa. Analisis data menggunakan analisis 
univariat untuk memperoleh deskripsi dari beberapa 
variabel yang diteliti. Untuk menghindari kekurangan 
sampel akibat terdapat responden yang drop out karena 
tidak bersedia secara penuh memberi informasi maka 
disiapkan cadangan sampel, yakni sebesar 47.

Hasil penilaian pengetahuan pada penelitian 
ini dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu kurang 
apabila jawaban benar kurang dari 56%, tingkatan 
sedang apabila jawaban cukup 56-75% dan tingkatan 
baik apabila jawaban benar lebih dari 75% 5. 

HASIL

Karakteristik Mahasiswa
Responden terdiri dari 20 laki-laki dan 116 

perempuan. Berdasarkan tingkatan semester, responden 
terbanyak berasal dari mahasiswa semester lima 
yang berjumlah 51 (37,5%) responden. Sedangkan 
berdasarkan program studi, dari 136 responden, 47 
(34,6%) responden merupakan mahasiswa Kesehatan 
Masyarakat. Jumlah tersebut merupakan jumlah 
tertinggi dibandingkan dengan responden yang berasal 
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dari program studi lainnya seperti Farmasi yang 
berjumlah 44 (32,4%), Pendidikan Dokter berjumlah 
24 (17,6%) dan Ilmu Keperawatan yang berjumlah 21 
(15,4%). 

Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi

Untuk mengetahui pengetahuan tentang menstruasi 
dan masa subur, responden diberikan tiga pertanyaan 
tentang menstruasi. Pertanyaan menstruasi mencakup 
pengertian menstruasi dan proses menstruasi. Dalam 
mengetahui pengetahuan mengenai masa subur, 

responden diberikan tiga pertanyaan yang mencakup 
pengertian masa subur dan titik puncak masa subur. 
Sedangkan untuk mengetahui mengenai kehamilan, 
responden diberikan sembilan pertanyaan seputar 
kehamilan yang melingkupi kemungkinan hamil, 
kehamilan dan haid dan pencegahan kehamilan. Selain 
kehamilan, responden juga ditanyakan mengenai risiko 
reproduksi. Variabel risiko reproduksi diwakili oleh 
lima pertanyaan yang mencakup sekitar aborsi dan cara 
melakukannya. Pertanyaan mengenai menstruasi, masa 
subur, kehamilan dan risiko reproduksi serta responden 
yang menjawab benar dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Distribusi responden yang menjawab benar pertanyaan tentang kesehatan reproduksi
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Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Menurut 
Karakteristik Responden

Berdasarkan kategori tingkat pengetahuan, 
responden yang memiliki pengetahuan baik mengenai 
menstruasi sebesar 53 (39,0%) responden dan yang 
memiliki pengetahuan kurang sebanyak 10 (7,4%) 
responden. Untuk variabel masa subur, responden 
yang memiliki pengetahuan yang tergolong baik hanya 
berjumlah delapan (5,9%) dan kebanyakan responden 
memiliki pengetahuan cukup yang mencapai jumlah 72 
(52,9%). Pengetahuan responden yang kurang mengenai 
kehamilan mencapai 67 (49,3%) dan responden yang 
memiliki pengetahuan yang baik berjumlah 53 (39,0%). 
Dalam hal pengetahuan mengenai risiko reproduksi, 
responden terbanyak memiliki pengetahuan cukup 
dimana jumlahnya mencapai 71 (52,2%) dan hanya 30 
(22,1%) responden yang memiliki pengetahuan yang 
baik.

Berdasarkan jenis kelamin responden, laki-
laki yang memiliki pengetahuan baik mengenai 
kesehatan reproduksi sebesar 30,0% sedangkan pada 
wanita hanya berjumlah 17,2%. Menurut program 
studi yang ditempuh oleh responden, jumlah tertinggi 
responden yang memiliki pengetahuan yang baik 
mengenai kesehatan reproduksi berasal dari program 
studi pendidikan dokter yaitu berjumlah 12 (50,0%) 
responden sedangkan jumlah terendah berasal dari 
program studi farmasi yaitu berjumlah 3 (6,8%) 
responden. Berdasarkan tingkat semester responden, 
responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik 
yang tertinggi berasal dari tingkat tiga yaitu sebesar 
10 (25,6%) responden dan yang terendah berasal dari 
mahasiswa semester satu yaitu berjumlah 4 (12,9%) 
responden. Untuk dapat melihat tingkat pengetahuan 
responden menurut karakteristik jenis kelamin, program 
studi dan tingkat semester dapat dilihat pada tabel 2.

Tingkat pengetahuan juga dilihat berdasarkan sikap 
responden dalam memanfaatkan media. Media cetak 
maupun elektronik menjadi salah satu sumber informasi 
mengenai kesehatan reproduksi. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa responden yang membaca surat 
kabar setiap hari yaitu sebesar 27,3% memiliki tingkat 
pengetahuan baik dibandingkan responden yang 
membaca surat kabar hanya satu kali dalam seminggu 
yaitu sebesar 17,2%, jarang membaca surat kabar sebesar 
20,0% dan tidak pernah membaca surat kabar sebesar 
25,0%. Berdasarkan sikap pemanfaatan responden 
terhadap televisi, didapatkan bahwa presentase tertinggi 
responden dengan tingkat pengetahuan baik berasal 
dari responden yang memanfaatkan televisi satu kali 

dalam semingu yaitu sebesar 29,4%. Sedangkan jumlah 
terendah pada tingkat pengetahuan baik berasal dari 
responden yang tidak pernah memanfaatkan televisi 
dalam enam bulan terakhir. Dalam pemanfaatan 
radio, responden yang tidak pernah memanfaatkan 
radio dalam enam bulan terakhir memiliki tingkat 
pengetahuan kurang yang paling tinggi dibandingkan 
dengan kelompok lain yaitu sebesar 43,5%. Sedangkan 
tingkat pengetahuan baik yang paling tinggi berasal 
dari kelompok responden yang mendengar radio satu 
kali dalam seminggu. Tingkat pengetahuan berdasarkan 
pemanfaatan responden terhadap media secara lebih 
jelas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 2 Tingkat pengetahuan responden tentang kesehatan reproduksi menurut karakteristik
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Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan sikap responden dalam memanfaatkan media

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat 
enam (30,0%) mahasiswa dan 48 (41,4%) mahasisiswi 
memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi yang 
rendah. Tinggginya pengetahuan mengenai kesehatan 
reproduksi pada laki-laki dibandingkan perempuan 
juga terjadi pada Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010. 
Pada Riskesdas 2010, presentase jumlah laki-laki 
dengan tingkat pengetahuan mengenai HIV/AIDS yang 
baik berjumlah 51,2% sedangkan perempuan hanya 
mencapai 50,9%7.

Minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi 
dapat berdampak pada perilaku yang buruk dalam 
hal perawatan organ reproduksi maupun dalam hal 
perilaku seksual berisiko. Telah banyak penelitian yang 
menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan salah satu 
faktor yang menentukan perilaku seseorang. Sebuah 
penelitian menunjukan bahwa remaja saat ini memiliki 
pengetahuan yang rendah terkait dengan fungsi 
dan anatomi organ reproduksi sehingga berdampak 
pada ketidakmampuan remaja untuk merawat organ 
reproduksinya9. Penelitian lain juga menunjukan bahwa 
adanya hubungan antara pengetahuan remaja dengan 
sikap perilaku seksual remaja di SMAN 1 Gebog 
Kudus9. 

Pengetahuan juga menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi terjadinya hubungan seksual pra nikah. 
Penelitian yang dilakukan pada remaja di Jawa Tengah 
menunjukan bahwa rendahnya harga diri, rendahnya 
pengetahuan kesehatan reproduksi dan kuatnya 
dukungan sosial terhadap hubungan seksual pra 
nikah merupakan faktor yang berpengaruh terjadinya 
hubungan seksual pra nikah10. Oleh karena itu, menjadi 
tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun 
masyarakat untuk dapat meningkatkan kesehatan 
reproduksi terutama bagi remaja.

Bila dilihat dari sudut kuantitas dan kualitas 
remaja, peningkatan pengetahuan khususnya dalam hal 

kesehatan reproduksi menjadi hal yang sangat penting. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 
penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 236,7 
juta jiwa dan 26,67 persen adalah remaja11. Banyaknya 
jumlah tersebut akan berpengaruh pada perkembangan 
sosial, ekonomi dan sosial dari bangsa Indonesia. 
Remaja juga akan menentukan kualitas bangsa di 
masa yang akan datang karena remaja saat ini adalah 
pemimpin di masa depan.

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa adanya 
kesenjangan pengetahuan antar program studi terhadap 
kesehatan reproduksi. Mahasiswa program studi farmasi 
dengan pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik 
hanya mencapai 3 (6,8%) responden dan mahasiswa 
kesehatan masyarakat dengan pengetahuan kesehatan 
reproduksi yang baik hanya mencapai 4 (8,5%). 
Kondisi tersebut berbeda dengan mahasiswa program 
studi pendidikan dokter dengan pengetahuan kesehatan 
reproduksi baik berjumlah 12 (50,0%) dan mahasiswa 
keperawatan berjumlah tujuh (33,3%). Menurut 
Wijayanti dalam Weka menyebutkan bahwa pendidikan 
formal memiliki pengaruh terhadap pengetahuan 
masyarakat mengenai kesehatan reproduksi. Dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Weka dkk juga 
ditemukan perbedaan yang signifikan mengenai 
pengetahuan kesehatan reproduksi antara mahasiswa 
Fakultas Kedokteran dan Mahasiswa Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro12.

Hasil penelitian menunjukan bahwa responden 
yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik berasal 
dari mahasiswa program studi pendidikan dokter 
sedangkan yang terendah berasal dari mahasiswa 
program studi farmasi. Hal tersebut dapat dikarenakan 
perbedaan mata kuliah yang diberikan di setiap 
program studi. Seperti dalam program studi pendidikan 
dokter, mata kuliah reproduksi berbobot lima sistem 
kredit semester (SKS). Tingginya bobot SKS tersebut 
menentukan beban kerja tenaga pengajar, beban studi 
mahasiswa dan beban penyelenggaraan suatu mata 
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kuliah. Mata kuliah tersebut tidak ada dalam program 
studi lain sehingga hal tersebut dapat menjadi penyebab 
tingginya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi 
pada mahasiswa program studi pendidikan dokter13.

Selain pendidikan formal, faktor lain yang 
turut mempengaruhi tingkat pengetahuan kesehatan 
reproduksi adalah pemanfaatan media massa. Sebuah 
penelitian menunjukan bahwa para siswa di salah satu 
SMA di Surakarta memperoleh informasi kesehatan 
reproduksi melalui media seperti televisi, majalah 
atau media cetak14. Berdasarkan Survei Kesehatan 
Reproduksi Indonesia tahun 2007, televisi merupakan 
media massa yang paling diminati di kalangan remaja, 
diketahui sebesar 79% remaja putri dan 77% remaja 
putra menonton televisi setidaknya seminggu sekali. 
Sementara media cetak merupakan media massa yang 
paling tidak diminati, yakni hanya diminati oleh 24% 
remaja putri dan 23% remaja putra 2.

KESIMPULAN

Berdasarkan jenis kelamin, pengetahuan reproduksi 
dengan kategori baik lebih banyak diperoleh oleh 
laki-laki dengan jumlah dibandingkan perempuan. 
Mahasiwa program studi pendidikan dokter dengan 
tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi yang 
baik lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa 
lain seperti mahasiswa program studi keperawatan, 
mahasiswa program studi kesehatan masyarakat dan 
mahasiswa program studi farmasi. Menurut tingkat 
semester, Mahasiswa semester tiga memiliki skor tinggi 
dengan jumlah terbanyak dibanding dengan mahasiswa 
semester satu, semester lima dan semester tujuh.

SARAN

Diperlukan upaya penyebaran informasi mengenai 
kesehatan reproduksi secara massif oleh pemerintah 
maupun lembaga swadaya masyarakat melalui 
berbagai media, baik cetak dan elektronik. Dengan 
adanya upayatersebut, mahasiswa diharapkan tidak 
hanya memperoleh informasi kesehatan reproduksi dari 
materiperkuliahan, namun juga informasi dari sumber 
lainnya.Selainitu, diperlukan pula adanya wadah 
seperti pusat komunikasi dan informasi remaja yang 
dapat menjadi stimulus bagi mahasiswa untuk lebih 
aktif dalam mencari pengetahuan kesehatan reproduksi 
serta mengambil perandalam menyebarkan informasi 
mengenai pengetahuan kesehatan reproduksi kepada 
masyarakat.
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¶ Penelitian

Analisis Komposisi Tubuh dengan Konsumsi Pangan Mahasiswa 
Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor

Cahyuning Isnaini1

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Abstract

Adolescence is one of the important phases of human’s growth. Adult’s condition mostly determined by the 
condition of health and nutrition in adolescence phase. Malnutrition in adolescence often appears because of 
the wrong diet such as the imbalance of food consumption and the recommended dietary intake (Septiana 2011). 
Human’s body divided in fluid and material. Forty percent of human body is material of protein, fat, and mineral, 
carbohydrate and organic and non-organic things. Sixty percent is fluid. This observation needs foods recall form, 
stationery, and Bio-Impedance Analysis (BIA) to know the body composition of 59 person of college student in 
Community Nutrition of Bogor Agricultural University. There’s one error data so this observation only use 58 
data. Categories of respondent’s body composition have a wide variation in all categories. Not all the aspect of 
food consumption has a relation with the body composition because Body Mass Rate, Rest Metabolic Rate and 
physical activity also affect the body composition.

Keywords: body composition, food consumption, adolescence.

Abstrak

Masa remaja adalah salah satu fase yang penting dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kondisi 
seseorang pada masa dewasa banyak ditentukan oleh keadaan gizi dan kesehatan pada masa remaja. Masalah gizi 
pada remaja yang sering muncul dikarenakan perilaku gizi yang salah, yaitu ketidakseimbangan antara konsumsi 
gizi dengan kecukupan gizi yang dianjurkan (Septiana 2011). Tubuh manusia terdiri atas cairan dan zat padat. 
Empat puluh persen tubuh manusia merupakan zat padat seperti protein, lemak, mineral, karbohidrat, material 
organik dan non organik. Enam puluh persen sisanya adalah cairan. Alat-alat yang dibutuhkan pada pengamatan 
ini adalah formulir food recall, alat tulis, dan mesin analisis komposisi tubuh yaitu Bio-Impedance Analysis (BIA). 
Responden pada pengamatan ini adalah responden Gizi Olahraga hari Selasa berjumlah 59 orang dengan eror 
1 data sehingga hanya terpakai 58 data. Nilai rata-rata komposisi tubuh mahasiswa/i responden masih beragam 
dari kategori under, normal, dan over Tidak semua konsumsi pangan memiliki kaitan yang langsung terhadap 
komposisi tubuh karena BMR, RMR, aktivitas fisik turut mempengaruhi keadaan komposisi tubuh. 

Kata kunci: komposisi tubuh, konsumsi pangan, remaja.
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PENDAHULUAN

Masa remaja adalah salah satu fase yang penting 
dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. 
Kondisi seseorang pada masa dewasa banyak 
ditentukan oleh keadaan gizi dan kesehatan pada 
masa remaja. Masalah gizi pada remaja yang sering 
muncul dikarenakan perilaku gizi yang salah, yaitu 
ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dengan 
kecukupan gizi yang dianjurkan (Septiana 2011).

Tubuh manusia terdiri atas cairan dan zat padat. 
Sebanyak 40% tubuh manusia merupakan zat padat 
seperti protein, lemak, mineral, karbohidrat, material 
organik dan non organic dan  sisanya adalah cairan. 
Dari 60% komposisi cairan, 20 % merupakan cairan 
ekstraseluler dan 40% merupakan cairan intraseluler. 
Sebanyak 24% cairan ekstraseluler berada dalam 
pembuluh darah berupa plasma darah dan 16% terdapat 
di interstisial. Perbedaan yang penting pada plasma 
dan cairan interstisial adalah adanya protein yang 
larut dalam plasma sedangkan di interstisial tidak ada 
(Djumadias 1990).

Komposisi tubuh dari seseorang dipengaruhi oleh 
pola konsumsi dari seseorang tersebut. Oleh karena 
itu, diperlukan pengamatan agar dapat mengetahui 
hubungan antara komposisi tubuh pada seseorang 
dengan pola konsumsi dari orang tersebut.

Tujuan

Pengamatan ini memiliki tujuan mengetahui 
komposisi tubuh pada peserta responden mahasiswa/i 
Departemen Gizi Masyarakat tahun 2012 Departemen 
Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Selain itu 
pengamatan ini ditujukan untuk mencari hubungan 
antara pola konsumsi dengan komposisi tubuh. 

METODOLOGI

Waktu dan Tempat
Pengamatan komposisi tubuh dan konsumsi 

pangan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2012 
dan selesai pada tanggal 11 November 2012. Praktikum 
bertempat di Laboratorium Gizi Olahraga lantai 
3, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi 
Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Alat dan Responden

Alat-alat yang dibutuhkan pada praktikum ini 
adalah formulir food recall, alat tulis, dan mesin analisis 
komposisi tubuh yaitu Bio-Impedance Analysis (BIA). 
Responden pada pengamatan ini adalah 59 mahasiswa/i 
Departemen Gizi Masyarakat berjumlah 59 orang 
dengan eror 1 data sehingga hanya terpakai 58 data.

Prosedur Kerja

Peserta komposisi tubuh diukur komposisi tubuhnya 
dengan menggunakan alat Bio-Impedance Analysis 

(BIA).
 

Pola konsumsi pangan peserta dihitung dengan cara 
food recall.

 
Dilakukan analisis dan studi pustaka mengenai 

komposisi tubuh dan konsumsi pangan.

Gambar 1. Diagram alir prosedur kerja pengamatan                  
komposisi tubuh dan konsumsi pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi Tubuh
Komposisi badan dapat diukur dengan menggunakan 

berbagai alat dari alat yang bersifat konvensional 
sampai dengan alat yang sangat canggih. Pada dasarnya 
dikenal dua metode dasar yaitu secara langsung 
(direct) atau tak langsung (indirect). Pemeriksaan 
secara langsung hanya dapat dilakukan pada mayat 
(cadaver) dengan melakukan analisis kimiawi terhadap 
seluruh jaringan badan, untuk kemudian dihitung 
masing-masing komponen penyusun badan secara 
langsung. Metode ini tidak dapat digunakan untuk 
menilai komposisi badan seseorang yang masih hidup, 
sehingga cara ini hampir tidak pernah dilakukan 
secara luas untuk menilai keberhasilan suatu program 
latihan. Pada pemeriksaan secara tidak langsung dapat 
dilakukan dengan menggunakan dilusi isotop, analisis 
aktivasi neutron, penghitungan potasium-40, metode 
hydrostatic weighing, metode rongenologi dengan 
menggunakan x-ray, metode ultrasoundographi (USG), 
metode CT scan (Computerized Tomographi Scanning), 
metode Bioelectrical Impedence Analysis (BIA), dan 
metode antropometri dengan menggunakan teknik 
skinfold. Dari sembilan macam pemeriksaan secara 
tidak langsung ini hanya ada enam macam yang sering 
dilakukan yaitu metode hydrostatic weighing, metode 
rongenologi, metode ultrasoundographi, metode CT 
scan, metode Bioelectrical Impedence Analysis dan 
metode antropometri (McArdle et al dalam Sudibjo 
2011).

Komposisi tubuh pada pengamatan ini diukur 
dengan metode tak langsung (indirect) dengan 
menggunakan alat Bio-Impedance Analysis (BIA). 
BIA sangat sensitif terhadap status hidrasi seseorang 
dan latihan fisik (exercise) yang dapat menyebabkan 
dehidrasi. Kedua faktor tersebut dapat berperan sebagai 
variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi hasil 
pemeriksaan. Pada pengamatan kali ini, digunakan 
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data dari 58 responden yang seharusnya berjumlah 
59 responden. Data mesin BIA dari satu responden 
tidak bisa dimunculkan walaupun sudah dilakukan 
pengulangan beberapa kali. Kemungkinan hal ini terjadi 
karena sifat alat BIA yang responsive terhadap kadar 
lemak dan hidrasi dari responden. 

Informasi yang diperoleh dari mesin BIA adalah 
Indeks Massa Tubuh, Percent Body Fat, Waist Hip 
Ratio, Mass Body Fat, Lean Body Mass, Total Body 
water, dan lain-lain (Maughan, 1993 dalam Sudibjo 
2011). Nilai kategori kondisi komposisi tubuh 
responden dapat diketahui langsung pada mesin BIA 
akan tetapi pada pengamatan kali ini, indikator IMT 
menggunakan kategori WHO dan Waist Hip Ratio 
menggunakan kategori yang mengacu pada Valentine 
tahun 2012. Hasil pengamatan dari alat BIA disajikan 
dalam tabel 1.

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa persentase 
untuk responden dengan IMT normal terbanyak 
terdapat pada kelompok responden perempuan (49%). 
Sedangkan pada responden laki-laki jumlah terbanyak 
pada kategori over (54%). Kategori over  merupakan 
kelompok gabungan untuk responden dengan keadaan 
status gizi kegemukan, pre-obes, obes I, dan obes II.

Total Body Water

Tubuh manusia terdiri atas cairan dan zat padat. 
Empat puluh persen tubuh manusia merupakan zat 
padat seperti protein, lemak, mineral, karbohidrat, 
material. Enam puluh persen sisanya adalah cairan. 
Dari 60% komposisi cairan, 20% merupakan cairan 
ekstraselular dan 40% nya adalah cairan intraselular. 
Rata-rata semua responden memiliki total komposisi 
cairan tubuh sebesar 29,8%, rata-rata untuk perempuan 

Indeks Massa Tubuh

Indeks Massa Tubuh (IMT) digunakan untuk 
menilai berat badan terhadap tinggi badan dan dihitung 
dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan 
tinggi badan dalam meter persegi (BB/TB2). IMT 
seseorang dapat dengan mudah ditentukan dengan 
menggunakan nomogram. IMT merupakan indikator 
komposisi tubuh total yang relatif baik dalam studi 
populasi dan berkaitan dengan kesehatan. Keterbatasan 
utama IMT adalah sulit untuk menginterpretasikannya 
pada banyak orang dan untuk memproyeksikan 
perubahan penurunan berat badan yang sebenarnya 
dengan perubahan IMT (Soegiarto dkk 2004). Cut off  
IMT yang digunakan dalam pengamatan kali ini adalah 
cut off  IMT untuk orang Asia-Pasifik. Berikut ini cut off  
IMT yang digunakan.

Sumber : IOTF WHO, 2000 (untuk orang Asia).

sebesar 26,6%, sedangkan untuk laki-laki rata-ratanya 
sebesar 37,5%. Nilai terkecil total komposisi cairan 
yaitu 16,9% yang terdapat pada perempuan  dan nilai 
terbesar yaitu 52,6% yang terdapat pada laki-laki. 

Waist-to-Hip Ratio (WHR)

Waist-to-Hip Ratio (WHR) merupakan perbandingan 
pinggang dan pinggul. WHR menggambarkan 
proporsi lemak yang ada di daerah pinggang-pinggul. 
Kebanyakan lemak tubuh tersimpan dalam dua cara 
yang berbeda, yaitu di bagian tengah perut (bentuk 
apel) dan sekitar pinggul (bentuk pir). Bagi kebanyakan 
orang, bentuk apel atau membawa beban tambahan di 
tengah menempatkan mereka pada risiko kesehatan 
lebih tinggi daripada membawa beban tambahan di 
pinggul atau paha atau bentuk pir. WHR hanyalah salah 
satu penilaian yang digunakan dalam mengukur risiko 
kesehatan secara keseluruhan (Agatston 2007). WHR 
dibedakan menurut jenis kelaminnya. Pada laki-laki, 
nilai idealnya sebesar 0,95 dan 0,8 pada perempuan 
(Valentine et al 2012).

Berdasarkan data, persentase laki-laki dengan WHR 
>0,95 adalah sebesar 5,8%. Hal ini sangat berbeda jauh 
pada kelompok perempuan yang memiliki WHR >0,8 
sebesar 94,25%. Jika seseorang memiliki WHR yang 
melebihi ambang batas maka ia memiliki kemungkinan 

Tabel 1 Sebaran persentase keadaan komposisi tubuh responden



10

Berkala Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia

BIMKMI § Vol 1 § bimkmi.bimkes.org

untuk beresiko menderita penyakit generatif. 

Lean Body Mass
Massa jaringan bebas jaringan adiposa (lean body 

mass) terdiri atas otot, tulang, serta cairan ekstraseluler. 
Komposisi tubuh diukur untuk mendapatkan persentase 
lemak, tulang, air, dan otot dalam tubuh. Pengukuran 
komposisi tubuh juga ditujukan untuk mendeteksi 
kebutuhan tubuh terhadap asupan makanan serta 
mendapatkan informasi yang relevan terhadap upaya 
pencegahan dan penanganan penyakit (Brown et all 
2005). Orang yang memiliki massa jaringan bebas 
lemak yang berlebih diindikasikan memiliki otot, tulang 
dan cairan exstraseluler yang berlebih pula.

Rata-rata semua responden memiliki massa jaringan 
bebas lemak sebesar 41,6 kg,rata-rata untuk perempuan 
sebesar 37,3 kg,sedangkan untuk laki-laki rata-ratanya 
sebesar 52,1 kg, nilai tekecil yaitu 26,1 kg dan nilai 
terbesarnya 73,1 kg. 

Mass Body Fat

Massa lemak tubuh merupakan hasil pengukuran 
massa lemak tubuh menggunakan Bioelectrical 
Impedance Analyzer (BIA) yang dinyatakan dalam 
presentase massa lemak tubuh per total berat badan 
yang terdiri dari masa lemak tubuh pertotal berat badan 

metode food recall 24 jam, food records dan weighing 
methode (Sudibjo 2011).

Jumlah asupan zat gizi yang diperoleh oleh responden 
diketahui dengan melakukan food recall 24 jam pada 
hari kuliah dan hari libur agar merepresentasikan 
asupan zat gizi responden selama ini. Berdasarkan 
kandungan gizi yang terdapat dalam DKBM maka 
dapat diketahui jumlah konsumsi zat gizi dari berbagai 
jenis dan kelompok pangan. Cara perhitungan 
kandungan zat gizi makanan yaitu menggunakan 
cara distribusi pangan. Bahan pangan mentah diukur 
dan didistribusikan ke berat matang dan mentah per 
bahan pangan yang dikonsumsi individu kemudian 
dihitung zat gizi menggunakan DKBM. Kemudian 
menggunakan metode den Hartog yaitu dengan cara 
mengukur jumlah bahan pangan yang dikonsumsi 
kemudian didistribusikan zat gizinya menggunakan 
DKBM (Sudibjo 2011). Kecukupan zat gizi pun dihitung 
dengan memperhatikan nilai AKG untuk laki-laki dan 
perempuan pada usia 20-29 tahun. Status kecukupan zat 
gizi diketahui dengan pengkategorian sebagai berikut; 
berlebih (>120%); normal (sesuai AKG) (90-119%); 
defisit ringan (80-89%); defisit sedang (71-79%); dan 
defisit berat (<70%). Data hasil pengamatan food recall 
disajikan dalam tabel 3. 

yang terdiri dari  masa lemak, masa tubuh tanpa lemak, 
dan massa tulang. Persen masa lemak tubuh wanita 
dewasa dikatakan normal adalah 22-31%, dikatakan 
underfat apabila persentase <22% sedangkan obesitas 
apabila ≥32% (Vivian et all 1996).

Rata-rata semua peserta tes memiliki massa lemak 
tubuh sebesar 14,2 kg,rata-rata untuk perempuan 
sebesar 14,1 kg,sedangkan untuk laki-laki rata-ratanya 
sebesar 14,4 kg, nilai tekecil yaitu 1,8 kg dan nilai 
terbesarnya 43,8 kg. Dapat dilihat dari data tabel 1 
bahwa kebanyakann laki-laki berlebih massa lemak 
tubuhnya ini mengindikasikan obesitas .

Konsumsi pangan

Penilaian konsumsi pangan merupakan cara 
menilai keadaan atau status gizi masyarakat secara tidak 
langsung. Secara kuantitatif akan diketahui jumlah dan 
jenis pangan yang dikonsumsi. Secara kuantitatif dapat 
diketahui jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi. 
Metode pengumpulan data yang dapat digunakan : 

Berdasarkan data diketahui bahwa asupan energi 
rata-rata responden laki-laki dan perempuan termasuk 
ke dalam kategori defisit berat. Konsumsi protein pada 
perempuan lebih besar saat hari kuliah dibandingkan 
dengan hari libur. Berdasarkan cut off, asupan protein 
pada perempuan tergolong berlebih. Berbeda pada laki-
laki, pada hari kuliah rata-rata konsumsi protein lebih 
rendah dibandingkan dengan hari libur. Asupan protein 
pada laki-laki normal pada hari kuliah dan menjadi 
berlebih pada saat hari libur. Konsumsi lemak pada 
perempuan lebih besar saat hari kuliah dibandingkan 
dengan hari libur seperti halnya pada data responden 
laki-laki. Berdasarkan saran bahwa asupan lemak antara 
20-35% dari total energi sehari maka diperlukan 49-86 
g lemak untuk perempuan dan 62-109 g untuk laki-laki.  
Berdasarkan data, rata-rata dari perempuan pada hari 
libur asupan lemak masih di bawah saran sedangkan 
pada laki-laki kedua harinya masih berada di bawah 
nilai yang dianjurkan. 

Konsumsi karbohidrat pada laki-laki dan perempuan 

Tabel 3 Hasil pengamatan food recall
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lebih besar saat hari libur dibandingkan dengan hari 
kuliah. Berdasarkan saran konsumsi pangan sumber 
karbohidrat sebesar 60-75% dari total energi, maka 
dibutuhkan 330-413 g karbohidrat untuk perempuan 
dan 420-525 g karbohidrat bagi laki-laki. Berdasarkan 
data, hanya pada hari libur kecukupan karbohidrat ini 
normal sedangkan pada hari kuliah masih di bawah 
jumlah yang disarankan. 
Kaitan konsumsi pangan dengan komposisi tubuh 
kaitan konsumsi pangan dengan IMT

Energi para peserta masih berstatus defisit berat,  
namun  IMT yang dimiliki oleh laki-laki sebagian besar 
berada di atas normal, hal ini kemungkinan terjadi karena 
asupan protein yang meningkat pada saat hari libur bisa 
juga karena aktivitas fisik yang kurang. Pada perempuan 
IMT sebagian besar berada di kategori normal, hal ini 
mungkin didukung oleh konsumsi protein, lemak dan 
karbohidrat yang dapat cukup disertai aktivitas fisik. 

Kaitan konsumsi pangan dengan waist hip ratio

Lemak cenderung mengisi bagian perut sehingga 
mempengaruhi WHR. Asupan lemak yang rendah 
kemungkinan memiliki hubungan erat dengan WHR 
peserta yang sebagian besar tergolong rendah resiko 
penyakit degeneratif. 

Kaitan konsumsi pangan dengan mass body fat

Menurut Septiana (2011), lemak yang tersimpan 
dalm tubuh dipengaruhi BMR, RMR, aktivitas fisik, 
dan efek termogenik makanan. Walaupun hanya 
asupan karbohidrat dan protein yang berada dalam 
kisaran normal-berlebih namun ternyata sebanyak 
52.9% peserta laki-laki memiliki nilai MBF over, tidak 
sebanding dengan lemak dan energi yang asupannya 
kurang.  Berbeda dengan perempuan yang 42.9% 
memiliki nilai MBF standar. 
Kaitan konsumsi pangan dengan lean body mass

LBM dipengaruhi oleh asupan protein,  walaupun 
asupan protein berada di kisaran normal-berlebih  
namun tidak memiliki hubungan dengan keadaan LBM 
peserta, sebanyak 41.2% peserta laki-laki dan 58.5% 
peserta perempuan memiliki nilai LBM under. LBM 
dihitung berdasarkan massa tubuh-massa lemak (tulang, 
otot, cairan, dan organ tubuh) 
Kaitan konsumsi pangan dengan total body water

Total body water dipengaruhi oleh terutama oleh 
jumlah konsumsi cairan individu. Lemak memiliki 
sedikit pengaruh terhadap cairan tubuh. Belum dapat 
diketahui secara pasti bagaimana hubingan antara 
konsumsi pangan dengan TBW karena konsumsi cairan 
tidak dimasukkan. 

KESIMPULAN

Komposisi tubuh mahasiswa/i responden masih 
beragam dari kategori under, normal, dan over. Tidak 
semua konsumsi pangan memiliki kaitan yang langsung 

terhadap komposisi tubuh karena BMR, RMR, aktivitas 
fisik turut mempengaruhi keadaan komposisi tubuh. 

SARAN

Pengamatan komposisi tubuh dan konsumsi pangan 
sebaiknya dilakukan pengamatan lebih lanjut lagi agar 
dapat diperoleh keadaan tubuh yang sehat optimal 
dengan didukung dari konsumsi pangannya.
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¶ Penelitian

Studi Deskriptif Kondisi Pengungsian dan Penyakit Pasca 
Erupsi Merapi  26 Oktober 2010 Di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta

Fazry P. Wibawa
Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

ABSTRACT
Mount Merapi has erupted and relased of pyroclastic flow on October 26, 2010 at 05:02 pm, as a result of the 

eruption caused human casualties are also thousands of people were evacuated to the evacuation and destruction 
of infrastructure.  Province of Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) is a province that much affected by the eruption 
of Mount Merapi, this is because the crater of Mount Merapi is located mostly in DIY.  This study was a descriptive 
study with qualitative and quantitative approaches, researcher was taken secondary data from several related 
government agencies, and interviews to compare points of view about the conditions in refugee and displaced 
according to the officer who had handled the evacuation. The results up to Date 6 September 2010 that the disease 
were a disease arising in refugee ARI, Cepalgia, Common Cold, Myalgia, Hypertension Primer, Acute Pharyngitis, 
Dermatitis, Dispepsi, Eye disease, Gastritis. General condition is affected refugee camps in the refugee camps 
because there were a lot of people, displacement and refugee situations one else will be different conditions, a 
growing number of refugees in refugee camps to feed the lower the health care aspects of basic sanitation.

Keywords : Refugee Camps Condition, Diseases of Refugees, Mount Merapi Eruption.

ABSTRAK
Gunung Merapi meletus dan mengeluarkan awan panas pada tanggal 26 Oktober 2010 pada jam 17.02 WIB, 

akibat dari letusan tersebut menimbulkan korban manusia juga ribuan orang dievakuasi ke pengungsian dan 
kerusakan infrastruktur. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang banyak terkena 
dampak oleh letusan Gunung Merapi, hal ini disebabkan karena kawah Gunung Merapi terletak sebagian besar 
di DIY. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, pengambilan 
data sekunder diambil dari beberapa instansi pemerintah yang terkait, dan wawancara membandingkan sudut 
pandang tentang kondisi di pengungsian menurut pengungsi dan petugas yang pernah menangani pengungsian. 
Hasil penelitian sampai dengan tanggal 6 September 2010 penyakit yang timbul di pengungsian adalah penyakit 
ISPA, cepalgia, common cold, myalgia, hipertensi primer, faringitis akut, dermatitis, dispepsi, penyakit mata, 
gastritis. Kondisi secara umum lokasi pengungsian dipengaruhi karena di lokasi pengungsian terdapat banyak 
orang, situasi satu pengungsian dan pengungsian lain akan berbeda kondisinya, semakin banyak pengungsi di 
lokasi pengungsian maka akan semakin rendah untuk aspek pelayanan kesehatan sanitasi dasar. 

Kata kunci : Kondisi Pengungsian, Penyakit pada Pengungsi, Erupsi Gunung Merapi.
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PENDAHULUAN

Gunung Merapi pada tanggal 20 September 2010 
oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi 
Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta ditetapkan 
menjadi waspada. Tanggal 25 Oktober 2010 status 
Gunung Merapi ditingkatkan menjadi awas dan 
masyarakat dalam radius 10 km dari puncak Gunung 
Merapi diungsikan ke wilayah aman. Tanggal 26 
Oktober 2010 pada jam 17.02 WIB, Gunung Merapi 
meletus dan mengeluarkan awan panas yang kemudian 
menimbulkan korban (Wijayanti, 2010). Status Gunung 
Merapi mengalami penurunan dari status awas mulai 
dari 3 Desember 2010 (Kesbanglinmas Sleman, 2011).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan 
provinsi yang banyak terkena dampak oleh letusan 
Gunung Merapi, hal ini disebabkan karena kawah 
Gunung Merapi terletak sebagian besar di Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY). Data yang dipublikasikan 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
tanggal 8 Desember 2010 yang berasal dari Kementerian 
Kesehatan RI, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
terdapat 275 orang meninggal dimana 190 orang 
meninggal akibat luka bakar dan 85 orang meninggal 
akibat non luka bakar (BNPB, 2010).

Berdasarkan rekomendasi BPPTK, 7 (tujuh) desa 
dalam radius 10 km dari puncak harus disterilkan 
dari aktivitas manusia, terutama daerah sepanjang 
tepi sungai. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Kesehatan pada 26 Oktober 2010 terdapat 28 orang 
meninggal, 91 luka di RS Sardjito, dan 18.197 telah 
dievakuasi ke 13 lokasi pengungsian (WHO, 2010). 
Permasalahan pengungsian menimbulkan masalah yang 
serius bagi masyarakat yang daerahnya terkena secara 
langsung akibat letusan eksplosif yang mengeluarkan 
abu panas, aliran pyroklastik, gas, dan debu dari 
erupsi Gunung Merapi tersebut (BPPN, 2006). Setiap 
bencana memiliki karakteristik permasalahan yang 
berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang 
lain, serta jenis bencana yang satu dengan yang lain, 
faktor temporal juga memberikan perbedaan tersendiri 
terhadap permasalahan penyakit akibat bencana. Situasi 
bencana selalu terjadi kedaruratan disemua aspek 
kehidupan. Terjadinya kelumpuhan pemerintahan, 
rusaknya fasilitas umum, terganggunya sistem 
komunikasi dan transportasi, lumpuhnya pelayanan 
umum yang mengakibatkan terganggunya kehidupan 
masyarakat. Erupsi Gunung Merapi menimbulkan 
permasalahan penyakit yang memiliki karakteristik 
tertentu berdasarkan variabel waktu. Tujuan penelitian 

ini adalah mendeskripsikan kondisi pengungsian, 
karakteristik pengungsi, dan permasalahan penyakit 
yang timbul pasca erupsi Gunung Merapi 26 Oktober 
2010 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
upaya-upaya penanggulangan permasalahan penyakit 
yang timbul.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif menurut Notoatmodjo (2010) 
dilakukan terhadap sekumpulan objek yang biasanya 
bertujuan untuk melihat gambaran fenomena yang 
terjadi di dalam suatu populasi tertentu. Metode dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan pengambilan data dari Dinas Kesehatan 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sleman, Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 
Masyarakat Kabupaten Sleman untuk menggambarkan 
lokasi pengungsian, jumlah pengungsi, karakteristik 
pengungsi, dan jumlah besarnya penyakit yang 
digolongkan pada variabel waktu. Penelitian ini 
juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode wawancara terstruktur untuk mewawancarai 
informan untuk mengetahui kondisi pengungsian dan 
kondisi sarana prasarana, informan berasal dari Dinas 
Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sleman, Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
dan Pengungsi. Penelitian ini melihat angka kejadian 
penyakit yang timbul di pengungsian pada pengungsi 
pasca erupsi merapi 26 Oktober 2010 dan mengetahui 
upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan penyakit yang timbul di pengungsian.

HASIL

Provinsi Dareah Istimewa Yogyakarta terletak di 
bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara astronomis 
terletak pada 7°33’-8°12’ Lintang Selatan dan 110°00’-
110°50’ Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km2 atau 
0,17 % dari luas Indonesia (1.890.754 km2). Daerah 
Istimewa Yogyakarta bagian selatan dibatasi Lautan 
Indonesia, sedangkan di bagian Timur Laut, Tenggara, 
Barat dan Barat Laut dibatasi Provinsi Jawa Tengah. 
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Gunung Merapi 
di Kabupaten Sleman yang meletus pada 26 Oktober 
2010, berikut kronologis letusan yang terjadi pada 2010 
:
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 Tabel 1. Kronologis Kejadian Letusan Gunung Merapi

mobil tanki untuk mengolah air namun masih terdapat 
beberapa parameter kimia dan bakteriologis air di 
beberapa tempat ada yang melebihi batas. 

Beberapa unit mobil jamban yang disediakan 
dinas terkait dapat digunakan oleh pengungsi di lokasi 
pengungsian. Prasarana jamban menjadi masalah karena 
jumlah rasio antara jamban dengan pengungsi itu sangat 
tidak ideal, untuk mengatasinya pemerintah bersama 
dinas terkait membangun jamban sementara di lokasi-
lokasi pengungsian tertentu.  Permasalahan sampah 
masih belum bisa diselesaikan secara keseluruhan 
karena keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga 
masih sering terjadi sampah yang berserakan di 
beberapa lokasi pengungsian. Faktor pengetahuan dan 
perilaku dari pengungsi yang tidak berperilaku sehat 
pun menjadi salah satu pemicu terjadinya penumpukan 
sampah di lokasi pengungsian.

Kelompok Rentan (Bayi, Balita, Ibu Hamil, Ibu 
Nifas, dan Manula)

Pendataan kelompok rentan dalam bencana 
erupsi Gunung Merapi di lokasi pengungsian belum 
seluruhnya terdata, hanya Kabupaten Kulon Progo dan 
Kota Yogyakarta yang melakukan pendataan meskipun 
hanya hari tertentu yang terdapat data kelompok rentan. 
Kelompok rentan yang tercatat di Kota Yogyakarta 
tertinggi pada tanggal 22 November 2010 dimana 
terdapat 67 orang bayi, 266 orang balita, 388 orang 
lansia (>61 tahun), dan 8 orang ibu hamil. Kelompok 

Sumber : Laporan Komando Tanggap Darurat Bencana  Gunungapi Merapi Pemerintah Kabupaten Sleman.
Kondisi Lokasi Pengungsian

Lokasi pengungsian mengalami pergeseran akibat 
erupsi Gunung Merapi yang terjadi dan mengakibatkan 
perubahan zona aman, pada awalnya konsentrasi lokasi 
pengungsian antara rentang 26 Oktober 2010 sampai 
dengan 4 November 2010 berada tersebar di Kabupaten 
Sleman. Secara umum kondisi awal pengungsian 
bagi pengungsi memiliki kondisi yang baik, semakin 
berjalannya waktu yang diiringi oleh pertambahan 
jumlah pengungsi kondisi pengungsian mengalami 
penurunan kualitas. Kondisi secara umum lokasi 
pengungsian dipengaruhi oleh banyaknya pengungsi, 
semakin banyak pengungsi di pengungsian maka akan 
semakin rendah untuk aspek pelayanan kesehatan 
sanitasi dasar. 

Kebutuhan air di lokasi pengungsian pasca 
erupsi Gunung Merapi belum terpenuhi sepenuhnya 
secara kuantitas sesuai dengan standar minimal dari 
Kementrian Kesehatan. Kebutuhan air bagi pengungsi 
dikoordinasi oleh Dinas PU (Pekerjaan Umum, 
kebutuhan air di pengungsian secara umum terus 
dipenuhi, karena pasokan air terus berjalan, jikalau ada 
hambatan hal tersebut terjadi karena kendala teknis di 
lapangan yang dapat cepat diatasi oleh petugas yang 
bertanggungjawab. Kualitas air dipantau oleh Dinas 
Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, air 
bersih yang disalurkan menggunakan mobil tanki ke 
lokasi pengungsian dan beberapa mobil tanki sudah 
memiliki alat water treatment yang melekat pada 
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rentan yang tercatat hanya di Kabupaten Kulon Progo 
pada tanggal 19 November 2010 tercatat bayi sebanyak 
227 jiwa, balita sebanyak 240 jiwa, dan lansia (>60 
tahun) sebanyak 232 jiwa.

Kebutuhan Pangan
Jumlah pangan untuk mencukupi kebutuhan 

pengungsi secara kuantitas tidak ada masalah, hal ini 
dikarenakan bantuan yang datang dari para donatur 
sangat melimpah. Permasalahan terjadi ketika terjadi 
pergeseran titik pengungsian akibat perluasan zona 
aman dimana evakuasi dilakukan terhadap pengungsi 
namun tidak dilakukan terhadap evakuasi pangan. 
Banyaknya pengungsi mengakibatkan terhambatnya 
dalam pemberian makan, karena dapur umum harus 
menyediakan makanan yang banyak. Permasalahan 
lain bantuan pangan yang datang dari beberapa donatur 
terkadang datang dalam waktu yang bersamaan dengan 
donator yang lain mengakibatkan bantuan makanan 
menumpuk di beberapa titik pengungsian.

Jumlah Pengungsi di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta

Jumlah titik pengungsian paling banyak antara 

Pendowoharjo, dan Youth Centre. Puncak dari jumlah 
pengungsi terbanyak terjadi pada tanggal 16 November 
2010 dengan jumlah pengungsi sebanyak 160.241 jiwa, 
data terakhir yang didapatkan jumlah pengungsi sampai 
dengan tanggal 6 Desember 2010 adalah sebanyak 
17.158 jiwa yang tersebar kebanyakan berada di 
shelter-shelter pengungsian. Tercatat jumlah pengungsi 
yang tercatat di Kota Yogyakarta menurut karakteristik 
jenis kelamin paling tinggi tercatat pada tanggal 20 
November 2010 dimana terdapat 1.707 jiwa pengungsi 
laki-laki dan 1.747 pengungsi perempuan. Jumlah 
pengungsi laki-laki yang tercatat pada tanggal 19 
November 2010 adalah sebanyak 748 jiwa sedangkat 
perempuan sebanyak 800 jiwa. 

Sepuluh Besar Penyakit di Lokasi Pengungsian
Kondisi pasca erupsi merapi yang menimbulkan 

pengungsian menimbulkan pula permasalahan penyakit 
yang terjadi di lokasi pengungsian, beberapa faktor 
dalam kondisi darurat dengan penuh keterbatasan akan 
berpengaruh terhadap kondisi pengungsi. Berikut pada 
tabel 1 adalah nilai tertinggi insidensi 10 besar penyakit 
yang terdapat di lokasi pengungsian dari tanggal 26 
Oktober 2010 sampai dengan 12 November 2010 :

rentang waktu adalah pada waktu tanggal 17 dan 18 
November 2010 dengan jumlah titik pengungsian 
sebanyak 328 titik. Lokasi pengungsian yang terdapat 
banyak pengungsi adalah di Stadion Maguwoharjo, 
Balai Desa Caturharjo, Bokoharjo, Balai Desa 

Jumlah kumulatif total penderita penyakit yang 
tergolong ke dalam 10 besar penyakit sampai dengan 
6 Desember 2010 adalah sebanyak 30.222 jiwa yang 
tercatat di Dinas Provinsi Yogyakarta, dimana tergolong 
ke dalam beberapa penyakit sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai Insidensi tertinggi 10 (sepuluh) besar penyakit dari tanggal 26 Oktober 
2010 sampai dengan 12 November 2010

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penderita Penyakit 10 (Sepuluh) Besar Penyakit dari 
tanggal 26 Oktober 2010 Sampai Dengan 6 Desember 2010
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Kondisi Sarana Prasarana di Lokasi Pengungsian
Pada awal erupsi Merapi 26 Oktober 2010, seluruh 

Puskesmas di Kabupaten Sleman yang berjumlah 25 
memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan 
kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi lokasi 
pengungsian. Rumah Sakit bertugas untuk membantu 
penanganan rujukan dan membuka posko khusus untuk 
pelayanan kesehatan. Kabupaten Sleman bekerjasama 
dengan Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
guna mengoptimalkan pelayanan dan berkoordinasi 
untuk pelaksanaan tugas penanganan pengungsi 
sehingga pelaksanaan penanganan pengungsi.

Fasilitas mobil MCK yang ada di Provinsi D.I. 
Yogyakarta sudah diturunkan semua sekitar 29 unit, 
Kementrian PU menyediakan 450 unit Hidran Umum 
(HU), 437 unit WC Knock Down/Portable, 20 Tangki 
Septik Biority, dan 2.000 jerigen yang tersebar di 27 
titik lokasi pengungsian yang tersebar.

Ketersediaan obat dikendalikan UPT POAK, 
dalam kondisi erupsi persedian obat tercukupi dari stok 
yang ada dan dropping dari pusat dan donator. Secara 
umum tidak terjadi kendala berarti untuk ketersediaan 
obat. Ketersediaan masker mencukupi, masker selain 
dibagikan di lokasi pengungsian juga dibagikan 
di jalan-jalan untuk pengendara motor dan pejalan 
kaki. Permasalahan yang terjadi salah satunya adalah 
kurangnya kesadaran pengungsi untuk menggunakan 
masker. Ketersediaan selimut merupakan tugas dari 
Dinas Sosial yang mendistribusikannya, ketersediannya 
dirasakan oleh pengungsi menumpuk diawal ketika 
pengungsian pertama ditempati, sehingga pengungsi 
mudah untuk mendapatkan selimut, namun setelah 
beberapa hari ada pengungsi yang tidak mendapatkan 
selimut karena stoknya berkurang.

Upaya Penanganan Pengungsi
Upaya penanganan pengungsi menjadi ujung 

tombak dalam upaya mencegah timbulnya masalah 
kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan secara 
umum yang dilakukan adalah pelayanan pemeriksaan, 
pemberian vitamin, pengobatan, konseling, dan 
pelayanan rujukan, tetapi terdapat program lain seperti 
promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, 
pendampingan psikologis, surveilans, dan pelayanan 
kesehatan reproduksi yang dilakukan di pengungsian. 
Jumlah minimal yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan 
dalam satu pos kesehatan yang menetap diharuskan ada 
dokter, paramedis, bidan, driver, dan fasilitas ambulance 
untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan 
rujukan.

PEMBAHASAN

Erupsi Gunung Merapi yang dimulai pada 26 
Oktober 2010 mengakibatkan kerusakan infrastruktur 
di area yang dekat dengan Gunung Merapi. Kerusakan 
tersebut menimbulkan terhentinya seluruh aktivitas 

masyarakat, hal ini terkait kerusakan infrastruktur oleh 
karena akibat langsung dan oleh karena kondisi bencana 
yang mengharuskan mereka mengungsi.

Secara umum kondisi awal pengungsian bagi 
pengungsi memiliki kondisi yang baik, semakin 
berjalannya waktu yang diiringi oleh pertambahan 
jumlah pengungsi kondisi pengungsian mengalami 
penurunan kualitas. Banyaknya pengungsi pasca erupsi 
Merapi yang menempati suatu lokasi pengungsian 
semakin menurunkan kualitas dari lokasi pengungsian. 
Penurunan kondisi lokasi pengungsian tersebut 
hendaknya dapat diantisipasi oleh petugas yang 
mengelola lokasi pengungsian guna tidak menimbulkan 
masalah baru di lokasi pengungsian. Ketika akan terjadi 
erupsi gunung berapi hendaknya bisa dipersiapkan lebih 
matang dikarenakan bencana seperti ini dapat diprediksi 
jauh hari dari kenaikan aktivitas gunung tersebut, tidak 
seperti bencana tsunami yang datang secara tiba-tiba 
dalam tempo yang singkat (Government of Saint Lucia, 
2009).

Faktor rendahnya pengetahuan akan kebersihan 
menambah masalah dalam hal penurunan kualitas 
fasilitas yang dapat digunakan oleh pengungsi. 
Banyaknya pengungsi yang menghuni beberapi lokasi 
pengungsian pasca erupsi Merapi mengakibatkan 
penumpukan pengungsi di beberapa titik, hal ini 
mengakibatkan pula penurunan kualitas di pengungsian 
yang berakibat pada munculnya permasalahan penyakit 
di lokasi pengungsian. Seiring dengan berjalannya 
waktu masalah yang diakibatkan oleh rendahnya 
kualitas lingkungan pengungsian adalah munculnya 
tikus yang semakin meningkat populasinya. Tikus 
memiliki potensi penyebaran beberapa penyakit di 
wilayah pengungsian (WHO-SEARO, 2007).

Pengelolaan tempat pengungsian hendaknya 
melibatkan semua unsur dengan saling terkoordinasi 
guna mengefektifkan pelayanan di pengungsian. 
Lokasi pengungsian didirikan sebagai upaya untuk 
memfasilitasi masyarakat yang menyelamatkan 
diri, lokasi pengungsian biasanya berupa lokasi 
yang memiliki ruang yang luas untuk menampung 
masyarakat atau yang sering disebut pengungsi dalam 
jumlah yang besar. Lokasi pengungsian yang tidak 
memadai berkontribusi dalam penyebaran penyakit dan 
menyebabkan pengelolaan pengungsian menjadi lebih 
sulit (PAHO, 2008). 

Pendataan terlihat kurang maksimal untuk 
pengkategorian pengungsi berdasarkan kelompok 
umur sehingga data yang dapat diperoleh tidak dapat 
maksimal, hal ini terlihat dengan data kelompok rentan 
tidak tersedia di seluruh kabupaten. Pendataan sangat 
perlu untuk dimaksimalkan dalam penanganan bencana 
selanjutnya, sehingga penanganan pengungsi dapat 
lebih optimal dan tepat sasaran. 

Kelompok rentan merupakan kelompok masyarakat 
yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami 
permasalahan kesehatan sehingga memerlukan 
perhatian khusus. Kelompok bayi dan balita sangat 
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perlu untuk penanganan khusus baik untuk lokasi 
dan makanan terlebih bayi cenderung lebih mudah 
untuk terkena penyakit dalam kondisi pengungsian. 
Pemisahan kelompok bayi dan balita belum sepenuhnya 
dilakukan di semua lokasi pengungsian pada saat 
penanganan pengungsi. Kelompok ini yang merupakan 
kelompok umur yang paling menderita akibat gizi 
(KKP) dan jumlahnya dalam populasi besar. Beberapa 
kondisi atau anggapan yang menyebabkan anak balita 
ini rawan gizi dan rawan (Notoatmodjo, 2003). Sistem 
surveilans kesehatan di daerah yang terkena oleh 
kerusakan material erupsi yang dikoordinasikan ke 
dalam jaringan informasi yang memasok informasi 
kepada tim kesehatan preventif setiap hari. Dengan 
membandingkan hasil dengan data untuk periode 
sebelum letusan, daerah lain, atau tahun sebelumnya. 
Tindakan pencegahan kemudian dapat dengan cepat 
dilaksanakan (Baxter, 1986).

Kondisi pasca erupsi Merapi yang menimbulkan 
pengungsian menimbulkan pula permasalahan penyakit 
yang terjadi di lokasi pengungsian. Beberapa faktor 
dalam kondisi darurat dengan penuh keterbatasan 
akan berpengaruh terhadap kondisi pengungsi. Kasus 
penyakit saluran pernapasan akut yang terjadi setelah 
letusan gunung itu akan meningkat 3,6-6,0 kali lebih 
tinggi dari kondisi normal (Malilay, 1992). Penyakit 
saluran pernafasan merupakan penyakit urutan pertama, 
kondisi pengungsian, udara pengap, sirkulasi yang 
kurang, stress, dan kepadatan merupakan faktor-faktor 
yang berperan dalam timbulnya gangguan pernafasan 
dalam pengungsian. Kondisi gizi para pengungsi juga 
memberikan kontribusi terhadap kejadian merebaknya 
penyakit saluran pernafasan. Berbagai penyakit menular 
misalnya penyakit yang disebabkan oleh makanan 
atau lazim disebut  foodborne disease, penyakit yang 
ditularkan oleh vektor atau vectorborne disease, dan 
penyakit penyakit-penyakit yang ditularkan melalui 
udara pernafasan yang lazim menyerang saluran nafas 
hingga paru-paru (Achmadi, 2008). 

Pemetaan atau survey vektor penyakit daerah 
bancana baik fase pra-bencana, maupun pasca bencana 
harus dilakukan secara terus menerus guna mengetahui 
pergerakan penyakit, sehingga dapat memantau 
penyakit sehingga penanganan penyakit dapat diketahui 
dan dalam menentukan program kesehatan yang akan 
dilakukan agar masalah yang ada tidak membesar (Noji, 
1997; WHO,2007).

Upaya meminimalkan risiko yang dapat timbul 
dalam penanganan bencana erupsi gunung berapi akan 
dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu tempat terjadinya 
bencana, waktu terjadinya bencana, dan kerusakan 
yang timbul akibat bencana (Takahashi, 2008). Standar 
bangunan untuk fasilitas kesehatan dalam kondisi 
bencana berbeda dari standar bangunan pada umumnya 
hal ini terkait kerusakan yang timbul akibat bencana. 
Fasilitas kesehatan akan lebih mendapat tekanan untuk 

menangani kasus kedaruratan medis dalam situasi 
pascabencana. Peningkatan dalam mutu maupun 
ketersediaan layanan pertolongan pertama yang segera 
bergantung pada semakin banyaknya latihan dan 
persiapan yang diperoleh melalui lembaga-lembaga 
khusus, misalnya melalui kursus yang diajarkan kepada 
sukarelawan (PAHO, 2008).

Jenis tenaga kesehatan untuk penanganan 
pengungsi memang belum memenuhi standar yang ada, 
namun penanganan pengungsi dioptimalkan dengan 
sistem rujukan guna menuntaskan permasalahan 
kesehatan yang dapat terjadi pada pengungsi. Jumlah 
tenaga kesehatan Petugas Kesehatan berasal dari Dinas 
Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan Relawan 
dari LSM, perguruan tinggi, dan instansi lain. Relawan 
dari sektor kesehatan yang melapor dan berkoordinasi 
dengan Dinas Kesehatan jumlanya cukup banyak, 
namun masih terdapat relawan dari sektor kesehatan 
yang tidak melapor dan tidak berkoordinasi dengan 
Dinas Kesehatan juga cukup banyak yang memberikan 
pelayanan kesehatan kepada pengungsi.

Kondisi pascaerupsi mengharuskan petugas 
kesehatan memberikan pelayanan kesehatan di lokasi 
pengungsian. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan 
masalah kesehatan di lokasi. Pelayanan kesehatan di 
pengungsian akan sangat diperlukan oleh pengungsi 
karena mereka akan lebih mudah menjangkau pelayanan 
kesehatan dalam keadaan darurat yang mengharuskan 
mereka tinggal di pengungsian. Karakteristik umur 
adalah salah satunya dimana akan berpengaruh terhadap 
timbulnya bermacam-macam masalah kesehatan dan 
oleh karena itu perlu penanganan yang beragam pula 
guna menuntaskan permasalahan penyakit (PAHO, 
2008).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kondisi secara umum lokasi pengungsian pada 

awalnya tergolong baik, semakin berjalannya waktu 
kondisi pengungsian mengalami penurunan kualitas 
karena pertambahan pengungsi. 

Fasilitas MCK dan air bersih di lokasi pengungsian 
telah disediakan namun masih belum memadai. 
Peningkatan dalam mutu maupun ketersediaan layanan 
bergantung pada semakin banyaknya latihan dan 
persiapan yang diperoleh melalui lembaga-lembaga 
terkait. 

Jenis urutan 10 (Sepuluh) Besar penyakit yang 
muncul dari urutan paling besar adalah Penyakit ISPA, 
Cepalgia, Common Cold, Myalgia, Hipertensi Primer, 
Faringitis Akut, Dermatitis, Dispepsi, Penyakit Mata, 
Gastritis.

Pemerintah berkewajiban memberikan dukungan 
dalam penanganan bencana. Koordinasi antar instansi 
guna memudahkan masing-masing instansi dalam 
melakukan tugasnya dan dalam bekerjasama. Bantuan 
dari pada donatur harus menerapkan sistem satu 
pintu dengan koordinasi yang jelas. Donatur yang 
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memberikan bantuan hendaknya melakukan koordinasi 
dengan instansi yang berwenang guna memeratakan 
bantuan yang datang.

Pemerintah harus sudah siap untuk menghadapi 
bencana dengan memiliki contingency plan yang terus 
diperbaharui dan badan yang khusus mengkoordinasi 
dalam penanganan bencana. Sosialisasi bencana juga 
perlu dilakukan kepada masyarakat, hal ini bertujuan 
agar masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi 
bencana.
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Gambaran Pengetahuan Ibu tentang ISPA pada Balita di 
Kelurahan Cipayung Tahun 2012
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Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta

ABSTRACT
Based on data from Riskesdas 2010, ARI (Acute Respiratory Infection) occupy the highest prevalence of 

the disease in toddlers. Since 2010-2012, ARI was the main diseases in the Ciputat Health Center, especially in 
the Cipayung village. One of the factors occurrences of the disease in toddler is mother’s knowledge. Therefore, 
this study wanted to know the description of the mother’s knowledge of the Acute Respiratory Infection disease 
based on the characteristics of mother’s education and age in the Cipayung village. The research was conducted 
by using rapid survey with cross sectional study. Results: 6.7% of women had good knowledge of ARI, 13.3% 
bad knowledge, 56.7% enough knowledge, and the remaining 23.3% less knowledge. Based on age category, the 
level of good knowledge  most commonly found in the adult group, and a bad knowledge most numerous in the 
elderly group. By level of education, secondary education groups had the best knowledge (9.80%), and the most 
of the highly educated groups have enough knowledge. The level of less knowledge (33.33%)  and bad knowledge 
(18.00%)  most commonly found in less educated groups. The Health Center are advised to give more information 
about ARI to the community. 

Keyword: Acute Respiratory Infection, mother’s knowledge, Cipayung

Abstrak
Berdasarkan data Riskesdas 2010, prevalensi ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) menempati urutan 

tertinggi diantara penyakit yang menyerang balita. Sejak 2010-2012, ISPA merupakan penyakit terbanyak di 
wilayah kerja Puskesmas Ciputat, khususnya di Kelurahan Cipayung. Salah satu faktor terjadinya penyakit pada 
balita adalah pengetahuan ibu. Sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang 
penyakit ISPA berdasarkan karakteristik pendidikan dan usia ibu di kelurahan Cipayung. Penelitian dilakukan 
dengan menggunakan metode survei cepat  dan disain studi cross sectional. Hasil: 6,7% ibu memiliki pengetahuan 
yang baik tentang ISPA, 13,3% berpengetahuan buruk, 56,7% cukup, dan sisanya 23,3% berpengetahuan kurang. 
Berdasarkan kategori usia, tingkat pengetahuan baik tentang ISPA paling banyak ditemukan pada kelompok 
dewasa, dan tingkat pengetahuan yang buruk  paling banyak terdapat pada kelompok lansia.  Berdasarkan tingkat 
pendidikan, kelompok pendidikan menengah memiliki pengetahuan yang paling baik tentang ISPA (9,80%), dan 
kebanyakan dari kelompok berpendidikan tinggi memiliki pengetahuan cukup. Tingkat pengetahuan kurang paling 
banyak ditemukan pada kelompok berpendidikan rendah (33,33%) dan 18,00% yang tingkat pengetahuannya 
buruk juga ada pada kelompok tersebut . Kepada puskesmas disarankan untuk melakukan penyuluhan tentang 
ISPA kepada masyarakat.

Kata Kunci: ISPA, Pengetahuan Ibu, Kelurahan Cipayung
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PENDAHULUAN

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah 
penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian 
dan atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung 
(saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah) termasuk 
jaringan adneksanya, seperti sinus, rongga telinga 
tengah dan pleura1. Penularan ISPA yang utama melalui 
droplet yang keluar dari hidung/mulut penderita saat 
batuk atau bersin. Penularan juga dapat terjadi melalui 
kontak dengan sekret saluran pernapasan, hidung, dan 
mulut yang mengandung bakteri ISPA. Beberapa kasus 
ISPA dapat menyebabkan KLB dengan angka mortalitas 
dan morbiditas yang tinggi, sehingga menyebabkan 
kondisi darurat pada kesehatan masyarakat dan menjadi 
masalah Internasional2.

Prevalensi ISPA di Indonesia berdasarkan data Riset 
Kesehatan Dasar Riskesdas 2010 yaitu sebesar 35%, 
yang merupakan penyakit dengan prevalensi tertinggi 
pada balita. Selain itu, Case fatality rate CFR ISPA 
(pneumonia) pada balita terhitung tinggi yaitu 0.13 atau 
sekitar 13 dari 100 balita meninggal setiap tahunnya 
karena pneumonia3. Kematian karena pneumonia ini 
sangat terkait dengan kekurangan gizi, kemiskinan, dan 
kurangnya akses ke pelayanan kesehatan4 

Sejak tahun 2010, ISPA menjadi tren penyakit 
di wilayah kerja Puskesmas Ciputat dengan jumlah 
penderita terbanyak. Pada laporan bulanan (LB1) 
Puskesmas Ciputat tahun 2012, tercatat ISPA tetap 
menjadi urutan teratas penyakit terbanyak dengan jumlah 
penderita sebanyak 9.105 orang dan 48% merupakan 
balita. Diantara dua wilayah kerja Puskesmas Ciputat, 
kasus ISPA terbanyak terdapat di kelurahan Cipayung5. 

Tingginya angka kejadian ISPA pada balita 
dipengaruhi beberapa faktor diantaranya tingkat 
pengetahuan orang tua terkait ISPA, pendidikan orang 
tua, umur orang tua, status imunisasi, status gizi, air 
susu ibu atau ASI dan juga lingkungan1. Berdasarkan 
hal tersebut peran ibu dalam menjaga kondisi kesehatan 
anak sangat berpengaruh terhadap kejadian ISPA6. 
Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Wardhani, dkk 
menyebutkan bahwa kejadian ISPA sangat dipengaruhi 
oleh tingkat pengetahuan ibu terhadap penyakit ISPA7. 

Ada korelasi yang kuat antara pengetahuan ibu 
terkait penyakit ISPA dengan pendidikan dan umur. 
Dimana dengan semakin tingginya pendidikan ibu 
maka semakin luas pula pengetahuanya mengenai 
penyakit ISPA. Tingkat pengetahuan juga berkaitan 
erat dengan umur sebab ada kaitannya daya ingat 
dengan umur. Semakin bertambahnya umur diharapkan 
semakin tinggi pula tingkat pengetahuan karena umur 
yang semakin bertambah punya hubungan secara 
vertikal dengan pengalaman yang dapat meningkatkan 
pengetahuan.
 
METODE

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran ibu mengenai ISPA pada balita serta 
gambaran pengetahuan ibu tersebut berdasarkan 
karakteristik pendidikan dan umur ibu. Penelitian 
ini dilakukan di wilayah kelurahan Cipayung bulan 
November-Desember 2012. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan 
metode survei cepat epidemiologi dan desain cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
ibu diwilayah kelurahan Cipayung. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 210 orang. Sampel tersebut 
adalah ibu-ibu yang dipilih berdasarkan metode survei 
cepat World Health Organization WHO. Metode WHO 
ini dikenal dengan sebutan survei 30x7 yaitu  terdapat 
30 klaster dan masing-masing klaster sebanyak 7 sampel 
sehingga total sampel adalah 210 orang.

RW di kelurahan Cipayung merupakan Primary 
Sampling Unit (PSU) dalam penelitian ini. Jumlah 
RW dari kelurahan tersebut adalah 11 RW. Sedangkan 
Sample Size (SS) dalam penelitian ini adalah kepala 
keluarga masing-masing RW. Pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah dengan memberikan kuisioner 
mengenai pengetahuan ibu tentang penyakit ISPA pada 
balita disertai dengan keterangan identitas responden/
ibu. Sampel didapatkan dengan cara melihat rumah 
terdekat yang pintunya terbuka dilihat dari posisi 
awal peneliti di lapangan.Instrumen dalam penelitian 
ini adalah kuisioner yang berisi pertanyaan mengenai 
pengetahun ibu tentang penyakit ISPA pada balita serta 
karakteristik ibu meliputi tingkat pendidikan dan umur.

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 Kelurahan Cipayung adalah salah satu kelurahan 
yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Ciputat, Kota 
Tangerang Selatan. Kelurahan ini terdiri dari 11 RW 
dengan total kepala keluarga ebanyak 5.995. Kelurahan 
ini dibatasi oleh Kelurahan Ciputat di sebelah utara 
dan barat, Kelurahan Pisangan di sebelah timur, dan 
kelurahan Pondok Cabe di sepanjang tenggara hingga 
selatan. 

Diketahui bahwa dari 210 responden terdapat 159 
orang (75.71%) dewasa, 28 orang (13.33%) lansia dan 
23 orang (10.95%) remaja. Sedangkan karakteristik 
responden berdasarkan pendidikan terdapat 102 orang 
(48.6%) tamat SMA, 93 orang (44.3%) tamat SD/SMP, 
14 orang (6.7%) tamat diploma/sarjana dan 1 orang 
(0.5%) tidak sekolah.

Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang ISPA 
 Berikut ini adalah gambaran pengetahuan 
responden yang dikategorikan kedalam empat kelompok 
yaitu baik (jika skor mencapai 81-100), cukup (skor 
71-90), kurang (skor 61 – 70) dan buruk (skor ≤60). 
Distribusi responden berdasarkan pengetahuan dapat 
dilihat pada grafik 1 :
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Berdasarkan grafik 1 diketahui dari 210 ibu yang 
memiliki tingkat pengetahuan buruk tentang penyakit 
ISPA sebanyak 28 orang (13.30%), ibu yang memiliki 
tingkat pengetahuan kurang sebanyak 49 orang 
(23.30%), ibu dengan tingkat pengetahuan cukup 
sebanyak 119 orang (56.70%), dan ibu yang memiliki 
pengetahuan baik terdapat 14 orang (6.70%).

Dari penelitian ini didapatkan kategori pengetahuan 
ibu tentang penyakit ISPA pada balita mulai dari buruk 
sampai baik. Pengetahuan merupakan salah satu domain 
yang sering digunakan untuk mengukur perilaku 
seseorang. Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang 
terjadi melalui proses indrawi terhadap objek tertentu8. 
Pengetahuan tentang kesehatan adalah mencakup apa 
yang diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara 
memelihara kesehatan. Pengetahuan tersebut mencakup 
pengetahuan tentang penyakit menular dan tidak 
menular mulai dari penyebab, pencegahan, penanganan, 
pengetahuan tentang faktor-faktor kesehatan serta 
pengetahuan tentang fasilitas kesehatan9. 

Cara mengukur pengetahuan dan sikap seseorang 
bisa melalui wawancara terstruktur atau FGD khusus 
untuk penelitian kualitatif10. Dalam penelitian ini, 
indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan 
ibu tentang penyakit ISPA ialah dengan wawancara 
menggunakan pertanyaan yang terstruktur. Penelitian 
tentang kejadian penyakit sering dikaitkan dengan 
pengetahuan seseorang. Sehingga dengan mengetahui 
gambaran pengetahuan Ibu terhadap ISPA balita dapat 
menjadi langkah awal untuk melihat faktor risiko 
penyakit ISPA hingga pada penentuan kebijakan untuk 
intervensi. 

Ibu yang tidak mengetahui penyebab ISPA masih 
menganggap ISPA disebabkan oleh makanan padahal 
ISPA secara biologis disebakan oleh virus, bakteri dan 
jamur seperti virus Influenza dan bakteri Streptococcus 
Pneumonia11. Sekitar 10.5% responden yang masih 
belum mengetahui gejala ISPA. Seperti batuk berdahak, 
sputum kehijauan atau kuning, demam tinggi yang 
disertai dengan menggigil12. Sebagian besar mereka 
masih belum bisa membedakan antara gejala infeksi 
saluran pernafasan dengan penyakit asma. 

ISPA bisa berakibat fatal yaitu kematian karena 
disebabkan pneumonia, ISPA juga bisa menyebabkan 
kecacatan seperti ketulian atau otitis media karena 
tidak tertangani atau belum tuntasnya pengobatan atau 
penanggulangan ISPA. Sebanyak 31,43% ibu belum 
mengetahui bahaya penyakit ISPA. Kurang gizi dan 
tidak diberikannya imunisasi secara lengkap merupakan 
faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejadian ISPA. 
Pada penelitian ini lebih dari 50% ibu sudah mengetahui 
faktor risiko penyakit ISPA pada balita. 

Hanya 30.95% ibu yang mengetahui cara penularan 
penyakit ISPA yaitu melalui udara yang tercemar 
bakteri. Hasil ini memperkuat tingginya kasus ISPA 
di Cipayung sebab apabila ibu tahu cara penularan 
penyakit ISPA, setidaknya ibu tahu cara melindungi 
balitanya untuk tidak tertular penyakit ISPA. Jenis-jenis 
penyakit ISPA adalah pneumonia atau paru-paru basah 
dan non pneumonia seperti batuk13. 

Sebanyak 86% ibu menganggap infeksi saluran 
pernafasan sama dengan asma, padahal asma dan ISPA 
tidak ada kaitannya sebab asma lebih bersifat keturunan 
atau alergi sedangkan ISPA disebabkan bakteri. Secara 
umum, cara pencegahan ISPA pada balita berupa 
pemberian imunisasi dan pemberian ASI eksklusif pada 
balita yang dipercaya dapat meningkatkan kekebalan 
tubuh balita sehingga bisa terhindar dari penyakit. 
Masih banyak ibu yang masih belum memahami dalam 
hal pemberian obat kepada balita yang sebenarnya 
tidak cocok untuk diberikan pada balita. Pengetahuan 
terkait cara penangan gejala ISPA merupakan salah satu 
pencegahan yang paling tepat agar penyakit ISPA tidak 
berlanjut sampai parah14.

Gambaran Pengetahuan Ibu Mengenai Penyakit 
ISPA Berdasarkan Kategori Umur

Umur responden dikategorikan menjadi tiga 
kelompok yaitu remaja (17-25 tahun), dewasa (26-45 
tahun) dan lansia (46-65 tahun). Distribusi pengetahuan 
responden berdasarkan umur dapat dilihat pada grafik 
2 berikut:
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Berdasarkan grafik 2 diketahui bahwa dari 23 
orang yang masuk dalam kategori remaja ada 9% yang 
pengetahuannya tentang ISPA buruk, 26% kurang, 
61% cukup, dan 4% baik. Kemudian dari 186 orang 
pada kelompok umur dewasa terdapat 13% yang 
pengetahuannya tentang ISPA buruk, 23% kurang, 
56% cukup dan 7% baik. Dari 1 orang pada kelompok 
umur lansia, (100%) memiliki pengetahuan yang buruk 
mengenai ISPA.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengetahuan 
ibu yang baik mengenai ISPA, paling banyak terdapat 
pada kelompok dewasa. makin tua usia seseorang maka 
proses-proses perkembangan mentalnya bertambah 
baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses 
perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika 
berumur belasan tahun15. Daya ingat seseorang salah 
satunya dipengaruhi oleh faktor umur. Bertambahnya 
umur seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan 
pengetahuan yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-
umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan 
penerimaan atau mengingat suatu pengetahuan akan 
berkurang14.

Gambaran Pengetahuan Ibu Mengenai Penyakit 
ISPA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden dikategorikan 
menjadi tiga kelompok yaitu rendah (tidak sekolah, SD 
atau SMP), menengah (SMA) dan tinggi (Diploma atau 
Perguruan Tinggi). Distribusi pengetahuan responden 
berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada grafik 3 
berikut:

Dari penelitian ini diketahui bahwa tingkat 
pengetahuan yang baik terdapat disemua tingkat 
pendidikan. Dengan proporsi paling banyak terdapat 
pada tingkat menengah yaitu 9.80%.  terdapat pada 
kelompok menengah sebesar 9.80%, selanjutnya pada 
tingkat pendidikan tinggi sebanyak 7.14%. Kemudian 
tingkat pengetahuan buruk terdapat pada kelompok 
pendidikan rendah yaitu sebanyak 18%.

Hal ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan 
bahwa tingkat pendidikan turut menentukan dalam 
mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami 
pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya 
semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula 
pengetahuanya15. Sebaliknya pendidikan yang kurang 
akan menghambat perkembangan sikap seseorang 
terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan. Menurut 
Warman, pendidikan orang tua, terutama ibu merupakan 
salah satu kunci perubahan sosial budaya. Pendidikan 
yang relatif tinggi akan memiliki praktik yang lebih baik 
terhadap pemeliharaan kesehatan keluarga terutama 
Balita. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Putro yang menyatakan bahwa sebagian 
keluarga yang mempunyai balita ISPA di rumah adalah 
ibu yang tidak mengetahui cara pencegahan ISPA.

Namun hasil penelitian ini juga menunjukkan 
sebanyak 7.14% dari kelompok pendidikan tinggi yang 
memiliki pengetahuan buruk. Hal ini bisa dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain. Pengetahuan juga dipengaruhi 
oleh faktor internal berupa pengalaman seseorang 
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dan tingkat intelegensi15. Selain itu, pengetahuan 
juga dipengaruhi oleh tingkat intensitas perhatian dan 
persepsi seseorang tehadap objek16.

KESIMPULAN 

Sebanyak 13.30% responden memiliki tingkat 
pengetahuan buruk tentang penyakit ISPA dan hanya 
6.70% responden yang memiliki pengetahuan ISPA yang 
baik. Berdasarkan kategori umur responden, kelompok 
yang memiliki pengetahuan ISPA baik, paling banyak 
terdapat pada kelompok umur dewasa 7%. Sedangakan 
kelompok yang memiliki pengetahuan ISPA buruk 
terdapat pada kelompok usia lansia (100%). Berdasarkan 
tingkat pendidikan responden, pengetahuan yang baik 
paling banyak terdapat pada kelompok pendidikan 
menengah sebanyak 9.80%. Sedangkan pengetahuan 
yang buruk paling banyak pada kelompok pendidikan 
rendah yaitu sebanyak 18%.

SARAN

Disarankan bagi pihak puskesmas untuk melakukan 
penyuluhan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan 
kader kesehatan yang ada terkait penyakit ISPA kepada 
ibu-ibu mengingat pengetahuan yang baik terhadap 
penyakit ini masih rendah. Definisi operasional kasus 
dan gejala ISPA pada balita harus disesuaikan dengan 
diagnosa ISPA di Puskesmas. Untuk peneliti selanjutnya 
di harapkan untuk melakukan survey faktor lainnya 
yang berpengaruh terhadap ISPA seperti kepadatan 
rumah dan luas ventilasi rumah.
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¶ Tinjauan Pustaka

Analisis Stakeholder  untuk Keberhasilan Implementasi 
Kebijakan dan Program Kesehatan di Indonesia

Anna Mahsusoh
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlanga, Surabaya

ABSTRACT

One of the basic components of the management of a programme of reform is the Stakeholder Analysis. It allows 
understanding and assessing the programme environment and provides to the management information defining 
the negociation position in the programme implementation. Using a matrix diagram, stakeholders are classified 
in different categories.This matrix diagram is the result of evaluation of the interest and of the power of these 
stakeholders over the Programme. In conclusion, Policymakers and managers can use a stakeholder analysis to 
identity the key actors. This allows policymakers and managers to interact more effectively with key stakeholders 
and to increase support for a given policy or program. When this analysis is conducted before a policy or program 
is implemented, policymakers and managers can detect and act to prevent potential misunderstandings about and/
or opposition to the policy or program. When a stakeholder analysis and other key tools are used to guide the 
implementation, the policy or program is more likely to succeed.

Keywords : stakeholder analysis, policy, project, decision makes, implementation

ABSTRAK

Salah satu komponen dasar manajemen program adalah Analisis Stakeholder.  Analisis Stakeholder dapat 
meningkatkan pemahaman dan menilai lingkungan Program dan menyediakan informasi kepada manajemen untuk 
menentukan posisi negosiasi dalam pelaksanaan program. Dengan menggunakan diagram matriks, stakeholder 
diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Diagram matriks adalah hasil dari evaluasi minat dan kekuatan 
stakeholder terhadap program. Sebagai kesimpulan, Analisis Stakeholder dapat digunakan untuk menentukan key 
actor dan memungkinkan pengambil keputusan berinteraksi lebih efektif dengan stakeholder dan meningkatkan 
dukungan untuk kebijakan atau program tertentu. Ketika analisis ini dilakukan sebelum  kebijakan atau program 
dilaksanakan, pengambil keputusan dapat mendeteksi dan mencegah kesalahpahaman atau oposisi terhadap 
kebijakan atau program. Analisis stakeholder digunakan untuk memandu pelaksanaan, kebijakan atau program 
yang lebih mungkin untuk berhasil. Pengambil keputusan dapat memetakan siapa saja pihak yang mendukung 
kebijakan dan menentang kebijakan sehingga dapat melakukan Advokasi untuk memaksimalkan stakeholder yang 
mendukung kebijakan/program dan meminimalisir stakeholder yang tidak mendukung kebijakan dan program.

Kata kunci : analisis stakeholder, kebijakan, program, pengambil keputusan, implementasi
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PENDAHULUAN

Keberhasilan program kesehatan dan kebijakan 
kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas 
kesehatan melainkan menjadi tanggung jawab semua 
sektor. Kerja keras dinas kesehatan dan praktisi 
kesehatan dalam membangun Indonesia Sehat tidak 
akan berhasil tanpa bantuan lintas sektor. Sebagai contoh 
mengenai kebijakan ASI Eksklusif yang menyatakan 
bahwa ibu diharuskan memberikan ASI Eksklusif 
pada bayi selama 6 bulan. Selain pihak keluarga dan 
tenaga kesehatan yang mendukung untuk pelaksanaan 
ASI Eksklusif,  dukungan penyelenggara tempat kerja 
dan sarana tempat umum sangat diperlukan. Pada ibu 
pekerja, apabila pihak penyelenggara tempat kerja tidak 
mendukung dengan menyediakan Pojok ASI untuk 
memerah ASI maka kemungkinan besar ibu pekerja 
tersebut akan drop out dari pemberian ASI Eksklusif.  
Pelaksanaan kebijakan dan program di Indonesia yang 
bekerja sama lintas sektoral masih dirasakan kurang. 
Alhasil beberapa kebijakan atau program kesehatan 
yang sudah dirumuskan dengan sangat sempurna, 
kurang maksimal pada waktu tahap  implementasi. 
Salah satu faktornya adalah adanya kesenjangan 
antara leading sector sebagai pemimpin kebijakan dan 
program dengan stakeholder yang dapat mempengaruhi 
atau dipengaruhi oleh program atau kebijakan yang 
dimaksud dan kegagalan leading sector dalam 
memenuhi kepentingan dan keinginan stakeholder.1

Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana 
program atau pelaksana kebijakan agar tujuan yang 
ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah 
dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun 
sendiri atau dengan cara mereplikasi, mensinergikan, 
dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai 
model implementasi program dan kebijakan.  Salah satu 
model implementasi kebijakan adalah model jaringan, 
model ini memahami bahwa proses implementasi 
kebijakan adalah sebuah complex of interaction 
processes di antara sejumlah besar aktor yang berada 
dalam suatu jaringan (network) aktor yang independen. 
Semua aktor dalam jaringan relatif otonom, artinya 
mempunyai tujuan yang berbeda.  Pada pendekatan ini, 
koalisi dan/atau kesepakatan di antara aktor yang berada 
pada sentral jaringan menjadi penentu implementasi 
kebijakan dan keberhasilannya2.

Lulusan kesehatan masyarakat yang diharapkan 
nanti berperan dalam mengentaskan masalah kesehatan 
di Indonesia, perumus kebijakan dan program kesehatan 
harus menyadari bahwa aktor atau stakeholders 
mempunyai tujuan yang berbeda. Dinas kesehatan 
dan dinas tenaga kerja mempunyai keinginan berbeda, 
pemahaman yang berbeda dan mendapatkan atau 
memberikan dampak yang berbeda dari program atau 
kebijakan kesehatan. Praktisi kesehatan masyarakat 
dalam mengimplementasikan kebijakan dan program 
kesehatan harus dapat menjembatani perbedaan tersebut 
untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan dapat 

melaksanakan analisis stakeholder untuk memetakan 
keinginan stakeholder. Memperhatikan stakeholder 
yang berpengaruh positif maupun negatif  adalah 
tahap yang perlu diperhatikan dalam persiapan dan 
implementasi sebuah kebijakan atau program6. Analisis 
stakeholder dapat membantu dalam memaksimalkan 
stakeholder yang mendukung kebijakan dan program 
serta dapat meminimalkan stakeholder yang dapat 
menghambat kebijakan dan program.

 
PEMBAHASAN

Pengertian dan Tujuan Analisis Stakeholder 
Menurut R.Erdward Freman (1983) Stakeholder 

didefinisikan sebagai :
“Any individual, group, or institution who 
has a vested interest in the natural resources 
of the project area and/or who potentially 
will be affected by project activities and have 
something to gain or lose if conditions change 
or stay the same.3

Stakeholder adalah individu, kelompok atau 
institusi yang memiliki kepentingan dalam program atau 
proyek dan atau memiliki kemungkinan besar terkena 
pengaruh dari satu kegiatan program atau proyek baik 
pengaruh positif maupun negatif, atau sebaliknya yang 
mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil keluaran 
program atau proyek. Analisis stakeholder adalah proses 
sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi 
kualitatif untuk menentukan kepentingan siapa yang 
harus diperhitungkan ketika mengembangkan dan 
atau mengimplementasikan kebijakan atau program.4  
Analisis Stakeholder telah populer dan digunakan oleh 
berbagai bidang, dan sekarang telah digunakan oleh 
pembuat kebijakan, regulator, pemerintah, LSM, bisnis 
dan media.7

Analisis Stakeholder digunakan untuk memetakan 
dan menganalis setiap stakeholder yang terkait dengan 
pencapaian kebijakan dan program. Para pembuat 
kebijakan dan manajer dapat menggunakan analisis 
stakeholder untuk mengidentifikasi pelaku utama 
dan menilai pengetahuan, minat, posisi, aliansi, dan 
kepentingan yang terkait dengan kebijakan tersebut. 
Hal ini memungkinkan pembuat kebijakan dan manajer 
untuk berinteraksi lebih efektif dengan stakeholder dan 
meningkatkan dukungan untuk kebijakan atau program 
tertentu. Ketika analisis ini dilakukan sebelum atau 
saat kebijakan dan program dilaksanakan, pembuat 
kebijakan dan manajer dapat mendeteksi siapa saja 
pihak yang mendukung kebijakan dan menentang 
kebijakan sehingga dapat melakukan tindakan untuk 
memaksimalkan stakeholder yang mendukung 
kebijakan/program dan meminimalisir stakeholder yang 
tidak mendukung kebijakan dan program.1,4,5 Manajer 
yang gagal menjembatani kepentingan masing-masing 
stakeholder tidak dapat memaksimalkan potensi sebuah 
program atau kebijakan.9
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 Teknik analisis stakeholder

1. Perencanaan proses
Tentukan tujuan analisis, dan mengidentifikasi a. 
penggunaan hasil.

Langkah pertama dalam melakukan 
analisis stakeholder adalah  menentukan tujuan 
analisis, mengidentifikasi pengguna informasi, 
dan menyusun rencana untuk menggunakan 
informasi tersebut. Analisis stakeholder dapat 
digunakan untuk memberikan masukan dalam 
analisis lainnya, mengembangkan rencana 
aksi untuk meningkatkan dukungan kebijakan, 
atau untuk petunjuk partisipatif, dan proses 
membangun konsensus.3,4 Penentuan tujuan 
dan identifikasi penggunaan hasil seyogyanya 
memenuhi prinsip  SMART  (Specific, 
Measurable, Achievable, Result oriented, 
Time framed).
Mengidentifikasi dan melatih sebuah kelompok b. 
kerja.

Pembentukan “kelompok kerja” kecil 
(dua sampai empat orang) yang akan 
menjadi pewawancara dan analis untuk 
analisis stakeholder. Bila memungkinkan, 
kelompok kerja harus mewakili kepentingan 
dan organisasi yang berbeda. Ini membantu 
mencegah jenis bias yang dapat terjadi ketika 
satu orang atau lembaga melakukan analisis. 
Memiliki anggota dengan pandangan yang 
berbeda dapat membantu dalam menafsirkan 
data ambigu yang muncul. Jika memungkinkan, 
kelompok harus  “netral” orang yang tidak 
memiliki kepentingan politik atau lainnya 
dalam kebijakan dan yang independen dari 
lembaga yang mendukung kebijakan serta 
menyertakan anggota yang mengetahui tentang 
sektor, stakeholder, konteks, dan politik yang 
terkait dengan kebijakan tersebut.4

Mengembangkan rencana dan jadwal.c. 
Menyusun setiap langkah yang akan 

dikerjakan dan merencanakan waktu 
pelaksanaan.4

2. Memilih kebijakan atau program
Analisis stakeholder harus difokuskan pada 

satu kebijakan atau program agar analisis dapat 
dilaksanakan secara maksimal. Syarat suatu 
kebijakan dapat dijadikan objek analisis stakeholder 
adalah4 :

Kebijakan spesifik dan dapat didefinisikan, a. 
menghindari menganalisis kebijakan yang 
masih belum kongkrit.

Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang b. 
kontroversial secara sosial dan politik

Kebijakan tersebut menjadi kunci perubahan c. 
dan cukup penting untuk dianalisis

3. Mengidentifikasi stakeholder utama
Mengidentifikasi stakeholder utama sangat 

penting dalam kesuksesan analisis.8 Sebelum 
menentukan stakeholder utama, semua stakeholder 
didaftar tanpa ada kecuali kemudian dipilah-
pilah untuk diseleksi dan dipilih stakeholder yang 
diutamakan.4

Mengkompilasi dan meninjau informasi yang a. 
ada
Meninjau semua dokumen yang berhubungan 
dengan kebijakan terpilih. Langkah ini akan 
membantu dalam mengidentifikasi potensial 
stakeholder dan hubungannya dengan 
kebijakan terpilih.
 Mengembangkan daftar b. stakeholder
Mendaftar semua stakeholder yang mungkin 
berhubungan dengan kebijakan kesehatan 
terpilih, termasuk mendaftar stakeholder di luar 
sektor kesehatan yang dapat mempengaruhi 
atau dipengaruhi oleh kebijakan.
Memilih c. stakeholder utama
Keterbatasan sumber daya, waktu dan dana 
membuat responden dari analisis stakeholder 
harus diprioritaskan. Ahli kebijakan terpilih 
dapat membantu melaksanakan tahap ini.

4. Mengadaptasi tool
  Menentukan variabel yang akan dianalisisa. 
Menentukan variabel yang akan diperlukan 

dan dipertimbangkan dalam analisis stakeholder. 
Variabel yang pada umumnya digunakan adalah 
sebagai berikut4 :

Nama a) stakeholder
Jabatan dan organisasi, b) 
Internal/eksternal pelaksana kebijakan c) 
: stakeholder internal bekerja dalam 
organisasi yang membuat dan menerapkan 
kebijakan tersebut, dan yang lainnya 
adalah stakeholder  eksternal.
Pengetahuan mengenai kebijakan d) 
(knowledge of policy) : bagaimana 
stakeholder mendefinisikan kebijakan 
yang dimaksud mempengaruhi sikapnya. 
Pengetahuan menjadi variabel penting 
untuk mengetahui penentang kebijakan 
karena kesalahpahaman dan kurangnya 
informasi.
Sikap terhadap kebijakan (e) Position) 
: apakah stakeholder mendukung, 
menentang, atau netral terhadap 
kebijakan, variabel ini adalah kunci 
untuk menentukan apakah stakeholder  
akan menjadi penghambat atau tidak 
pada pelaksanaan kebijakan.
Dampak kebijakan (f) Interest): menilai 
keuntungan dan kerugian yang dirasakan 
stakeholder akibat pelaksanaan suatu 
kebijakan sehingga pengambil keputusan/
manager dapat memahami posisi 
stakeholder dan menemukan cara yang 
tepat untuk mengatasi masalahnya.
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Aliansi (g) Alliances): organisasi yang 
bekerja sama untuk mendukung atau 
menentang kebijakan. Aliansi dapat 
membuat stakeholder yang lemah 
menjadi kuat, atau menyediakan cara 
untuk mempengaruhi stakeholder 
lainnya.
Sumber daya (h) Resources) : sumber daya 
yang dimiliki oleh stakeholder dalam 
bentuk sumber daya manusia, sumber 
dana, tehnologi, politik dan lainnya 
sehingga dapat mempengaruhi kebijakan 
serta kemampuannya untuk memobilisasi 
mereka. Variabel ini penting  karena akan 
menentukan tingkat kekuatan stakeholder 
yang dapat mendukung atau menentang 
kebijakan kesehatan.
Kekuatan (i) Power): kemampuan 
stakeholder untuk mempengaruhi 
pelaksanaan kebijakan kesehatan. 
Kepemimpinan (j) Leadership): Kemauan 
untuk memulai, mengadakan pertemuan, 
atau memimpin suatu tindakan untuk 
menentang kebijakan. Membantu pembuat 
kebijakan/manager untuk menilai dan 
mengantisipasi para stakeholder yang  
mungkin akan  mengambil langkah-
langkah lebih aktif untuk mendukung atau 
menentang kebijakan (dan meyakinkan 
orang lain untuk melakukannya). 

Mengembangkan kuesioner untuk wawancarab. 
Kuesioner dikembangkan untuk memperlancar 

jalannya wawancara. Bentuk pertanyaan dibuat 
sedemikian rupa agar stakeholder menjawab lebih 
dari sekedar “iya” atau “tidak”. Kuesioner yang 
telah disusun diujicobakan pada stakeholder untuk 
menentukan apakah pewawancara nyaman dengan 
kuesioner, responden mengerti isi pertanyaan 
kuesioner, jawaban menyediakan informasi yang 
diperlukan untuk mengisi tabel analisis,  proses 
wawancara tidak memakan waktu lebih dari 2 
jam.4

5. Mengumpulkan dan merekam informasi
Mea. review informasi sekunder

Informasi sekunder bisa didapatkan dari 
pernyataan tertulis stakeholder yang termuat 
di koran, majalah, pidato, laporan organisasi, 
dan media lainnya.
Membuat janjib. 

Membuat janji dengan seluruh 
stakeholder untuk waktu dan tempat 
wawancara.
Melakukan wawancara dan mencatat hasil c. 
wawancara

Melakukan wawancara 
sesuai dengan kuesioner dan apabila 
stakeholder tidak mengerti pertanyaan, 
pewawancara dapat mengulang pertanyaan 
tetapi setiap penyimpangan dari kuesioner 
asli harus dicatat. Setelah dua usaha untuk 
bertanya dan / atau ulang kata-kata pertanyaan, 
pewawancara harus menghentikannya. Segera 
setelah wawancara, hasil wawancara ditulis 
dalam sebuah file elektronik yang terpisah 
untuk masing-masing stakeholder yang 
berisi kuesioner dan jawaban nya untuksetiap 
pertanyaan. Jawaban ini harus dicatat 
sesama mungkin, tanpa meringkas apa yang 
stakeholder katakan. 

6. Mengisi tabel analisis stakeholder
Memasukan informasi yang didapat ke 

dalam tabel analisis stakeholder untuk dapat 
membandingkan secara sistematis.4

Menentukan sikap a. stakeholder
Penentuan tentang sikap dilakukan 

dengan 2 cara yaitu : 
Secara langsung : penilaian dilakukan oleh a) 
stakeholder sendiri
Secara tidak langsung : penilaian dilakukan b) 
oleh orang lain sebagai  informasi 
sekunder
Sikap stakeholder diklasifikasi dengan 

digambarkan pada gambar spektrum sikap 
stakeholder.

Apabila penilaian dilakukan sendiri dan 
menyatakan “Opponent/ moderate opponent” atau 
menentang/cukup menentang maka hal ini dianggap 
akurat dan menjadi kesimpulan dari penilaian 
sikap stakeholder. Hal ini karena diaggap bahwa 
tidak ada/ sedikit hal yang menguntungkan apabila 
stakeholder tidak jujur. Tetapi apabila stakeholder 
menyatakan dirinya neutral, moderate supporter 

dan supporter diperlukan pembandingan dengan 
pernyataan orang lain, apabila orang lain lebih 
banyak yang menilai sebaliknya maka diperlukan 
pertimbangan untuk menentukan kesimpulan sikap 
dari stakeholder tersebut karena kemungkinan 
pernyataan stakeholder tersebut mengandung 
kepentingan pribadi.4
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Menentukan sumber daya dan kekuatannyab. 
Sumber utama kekuatan stakeholder 

adalah sumber daya dan kemampuan untuk 
menggunakannya, menyebutkan sumber daya apa 
saja yang dimiliki dan menilai kemampuannya 
menggunakan sumber daya.

Kemampuan stakeholder untuk 
memobilisasi sumber daya dikategorikan sebagi 
berikut:

3  =  Stakeholder dapat membuat keputusan 
mengenai penggunaan sumber daya 
organisasi atau daerah.

2 = Stakeholder merupakan salah satu dari 
beberapa orang yang dapat membuat 
keputusan mengenai penggunaan sumber 
daya.

1 =    Stakeholder tidak bisa membuat keputusan 
tentang penggunaan sumber daya.

Penilaian gabungan antara sumber daya 
yang dimiliki dan kemampuan memobilisasi 
sumber daya adalah nilai dari kekuatan. 
Kekuatan/power mendapatkan nilai 3 apabila 
kekuatannya tinggi, 2 apabila kekuatannya 
sedang dan 1 apabila tidak ada kekuatan.

7. Menganalisis tabel 
Menganalisis tabel analisis stakeholder dapat 

dilakukan setelah tabel terisi lengkap. Analisis 
ini fokus pada membandingkan informasi dan 

mengembangkan kesimpulan tentang stakeholder 
yang akan menghasilkan informasi sebagai berikut 
:

Siapa saja a. stakeholder yang paling penting?
Stakeholder yang paling penting 

didefinisikan sebagai kemampuan mereka 
untuk mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 
(dari analisis kekuatan dan kepemimpinan). 
Karena kekuasaan(power) dan 
kepemimpinan(leadership) adalah karakteristik 
yang menentukan kemampuan stakeholder 
untuk mempengaruhi atau memblokir 
pelaksanaan kebijakan4. Stakeholder dibagi 
menjadi 3 kelompok yaitu :
Kelompok 1 : kelompok yang mempunyai 
kepemimpinan dan kekuatan tinggi
Kelompok 2 : Kelompok yang mempunyai 
kepemimpinan dan kekuatan sedang
Kelompok 3 : Kelompok yang tidak 
mempunyai kepemimpinan tetapi mempunyai 
kekuatan yang tinggi atau sedang.

Stakeholder yang paling penting juga 
dihasilkan dari analisis power dan interest. 
Analisis ini mengambarkan stakeholder yang 
mana yang perlu didukung dan diwaspadai, 
membantu cara berkomunikasi kepada 
stakeholder dan membantu menemukan cara 
menarik stateholder agar bersedia menjalankan 
kebijakan dan program kesehatan.1
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Bagaimana pengetahuan b. stakeholder tentang 
kebijakan?

Tingkat pengetahuan dibagi menjadi 3 
level yaitu 3 untuk pengetahuan tinggi, 2 untuk 
pengetahuan sedang dan 1 untuk pengetahuan 
rendah. Tingkat pengetahuan stakeholder 
tentang kebijakan sangat penting untuk penentu 
kebijakan atau manager dalam menentukan 
perencanaan strategi komunikasi.4 Tingkat 
pengetahuan dapat juga dihubungkan dengan 
sikap stakeholder apakah penentang kebijakan 
mempunyai tingkat pengetahuan yang rendah 
terhadap kebijakan tersebut. Hal ini akan 
memacu pembuat kebijakan/manager untuk 
lebih giat dalam mempromosikan kebijakan 
agar meminimalisir penentang kebijakan.
Bagaimana sikap c. stakeholder terhadap 
kebijakan?

Analisis stakeholder pada variabel 

sikap akan mendapatkan informasi sebagai 
berikut :

Jumlah pendukung/penentang kebijakan1. 

Stakeholder2.  yang paling penting 
(membandingkan kekuatan dan 
kepemimpinan)

Pengetahuan pendukung/penentang 3. 
kebijakan

Keuntungan dan kerugian yang dirasakan 4. 
pendukung/penentang kebijakan

 Menganalisis sikap (position) dan 
power akan memetakan sejauh mana 
stakeholder dapat mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan kebijakan 
dan program.1

Bagaimana d. stakeholder merasa diuntungan 
atau dirugian?

Pendapat stakeholder mengenai 
keuntungan atau kerugian yang dirasakan jika 
kebijakan diimplementasikan menjelaskan 
apakah ada kesalahpahaman kebijakan 
atau tidak. Tahap ini juga mengidentifikasi 
kekhawatiran mayoritas stakeholder tentang 
implementasi kebijakan sehingga penentu 
kebijakan dapat mengambil alternatif untuk 
mengurangi kekhawatiran stakeholders.4

Stakeholdere.  yang mana yang saling 
bekerjasama atau membentuk aliansi.

Aliansi berpotensi untuk memperkuat 
sikap baik mendukung atau menentang 
kebijakan. Informasi ini dapat memberikan 
saran atau mendorong penentu kebijakan 
untuk mengembangkan strategi spesifik 
untuk memperkuat aliansi yang berpotensi 
mendukung atau memisahkan aliansi yang 
berpotensi menentang.4
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Mengembangkanf.  informasi tambahan
Informasi yang tidak tercantum dalam 

tabel tetapi diperoleh saat wawancara dan 
relevan harus tetap dicatat.4 Informasi tersebut 
diantaranya adalah :

Stakeholdera.  yang tidak  masuk dalam 
stakeholder utama tetapi sering disebutkan 
oleh stakeholder yang diwawancarai.
Saran untuk implementasi kebijakanb. 
Harapan dari c. stakeholder mengenai 
kebijakan tersebut.

8. Menggunakan informasi
Menggunakan informasi yang dihasilkan oleh 

analisis merupakan bagian integral dari proses analisis 
stakeholder. Penggunaan informasi adalah meninjau 
langkah pertama yaitu tujuan analisis stakeholder maka 
informasi digunakan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan diawal. Secara umum informasi yang didapat 
digunakan untuk memaksimalkan stakeholder yang 
memberikan dukungan, yang mempunyai power dan 
sumber daya untuk keberhasilan kebijakan dan program 
serta meminimalkan stakeholder yang tidak mendukung 
tetapi mempunyai power dan sumber daya untuk 
menghambat keberlangsungan  kebijakan dan program. 
Pemahaman yang lebih baik mengenai kepentingan 
stakeholder  dapat membantu dalam mengembangkan 
proses implementasi yang lebih efektif dan membawa 
hasil yang lebih efektif.10

KESIMPULAN 

Penyusun kebijakan dan program kesehatan 
harus menyadari bahwa stakeholder mempunyai 
tujuan yang berbeda. Ahli kesehatan masyarakat 
dalam mengimplementasikan kebijakan dan program 
kesehatan harus dapat menjembatani perbedaan 
tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan 
dan dapat melaksanakan analisis stakeholder untuk 
memetakan keinginan stakeholder. Tahapan dari 
analisis stakeholder adalah perencanaan proses, memilih 
kebijakan atau program, mengidentifikasi stakeholder 
utama, mengadaptasi tool, mengumpulkan dan 
merekam informasi, mengisi tabel analisis stakeholder, 
menganalisis tabel dan menggunakan informasi. Variabel 
yang umum digunakan dalam analisis staekholder 
adalah : position and organitation, Internal/eksternal, 
knowledge of policy, Position, Interest, Alliances, 
Resources, Power, Leadership. Analisis stakeholder 
dapat digunakan untuk menentukan key actor dan 
memungkinkan pengambil keputusan berinteraksi 
lebih efektif dengan stakeholder dan meningkatkan 
dukungan untuk kebijakan atau program tertentu. 
Ketika analisis ini dilakukan sebelum  kebijakan atau 
program dilaksanakan, pengambil keputusan dapat 
mendeteksi dan mencegah kesalahpahaman atau 
oposisi terhadap kebijakan atau program. Analisis 
stakeholder digunakan untuk memandu pelaksanaan, 
kebijakan atau program yang lebih mungkin untuk 

berhasil. Pengambil keputusan dapat memetakan siapa 
saja pihak yang mendukung kebijakan dan menentang 
kebijakan sehingga dapat melakukan Advokasi 
untuk memaksimalkan stakeholder yang mendukung 
kebijakan/program dan meminimalisir stakeholder 
yang tidak mendukung kebijakan dan program.

SARAN

Analisis stakeholder sangat penting bagi 
pengambil keputusan dan penyusun program kesehatan,  
mahasiswa kesehatan  dapat mendalami lebih dalam 
mengenai analisis stakeholder melalui referensi asli dan 
yang lainnya. Analisis stakeholder dapat menjadi bahan 
ajar tambahan ketika membahas perencanaan program 
atau analisis situasi dalam mata kuliah yang diajarkan 
pada mahasiswa kesehatan masyarakat. 
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¶ Editorial

Efektivitas Kinerja Millenium Development Goals dalam Rangka 
Penurunan Tingkat Kematian Anak Di Indonesia

Novi L. Putri
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

Death of children that consist of Infants, Toddlers, and kids is one of the problem that still a major issue for 
some countries. Child mortality is a reflection of the social, economic and environmental conditions of children 
living including their health care. Besides child mortality also can be used to identify a population who is attacked 
by disease. Efforts of some countries in the world to reduce the mortality rate in children is by shaping the MDGs 
(Millennium Development Goals) that consist of eight goals expected in 2015 and one of its goals is to reduce child 
mortality with a target of under-five kids mortality, between 1990 and 2015 reaching two per three of its fertility. 
Indonesia is one of the countries that agreed to the MDGs. Indonesia birth rates and child mortality rates  are quite 
high. It  reflects that Indonesia is still far from the target of the MDGs which is expected in 2015. There are many 
factors that must be tied to reduce child mortality in Indonesia  to achieve the MDGs in 2015. 

 
Keywords: Child mortality, MDG (Millennium Development Goals)

ABSTRAK

Kematian pada anak (bayi, balita, dan anak-anak) adalah salah satu masalah yang merupakan persoalan 
utama bagi beberapa Negara. Kematian pada anak merupakan refleksi sosial, ekonomi, kondisi lingkungan, dan 
kesehatan anak-anak.Selain itu, kematian pada anak juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi populasi yang 
terkena serangan penyakit. Berbagai upaya dari berbagai Negara untuk menurunkan angka kematian anak adalah 
dengan membentuk MDGs ((Millennium Development Goals) yang terdiri dari delapan gol yang akan dicapai 
pada tahun 2015, salah satu gol MDGs adalah mengurangi tingkat kematian anak di bawah lima tahun hingga dua 
pertiga angka kelahiran  mulai 1990 hingga 2015. Indonesia adalah salah satu Negara yang menyetujui MDGs. 
Angka kelahiran dan angka kematian anak di Indonesia masih relatif tinggi, terbukti dengan Indonesia yang masih 
jauh dari target MDGs yang diekspektasikan tercapai pada 2015. Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk 
menurunkan angka kematian anak dalam rangka mencapai MDGs 2015. 

Kata kunci : kematian anak, MDG (Millennium Development Goals)
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PENDAHULUAN

Sebanyak 189 negara anggota PBB sepakat untuk 
mengadopsi Deklarasi Pembangunan  Milenium 
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  bulan September 
2000. Deklarasi ini menghimpun komitmen untuk 
menangani isu perdamaian, keamanan,  pembangunan, 
hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket. 
Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB 
kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium 
(Millennium Development Goals atau MDGs) sebagai 
kesepakatan bersama.

Pemerintah Indonesia selaku penandatangan 
Deklarasi Milenium, berkomitmen menjadikan MDGs 
sebagai salah satu acuan utama dalam penyusunan 
program pembangunan nasional, dan secara kontinyu 
melaporkan posisi pencapaian MDGs sampai dengan 
tahun 2015. Laporan pencapaian yang pertama telah 
dikeluarkan pada tahun 2004 yang memperlihatkan 
posisi pencapaian MDGs dari tahun 1990-2003. Dalam 
laporan MDGs yang pertama, disampaikan bahwa 
pencapaian MDGs di  Indonesia bukan merupakan hal 
yang mudah. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk 
melakukan upaya bersama untuk mencapai tujuan-
tujuan MDGs. Selain itu, salah satu permasalahan 
yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian 
adalah pembiayaan untuk pencapaian MDGs. Upaya 
pencapaian MDGs memerlukan biaya yang sangat 
besar. Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan 
oleh UN Millennium Projects bahwa pencapaian target 
MDGs akan sulit dilakukan oleh negara miskin dan 
berkembang tanpa adanya peningkatan bantuan yang 
signifikan dari negara maju. 

Salah satu tujuan MDGs adalah menurunkan angka 
kematian anak hingga dua pertiga. Angka kematian 
anak yang dimaksud dalam MDGs mencakup angka 
kematian bayi, balita, dan anak-anak. Kematian anak 
balita (anak usia di bawah 5 tahun) menjadi penting 
karena mencakup lebih dari 90 persen kematian global 
anak-anak di bawah usia 18 tahun. AKA adalah jumlah 
anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal 
dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. 
Kematian anak merefleksikan kondisi sosial, ekonomi 
dan lingkungan tempat anak-anak hidup termasuk 
perawatan kesehatan mereka. 

Angka kematian anak sering digunakan untuk 
mengidentifikasi populasi yang mudah atau rentan 
(vulnerable) terserang penyakit karena data insiden 
dan prevalen penyakit (data morbiditas) sering tidak 
tersedia dengan baik (SDKI, 2007). Menurut data, AKA 
di Indonesia masih tergolong tinggi, jika dibandingkan 
dengan negara lain di kawasan ASEAN. Berdasarkan 
data BKKBN tahun 2012, Angka Kematian Balita 
(AKBA) di Indonesia mencapai 44 per 1.000 kelahiran 
dan Angka Kematian Bayi Indonesia adalah 34/1.000 
kelahiran hidup. Sedangkan target MDGs pada tahun 
2015 adalah menurunkan AKBA hingga 32/1000 

kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) 
sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup. Oleh karena itu, 
perlu pengkajian ulang mengenai efektivitas kinerja 
pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target MDGs 
pada poin menurunkan angka kematian anak sebagai 
upaya prevention, promotion, dan proactive  dalam 
bidang kesehatan masyarakat di Indonesia. 

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengulas 
efektivitas kinerja MDGs di Indonesia, khususnya 
dalam upaya menurunkan tingkat kematian anak dan 
kaitannya dengan upaya-upaya prevention, promotion, 
dan proactive dalam bidang kesehatan masyarakat yang 
sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat 
Indonesia dalam mewujudkan salah satu target MDGs 
yaitu menurunkan tingkat kematian anak. 

PEMBAHASAN
2.1 Realitas Tingkat Kematian Anak di Indonesia

Tingkat kematian anak merupakan indikator kuat 
untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan 
suatu negara.Semakin tinggi tingkat kematian 
anak,maka semakin buruk kinerja pencapaian 
Millenium Development Goals (MDGs) suatu 
negara,sementara bila semakin rendah tingkat kematian 
anak di suatu Negara,maka semakin baik kinerja 
pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) 
Negara tersebut. Oleh sebab itu, penurunan tingkat 
kematian anak menjadi salah satu dari delapan target 
utama dalam pencapaian Millenium Development 
Goals (MDGs) 2000-2015. 

Sebelum menganalisis lebih jauh tentang tingkat 
kematian anak di Indonesia,perlu di ketahui terlebih 
dahulu definisi dan perbedaan antara bayi dan anak. Bayi 
adalah manusia yang berusia 0 sampai 12 bulan. Anak 
(anak balita) adalah manusia yang  berusia 1 sampai 
5 tahun (BKKBN,2012). Angka Kematian Ibu (AKI), 
Angka Kematian Anak (AKA), Angka Kematian Bayi 
(AKB) dan Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (AHH) 
telah ditetapkan sebagai indikator derajat kesehatan 
dalam Indonesia Sehat 2010 (Depkes, 2003). AHH 
bahkan digunakan sebagai salah satu komponen untuk 
menghitung Human Development Index (HDI) (UNDP, 
2001). Ditinjau dari HDI, Indonesia menduduki ranking 
109 dari 174 negara (UNDP, 2000), jauh tertinggal 
dari Negara-negara ASEAN lainnya. Ranking ini 
relatif tak beranjak, bahkan cenderung lebih buruk 
(tahun 2003 urutan 112 dari 175 negara). Sementara 
itu, AKA Indonesia juga menduduki urutan yang tak 
dapat dibanggakan. Menurut data, angka Kematian 
Bayi (AKB) di Indonesia masih tergolong tinggi, jika 
dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. 
Berdasarkan Human Development Report  2010, AKB 
di Indonesia mencapai 31 per 1.000 kelahiran. Berikut 
ini adalah grafik mengenai angka kematian bayi di 
Indonesia dibandingkan dengan Negara lainnya.
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Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa 
AKB di Indonesia lebih tinggi daripada Negara 
Muangthai, Filipina, Srilangka, dan Malaysia yaitu 
menembus 46/1000 kelahiran hidup pada tahun 2005 
(WHO 2005). Berdasarkan data yang bersumber dari 
Kementerian Kesehatan tahun 2011 angka kelahiran 
hidup anak di berbagai provinsi di tanah air cukup 
tinggi. Namun, pada  data Estimasi Angka Kematian 
Bayi, Balita dan Angka Harapan Hidup, menunjukkan 
realitas yang cukup kontradiktif, bahwa dari angka 
kelahiran hidup yang relatif tinggi di Indonesia, ternyata 
estimasi tingkat kematian bayi dan balita juga cukup 
tinggi, dimana estimasi kematian balita lebih tinggi dari 
pada estimasi angka kematian bayi di berbagai provinsi 
di tanah air. Secara umum, dapat diidentifikasi bahwa 
angka harapan hidup perkelahiran hidup di berbagai 
provinsi di tanah air, tidak ada yang melebihi proporsi 
80%. Artinya, realitas tingkat kematian anak hingga 
tahun 2011, secara internal (33 provinsi di tanah air) 
di Indonesia masih terbilang tinggi. Padahal program 
MDGs telah berlangsung sejak tahun 2000, namun 
realitas yang terjadi secara internal (tingkat kematian 
anak di Indonesia) maupun eksternal (perbandingan 
tingkat kematian anak dengan Negara-negara ASEAN 
lain) masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, 
padahal program MDGs berjalan kurang lebih hanya 
tinggal empat tahun lagi dari 2011 hingga 2015.

Menurut hasil Riskesdas 2007, penyebab kematian 
bayi baru lahir 0-6 hari di Indonesia adalah gangguan 
pernapasan 36,9%, prematuritas 32,4%, sepsis 12%, 
hipotermi 6,8%, kelainan darah/ikterus 6,6% dan lain-
lain. Selain itu, penyebab kematian bayi 7-28 hari adalah 
sepsis 20,5%, kelainan kongenital 18,1%, pnumonia 
15,4%, prematuritas dan BBLR 12,8% serta RDS 
12,8%. Menurut UNICEF (2001), menurunnya kualitas 
hidup anak pada usia 3 tahun pertama hidupnya adalah 
gizi buruk, ibu sering sakit, status kesehatan buruk, 
kemiskinan, dan diskriminasi gender. Bayi dengan 

gizi buruk mempunyai resiko 2 kali meninggal dalam 
12 bulan pertama hidupnya. Tingkat bayi gizi buruk di 
Indonesia masih terbilang tinggi. 

Berdasarkan BPS, Susenas 2001, prevalensi gizi 
kurang pada balita Indonesia sekitar 8.74%. Selain itu, 
resiko kematian anak akan meningkat bila keadaan ibu 
yang terlalu muda (untuk menikah, hamil, dan punya 
anak), usia terlalu tua tetapi masih produktif, kehamilan 
terlalu sering, dan jarak kehamilan terlampau dekat, 
kondisi ibu yang KEK, keadaan masyarakat seperti 
pendidikan, sosial ekonomi dan budaya yang belum 
mumpuni dalam mendukung pola hidup sehat, tanggap 
persalinan aman dan sehat serta tanggap kesehatan bayi 
dan anak. Kondisi ini erat terkait dengan tingginya 
tingkat kesakitan dan kematian ibu dan anak (Depkes, 
2004:41).

 
2.2 Keterkaitan program MDGs dengan tingkat 
kematian anak di Indonesia periode 2000-2012

 Seperti yang telah dibahas sebelumnya, 
penurunan tingkat kematian anak menjadi salah satu 
target utama dari delapan butir target yang hendak 
dicapai dalam Millenium Development Goals (MDGs) 
2000-2015. Menurut data BKKBN 2010, angka 
kematian bayi, balita, dan neonatal berkurang dari 
tahun ke tahun. Target MDGs adalah menurunkan 
angka kematian anak hingga dua pertiga jumlah awal. 
Di Indonesia, pada tahun 1991, angka kematian balita 
mencapai 91/1000 kelahiran hidup, sedangkan angka 
kematian bayi mencapai 68/1000 kelahiran hidup. Target 
MDGs, khususnya di Indonesia adalah menurunkan 
angka kematian balita hingga 32/1000 kelahiran hidup 
dan angka kematian bayi hingga 23/1000 kelahiran 
hidup pada tahun 2015. Berikut akan disajikan grafik 
target MDGs dalam penurunan tingkat kematian anak 
Indonesia dari tahun ke tahun. 

Gambar 1. Angka kematian bayi di Indonesia dengan negara lainnya
Sumber : WHO, 2005
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Berdasarkan data-data di atas dapat diidentifikasi 
bahwa program MDGs yang dicanangkan berakhir pada 
tahun 2015 mentargetkan penurunan tingkat kematian 
hingga dua pertiga jumlah awal di akhir program MDGs 
pada tahun 2015. Sayangnya, kemampuan Indonesia 
untuk merealisasikan target MDGs juga komitmen 
promosi kesehatan sangat diragukan. Sejumlah 
kalangan secara terang-terangan menyatakan Indonesia 
tak mungkin mencapai target-target MDGs. Data 
menunjukkan, hingga 11 tahun MDGs dicanangkan, 
pencapaian Indonesia atas sejumlah target masih sangat 
lambat bahkan cenderung mundur untuk target tertentu. 
Dalam Laporan Tahunan Pembangunan Manusia 
(Human Development Report) bertajuk Beyond 
Scarcity: Power, Poverty, and the Global Water Crisis, 
posisi Indonesia kian anjlok. 

Kinerja MDGs di Indonesia yang sudah berjalan 
hampir dua belas tahun dari periode 2000 hingga 2012 
belum memberikan dampak positif yang sesuai target 
secara keseluruhan dalam menjawab salah satu tujuan 
MDGs mengenai masalah penurunan tingkat kematian 
anak di Indonesia pada periode 2000-2012. Artinya tidak 
terdapat kesesuaian antara target penurunan tingkat 
kematian anak pada program MDGs dengan realitas 
kematian anak di Indonesia yang maih tetap tinggi. 
Pemaparan pada subbab sebelumnya menjelaskan 
dengan detail bahwa tingkat kematian anak Indonesia 
masih tetap  tinggi dan program MDGs 2000-2012 
belum mampu mennyelesaikan permasalahan kematian 
anak di Indonesia. 

Beberapa hal yang menjadi penyebab kurang 
efektifnya program MDGs di Indonesia adalah 
hasil pelaksanaan MDG di Indonesia menunjukkan 

ketidakseimbangan kemajuan antar daerah, sistem 
pelaporan dan pengawasan pelaksanaan MDG di 
Indonesia harus diperbaiki sehingga kemajuan yang 
ada bisa dipantau dengan baik dan dievaluasi. Selain 
itu, terdapat tantangan yang berat untuk mencapai 
target-target MDG di Indonesia, hal ini salah satunya 
disebabkan karena terjadi banyak bencana alam 
yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum seperti 
gedung sekolah, sarana kesehatan, sarana sanitasi, 
lahan pertanian, pabrik dan pasar. Kejadian tersebut 
akan menyebabkan kemunduran kualitas kehidupan 
masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan 
dan kesehatan. Oleh karena itu pemerintah harus 
lebih memberikan dukungan kepada masyarakat 
untuk membangun kembali sarana yang rusak. Masih 
diperlukannya peningkatan kualitas sistem pendidikan 
nasional, penambahan tenaga kerja bidang kesehatan, 
peningkatan kualitas tenaga kerja bidang kesehatan 
dan penyebarannya, pengaturan laju pertumbuhan 
penduduk dan pemberdayaan perempuan di segala 
bidang kehidupan. Dukungan yang tidak kalah penting 
adalah alokasi anggaran yang mencukupi dalam APBN 
untuk melaksanakan program-program pendukung.

Pencapaian target-target MDG harus diselaraskan 
dengan tujuan Pembangunan Nasional Indonesia. 
Hal ini akan bisa dilakukan apabila ada dukungan 
dari pemerintah sebagai lembaga eksekutif pelaksana 
pemerintahan dengan DPR sebagai lembaga legislatif 
yang membuat acuan untuk terlaksananya pembangunan 
Indonesia dengan baik. Dalam era otonomi daerah ini, 
pemerintah pusat harus mampu memberikan arahan dan 
batasan tanggung jawab yang jelas sehingga pelayanan 
kepada masyarakat bisa diperbaiki. Pemerintah daerah, 

Gambar 2. Pencapaian Target MDGs Angka Kematian Anak dan Bayi di Indonesia
Sumber: SDKI dan BKKBN 2010
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meliputi Kepala Daerah Tingkat I dan II serta DPRD 
harus membuat suatu kemitraan kerja yang sinergis 
dan pengawasan yang lebih baik terhadap program 
kerja pemerintah. Untuk mencapai target-target 
MDGs, pemerintah harus tetap berkomitmen untuk 
melaksanakan MDGs sebagai acuan. Pemerintah 
juga harus mampu mendorong, memberikan motivasi 
kepada seluruh rakyat, agar bersama-sama menerapkan 
program MDGs demi kesejahteraan rakyat.

2.3 Perbandingan Efektivitas Kinerja MDGs 
Indonesia dengan Singapura Terkait dengan Tingkat 
Kematian Anak

Menurut data BKKBN tahun 2012, angka kematian 
bayi dan anak di Indonesia mengalami penurunan secara 
berturut-turut sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup dan 
44 per 1000 kelahiran hidup. Penurunan ini belum 
menunjukkan dampak yang berarti jika dibandingkan 
negara-negara lainnya, khususnya di kawasan ASEAN. 
Seperti yang kita ketahui, angka kematian bayi dan 
anak di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Salah 
satu Negara ASEAN yang memiliki angka kematian 
anak relatif rendah adalah Singapura. Oleh karena itu, 
pemaparan di bawah ini sebagai perbandingan dalam 
segi angka kematian anak. 

Berbeda halnya dengan di Indonesia, tingkat 
kematian anak di Singapura tergolong cukup rendah. 
Berdasarkan Singapore and the Provision of Medical 
Services for the Region, tingkat kematian bayi di 
Singapura menunjukkan hasil yang positif yaitu sebesar 5 
per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1995 sampai tahun 
1999. Singapura telah berhasil mencapai target program 
MDGs dalam menurunkan tingkat kematian anak  jika 
dibandingkan dengan Indonesia. Pembenaran bahwa 
Singapura merupakan negara yang paling berhasil dalam 
mewujudkan program kesehatan masyarakatnya telah 
terbukti. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Singapura 
telah menjadikan dan menggiatkan program kesehatan 
masyarakat sebagai salah satu fokus utama negara sejak 
tahun 1989. Pernyataan ini telah dibuktikan dengan 
adanya penyisihan GDP yang dilakukan oleh Singapura 
sebesar 3% untuk program kesehatan masyarakat. 
Oleh karena itu, adanya program MDGs yang diikuti 
oleh negara-negara di dunia untuk menurunkan tingkat 
kematian anak semakin membantu Singapura dalam 
upaya mewujudkan pembangunan manusia yang sehat, 
adil, dan sejahtera. Sementara itu, program MDGs yang 
dilaksanakan oleh Indonesia belum memberikan hasil 
yang optimal. 

Ada atau tidaknya program MDGs disinyalir tidak 
memberikan pengaruh yang nyata bagi Indonesia. Hal 
ini disebabkan oleh tingkat kematian anak dan bayi di 
Indonesia masih tergolong tinggi. Faktor penyebab yang 
perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah Pemerintah 
Indonesia belum mampu menyelaraskan target-target 
MDGs dengan tujuan pembangunan nasional serta belum 
mampu menjadikan program kesehatan sebagai fokus 

utama negara seperti yang dilakukan oleh Singapura. 
Hal ini terbukti dari masih banyak masyarakat yang 
belum melek akan pentingnya kesehatan, keterbatasan 
akses layanan kesehatan yang layak di beberapa 
daerah, keterbatasan dalam memperoleh asupan gizi 
yang baik dan seimbang, penggunaan dukun dalam 
proses persalinan dan penyembuhan penyakit, serta 
kondisi lingkungan yang tidak mendukung, seperti 
sanitasi yang buruk, sampah, dan polusi.  M e l i h a t 
keberhasilan Singapura dalam mencapai target MDGs, 
pemerintah kita perlu membenahi sektor-sektor yang 
mendukung program kesehatan masyarakat. Berbagai 
penyuluhan kesehatan, layanan kesehatan, dan pelatihan 
tenaga-tenaga kesehatan perlu digiatkan kembali dan 
dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Dengan demikian, 
masyarakat mulai menyadari dan menerapkan perilaku 
hidup sehat di masing-masing rumah tangga. Sehingga, 
harapan Indonesia akan tercapainya target MDGs untuk 
dalam waktu kurang lebih 3 tahun mendatang  dapat 
terealisasikan.

2.4   Penyempurnaan Program MDGs di Indonesia 
Periode 2012-2015

Pelaksanaan program MDGs di Indonesia hingga 
sampai saat ini dapat dikatakan belum mencapai hasil 
yang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya 
angka kematian bayi dan anak yang masih tinggi 
dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut 
laporan pencapaian tujuan pembangunan milenium 
Indonesia tahun 2010, angka kematian bayi pada tahun 
1991 sebesar 68 per 1000 kelahiran hidup mengalami 
penurunan menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada 
tahun 2007. Demikian pula dengan angka kematian 
balita menurun dari 97 per 1000 kelahiran hidup pada 
tahun 1991 menjadi 44 per 1000 kelahiran hidup pada 
tahun 2007. Angka kematian neonatal juga menurun 
secara perlahan dari 32 per 1000 kelahiran hidup pada 
tahun 1991 menjadi 19 per 1000 kelahiran hidup pada 
tahun 2007. Melihat data tersebut, target MDGs tahun 
2015 berupa angka kematian bayi sebesar 23 per 1000 
kelahiran hidup, angka kematian balita sebesar 32 per 
1000 kelahiran hidup, dan menurunnya angka kematian 
neonatal dapat dicapai oleh Indonesia.

 Namun, perlu disadari bahwa pencapaian target 
program MDGs 2015 tidaklah semudah membalikkan 
telapak tangan. Berbagai kendala dan tantangan masih 
harus dihadapi dan diwaspadai oleh pemerintah dalam 
upaya menurunkan tingkat kematian anak. Secara 
faktual, keterbatasan ekonomi masyarakat untuk 
asupan gizi yang baik dan seimbang, keterbatasan akses 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik, 
rendahnya tingkat pengetahuan serta kesadaran akan 
pentingnya kesehatan anak menjadi agenda penting bagi 
pemerintah dalam mewujudkan pembangunan manusia 
yang sehat dan sejahtera. Menurut laporan pencapaian 
tujuan pembangunan milenium Indonesia tahun 2010, 
tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program 
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menurunkan tingkat kematian anak di Indonesia 
adalah:

Pelaksanaan program imunisasi untuk masyarakat 1. 
masih belum maksimal. Hal ini disebabkan 
oleh belum memadainya pengawasan program, 
kecukupan anggaran untuk program imunisasi, 
intervensi program berbasis fakta menuju universal 
coverage, serta perencanaan yang strategis untuk 
program imunisasi.
Belum optimalnya deteksi dini dan perawatan 2. 
segera bagi balita sakit atau Manajemen Terpadu 
Balita Sakit (MTBS). Dalam hal ini, sekitar 35-60 
persen anak-anak yang sakit tidak dapat mengakses 
layanan kesehatan yang baik dan sebanyak 40 
persen anak-anak tidak terlindungi dari penyakit 
yang dapat dicegah.
Upaya perbaikan gizi untuk anak masih rendah 3. 
dan memerlukan asupan gizi dengan biaya yang 
terjangkau bagi masyarakat.
Rendahnya pengetahuan dan kesadaran para ibu 4. 
untuk memperhatikan kesehatan anak.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 5. 
kesehatan lingkungan, seperti air bersih, sanitasi, 
polusi udara, dan sampah.
Keterbatasan masyarakat dalam mengakses 6. 
pelayanan kesehatan yang layak.

Oleh karena itu, integrasi yang sinergis di antara 
pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak layanan 
kesehatan sangat diperlukan dalam pencapaian target 
MDGs kurang lebih dalam 3 tahun terakhir. Intervensi-
intervensi terhadap layanan kesehatan perlu ditingkatkan 
agar penurunan tingkat kematian anak di Indonesia 
dapat memberikan hasil yang optimal. Berbagai upaya 
yang dapat dilakukan, di antaranya adalah :

Meningkatkan cakupan imunisasi campak, melalui 1. 
penyediaan sumber daya yang memadai dan 
memperjelas peran serta pemerintah pusat dan 
daerah dalam pelaksanaan program imunisasi.
Meningkatkan pelaksanaan program Manajemen 2. 
Terpadu Balita Sakit (MTBS), melalui pelatihan 
MTBS bagi petugas kesehatan, penguatan struktur 
manajemen di tingkat pusat dan daerah, menjamin 
ketersediaan obat esensial, pelaksanaan MTBS di 
tingkat keluarga dan masyarakat, serta pemberian 
penyuluhan kesehatan kepada para ibu.
Menangani permasalahan gizi pada anak, melalui 3. 
peningkatan pemberian ASI eksklusif, pemberian 
makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang 
anak, serta intervensi gizi mikro.
Menerapkan strategi kesehatan anak pada tingkat 4. 
keluarga dan masyarakat, seperti memberikan 
imunisasi lengkap kepada anak sebelum berusia 
satu tahun, melindungi anak-anak di daerah 
endemis malaria dengan kelambu berinsektisida, 
serta perawatan secara intensif kepada anak yang 
menderita infeksi.

Menerapkan dan meningkatkan perilaku hidup 5. 
bersih dan sehat di tingkat rumah tangga.
Meningkatkan pelayanan kesehatan neonatal dan 6. 
ibu, meliputi penerapan strategi kelangsungan hidup 
untuk bayi baru lahir dan anak-anak, pelayanan 
emergeni obstetrik dan neonatal, pelatihan bagi 
petugas kesehatan untuk mempromosikan praktek 
persalinan yang aman, serta vaksinasi dan pemberian 
suplemen zat besi.
Memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan 7. 
kesehatan, seperti mempromosikan pelayanan 
kesehatan dasar dan revitalisasi posyandu, 
peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di pusat 
dan daerah, serta menjamin tersedianya biaya 
operasional kesehatan untuk rumah sakit dan 
puskesmas.
Meningkatkan pemantauan terhadap tumbuh 8. 
kembang anak serta status gizi bayi dan balita 
melalui penimbangan bulanan, pemberian imunisasi 
lengkap, dan layanan kesehatan lainnya.
Meningkatkan advokasi kebijakan bagi daerah 9. 
dengan tingkat target kesehatan anak yang masih 
rendah, melalui pengalokasian sumber daya yang 
memadai, peningkatan penyediaan anggaran publik 
untuk kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin, 
peningkatan kemampuan tenaga kesehatan, serta 
menjamin ketersediaan tenaga kesehatan di seluruh 
daerah.
Memadukan strategi lintas sektor untuk 10. 
mempercepat pencapaian target penurunan angka 
kematian bayi, balita, dan neonatal.
Dengan demikian, komitmen Indonesia dalam 

mewujudkan pembangunan manusia yang sehat, adil, 
dan sejahtera dari segi preventive, promotion, dan 
proactive bidang kesehatan masyarakat dapat terwujud 
di tahun 2015.

KESIMPULAN

 Indonesia merupakan salah satu negara 
penandatangan MGDs pada September 2000 dimana 
salah satu dari tujuannya di tahun 2015 adalah 
menurunkan angka kematian anak hingga dua pertiga. 
Pencapaian yang telah dicapai oleh negara Indonesia 
tidak menunjukkan hal yang positif dalam arti mendekati 
dari tujuan MDGs pada tahun 2015 dimana Singapura 
sebagai negara satu rumpun dengan Indonesia dan 
negara pembanding memilki tingkat perubahan MDGs 
pada tujuan menurunkan angka kematian anak lebih 
besar dibandanding Indonesia. Faktor penyebab yang 
perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah Pemerintah 
Indonesia belum mampu menyelaraskan target-target 
MDGs dengan tujuan pembangunan nasional serta 
belum mampu menjadikan program kesehatan sebagai 
fokus utama negara seperti yang dilakukan oleh 
Singapura.
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SARAN

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target MDGs 
khususnya penurunan angka kematian anak, sangat 
diperlukan integrasi yang sinergis di antara pemerintah, 
masyarakat, dan pihak-pihak layanan kesehatan sangat 
diperlukan dalam kurang lebih dalam 3 tahun terakhir. 
Intervensi-intervensi terhadap layanan kesehatan perlu 
ditingkatkan agar penurunan tingkat kematian anak 
di Indonesia dapat memberikan hasil yang optimal. 
Kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan penyakit, 
promosi kesehatan, dan kegiatan proaktif dalam bidang 
kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan dalam upaya 
menyukseskan salah satu target MDGs, menurunkan 
angka kematian anak di Indonesia.
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¶ Editorial

Faktor Non Insentif untuk Retensi Tenaga Kesehatan
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Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Abstrack

Health worker crisis in Indonesia include the amount and maldistribution.Equitable distribution of health 
workers efforts made   by special assignment and retention in remote, border and island (DTPK) by special 
assignment, incentives, and shorten the duration of the assignment. However, this policy has not been the main 
attraction. Factors completeness infrastructure, assurance, and management attention from the local government 
is considered DTPK retention of health workers in addition to salary. Quality salaries, the existence of facilities, 
and managers support also influence the intentions of prospective health workers to work in DTPK. Non 
incentive factors are actually more powerful influence on the retention of health workers in DTPK. The purpose 
to demonstrate non-incentive factors that could affect the selection and retention of health workers in DTPK. 
Discussions conducted with the literature study and case studies of journal publications regarding the retention of 
health workers in other countries. The results are a lot of factors that strengthen the consideration of non-incentive 
and retention of health workers in DTPK that must be considered by both the central and local governments. 
In addition to factors directly related to the work of health professionals but also the life of infrastructure for 
health workers in DTPK. Recommendations addressed to local governments to participate more in planning and 
attention to the needs of health personnel on duty in the area.

Keyword: Health worker, tenaga kesehatan, remote area, insentive, non insentive

Abstrak

Krisis tenaga kesehatan di Indonesia meliputi jumlah dan distribusi yang tidak merata. Upaya pemerataan 
tenaga kesehatan dilakukan dengan penugasan khusus dan retensi tenaga kesehatan di daerah terpencil, 
perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dilakukan dengan penugasan khusus, pemberian insentif, dan memperpendek 
masa penugasan, namun, kebijakan ini belum menjadi daya tarik. Faktor kelengkapan sarana prasarana, jaminan 
keselamatan, perhatian dari manajemen dan pemerintah daerah merupakan pertimbangan retensi tenaga kesehatan 
di DTPK selain gaji. Kualitas gaji, keberadaan fasilitas, dan dukungan manajer turut mempengaruhi niat calon 
tenaga kesehatan untuk bekerja di DTPK. Faktor-faktor non insentif ini justru berpengaruh lebih kuat terhadap 
retensi tenaga kesehatan di DTPK. Tujuan penulisan ini untuk menunjukkan faktor-faktor non insentif yang bisa 
mempengaruhi pilihan dan retensi tenaga kesehatan di DTPK. Pembahasan dilakukan dengan penelusuran pustaka 
dan studi kasus dari publikasi ilmiah mengenai retensi tenaga kesehatan di negara-negara lain. Hasilnya banyak 
faktor non insentif yang memperkuat pertimbangan dan retensi tenaga kesehatan di DTPK yang harus diperhatikan 
baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain faktor yang berhubungan langsung dengan pekerjaan tenaga 
kesehatan tetapi juga sarana prasarana kehidupan tenaga kesehatan selama di DTPK. Rekomendasi ditujukan 
kepada pemerintah daerah agar berperan lebih dalam perencanaan kebutuhan dan memperhatikan tenaga kesehatan 
yang bertugas di daerahnya.

Kata kunci: Tenaga kesehatan, retensi, DTPK, insentif, non insentif
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PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dari 57 negara di dunia yang 
mengalami krisis tenaga kesehatan menurut WHO. 
Krisis tenaga kesehatan meliputi jumlah maupun 
distribusinya. Geografis Indonesia memberikan 
tantangan yang berbeda dalam menghadapi krisis tenaga 
Kesehatan dibanding negara lain.Padahal keberadaan 
tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% 
dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. 1

Negara kepulauan menjadi salah satu faktor 
penyebab maldistribusi tenaga kesehatan. Tidak semua 
kepulauan dan daerah di Indonesia memiliki akses 
yang mudah untuk dijangkau dan kelengkapan fasilitas 
kehidupan. Hal ini menjadi tantangan dalam penempatan 
tenaga kesehatan di daerah terpencil. Padahal negara 
sangat memahami mengenai hak setiap warga negara 
untuk mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan.

Upaya peningkatan jumlah tenaga kesehatan 
dilakukan dengan pembukaan fakultas dan program 
studi kesehatan di seluruh Indonesia. Sedangkan upaya 
pemerataan tenaga kesehatan melalui masa bakti, 
insentif, dan penempatan khusus. Peraturan Menteri 
Kesehatan Indonesia nomor 1231/Menkes/XI/2007 
tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia 
Kesehatan. Namun, kemauan tenaga kesehatan untuk 
tetap berada atau memperpanjang masa penugasannya 
sangat minim. Sehingga tingkat kekosongan tenaga 
kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan 
(DTPK) tinggi.1,2,3

Upaya retensi tenaga kesehatan dilakukan dengan 
pemberlakuan insentif, pengembangan karir, dan 
memperpendek masa penugasan (3 – 6 bulan). Namun, 
penyelesaian ini kurang menarik bagi tenaga kesehatan 
untuk bertahan di DTPK. Padahal anggaran yang 
dikeluarkan untuk perencanaan dan pelaksanaan retensi 
tenaga kesehatan tidak sedikit. 1,4

Permasalahan serupa terjadi juga di negara maju 
seperti di Amerika serikat dan Canada. Hanya 9% 
dokter yang mau ditempatkan di DTPK, padahal 20% 
penduduk Amerika Serikat tinggal sana. Sedangkan 
di Canada 24% penduduk tinggal di DTPK tetapi 
hanya 9,3% dokter yang mau ditempatkan disana. 
Berdasarkan laporan WHO 2010 diketahui hanya 
38% perawat dan 25% dokter yang mau ditugaskan di 
DTPK, sisanya memilih bekerja di wilayah perkotaan 
dan sekitarnya.1,5,6

Insentif merupakan umpan untukmenarik minat 
tenaga kesehatan bekerja di daerah terpencil. Apalagi  
dengan penambahan tunjangan dari pemerintah 
daerah. Hal ini menarik minat tenaga kesehatan baru 
untuk bertugas, mendapatkan pengalaman, serta 
berkemungkinan untuk diangkat sebagai pegawai 
negeri sipil. Hal ini terbukti dengan meningkatnya 
calon pelamar setiap tahunnya.Di Papua sebagai salah 
satu daerah regional I  Indonesia Timur yang ditetapkan 
dalam Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 
156/ Menkes/SK/I/ 2010 tentang Pemberian Insentif 

bagi Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penugasan 
Khusus di Puskesmas DTPK, dari tahun 2010 ke 2011 
mengalami peningkatan pelamar tenaga kesehatan 
penugasan khusus. Meski demikian tetap terdapat kasus 
tenaga kesehatan penugasan khusus yang berhenti di 
tengah kontrak dan tidak memperpanjang kontrak lagi 
meski insentif dan tunjangan diberikan. Akhirnya DTPK 
kembali kekosongan tenaga kesehatan dan pemerintah 
kembali mengadakan rekrutmen tenaga kesehatan, 
dimana biaya rekrutmen lebih besar satu setengah kali 
dari pada biaya retensi tenaga kesehatan. 1,3

Faktor kelengkapan sarana prasarana, jaminan 
keselamatan, perhatian dari manajemen dan pemerintah 
daerah merupakan pertimbangan rentensi bagi tenaga 
kesehatan di DTPK selain gaji.7Begitu juga dengan 
survey yang dilakukan kepada mahasiswa kesehatan 
tingkat akhir (pendidikan dokter, keperawatan, farmasi, 
dan analis laboratorium) bahwa kualitas gaji, fasilitas, 
dan dukungan manajer mempengaruhi mereka untuk 
memutuskan bekerja di DTPK.8Di DTPK tenaga 
kesehatan merasa beban kerja yang lebih tinggi, isolasi 
professional, hilangnya locum (pendapatan sampingan), 
dan kekhawatiran kematian karier. Ketidakpuasan 
dan kekhawatiran yang dirasakan tenaga kesehatan di 
DTPK harus diminimalkan dengan kebijakan sistem 
kesehatan.5,9

Kebijakan penempatan tenaga kesehatan khusus 
ke DTPK dan kebijakan retensi tenaga kesehatan 
harus diimbangi dengan pengadaan fasilitas kesehatan, 
terutamaalat-alat kesehatan dan perobatan dalam 
memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. 
Perhatian dari manajer di DTPK dan daerah harus 
juga dilakukan. Dengan demikian harapannya tenaga 
kesehatan menjadi loyal dalam memberikan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat Indonesia di DTPK.7,9

PEMBAHASAN
Berbagai Upaya dari Kementrian Kesehatan

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap 
pemerataan tenaga kesehatan telah dimulai sejak tahun 
60-an.  Guna memenuhi tenaga kesehatan di fasilitas 
kesehatan DTPK, pemerintah menetapkan Undang-
Undang nomor 8 tahun 1961 tentang Wajib Kerja 
Sarjana. Undang-Undang ini mewajibkan setiap sarjana 
mengabdikan diri sekurang –kurangnya 3 tahun pada 
negara. Dilanjutkan Undang-Undang nomor 6 tahun 
1963 tentang Tenaga kesehatan. Undang-undang ini 
mengatur jenis tenaga kesehatan, syarat-syarat dan izin 
bagi tenaga kesehatan.1,10

Kebijakan wajib kerja bagi sarjana kemudian 
ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah 
no.1 tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter 
dan Dokter Gigi. Di dalamnya mewajibkan seluruh 
dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis baik yang 
lulus di dalam maupun luar negeri untuk mengikuti 
pengabdian kepada negara. Masa pengabdian ditentukan 
maksimal 5 tahun, kecuali untuk daerah-daerah tertentu 
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yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Masa 
pengabdian bisa dilakukan di sarana kesehatan milik 
pemerintah ataupun swasta yang ditunjuk pemerintah, 
perguruan tinggi sebagai staff pengajar, dan di 
lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
(ABRI).1

Muncul kemudian Keputusan Presiden nomor 
37 tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai 
Pegawai Tidak Tetap dan nomor 23 tahun 1994 
tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak 
Tetap. Dengan adanya dua keputusan presiden ini 
memperkenankan tenaga dokter, dokter gigi, atau 
bidan untuk memilih berkarir sebagai pegawai negeri 
sipil, sebagai anggota ABRI, sebagai karyawan swasta 
atau berpraktik mandiri setelah menyelesaikan masa 
pengabdiannya.1,10

Berlanjut pada tahun 1992, ditetapkanlah 
Undang-Undang nomor 23 tentang Kesehatan yang 
menyatakan bahwa pemerintah mengatur penempatan 
tenaga kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan 
kesehatan melalui masa bakti dan cara lain sebagai 
sarana pendayagunaan penempatan tenaga kesehatan. 
Sebagai tindak lanjut kebijakan ini, ditetapkanlah 
Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan. Di dalamnya mengatur tentang 
pemerataan pelayanan kesehatan yang diupayakan 
melalui pengaturan mengenai perencanaan, pengadaan, 
dan penempatan. Perencanaan tenaga kesehatan 
disusun dengan memperhatikan faktor jenis pelayanan 
kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sarana 
kesehatan, dan jenis dan jumlah tenaga kesehatan 
yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. 
Untuk penempatan tenaga kesehatan, pemerintah dapat 
mewajibkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada 
sarana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu 
yang dilakukan dengan cara masa bakti.

Baru kemudian di tahun 2003, setelah kurang lebih 
42 tahun, terbitlah Undang-Undang nomor 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencabut Undang-
Undang nomor 8 tahun 1961 tentang Wajib Kerja 
Sarjana. Sebagai tindak lanjut maka dibuatlah Peraturan 
Menteri Kesehatan nomor 1540/Menkes/Per/XII/2002 
tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti 
dan Cara Lain dikeluarkan. Dengan demikian, Program 
dokter dan dokter gigi sebagai PTT berubah menjadi 
sukarela dari yang awalnya wajib.1

Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 
agar dapat terwujud peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat. Tersusun pula Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) tahun 
2005 – 2025 sebagai penjabaran dari RPJPN 2005 – 
2025, salah satu strateginya dengan pengembangan 
dan pemberdayaan sumberdaya manusia pada bidang 

kesehatan, meliputi di dalamnya distribusi tenaga 
kesehatan yang merata.10

Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang 
Program Pembangunan yang Berkeadilan, pada Program 
Penurunan Angka Kematian Ibu telah ditetapkan 
Program Penempatan Tenaga Kesehatan Strategis di 
fasilitas kesehatan terutama Puskesmas kabupaten dan 
kota. Ditetapkannya Instruksi Presiden ini menjadi 
penguat Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 
1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan 
Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan.4

Program Penugasan Khusus Sumber Daya 
Manusia Kesehatan di DTPK merupakan salah satu 
kebijakan pemerintah untuk memenuhi ketersediaan 
tenaga kesehatan yang tersebar merata di seluruh 
wilayah Indonesia. Program penugasan khusus ini 
merupakan bentuk dari pendayagunaan sumber daya 
manusia kesehatan dalam kurun waktu tertentu untuk 
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 4

Retensi merupakan usaha sistematis oleh 
manajamen untuk menciptakan dan mendorong 
lingkungan yang membuat pekerja tetap bertahan 
ditempat mereka bekerja. Keberagaman suku, agama, 
budaya, dan kebiasaan yang dimiliki masing-masing 
daerah Indonesia bisa menjadi peluang sekaligus 
penghambat upaya pemerataan tenaga kesehatan. 
Untuk menghindari dan menurunkan angka putus 
kerja bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan di 
DTPKmaka keluarlah Keputusan Menteri Kesehatan 
Indonesia nomor 1235/MENKES/SK/XII/2007 tentang 
Pemberian Insentif bagi Sumber Daya Kesehatan yang 
Melaksanakan Penugasan Khusus. Di dalam peraturan 
ini diatur mengenai besaran insentif yang akan diberikan 
kementrian kesehatan pusat kepada tenaga kesehatan 
penugasan khusus berkisar dari tujuh ratus ribu rupiah 
hingga tujuh juta lima ratus ribu rupiah.4

Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 
156/MENKES/SK/II/2010 tentang Pemberian Insentif 
bagi Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penugasan 
Khusus di Puskesmas DTPK. Keputusan ini mengatur 
besaran insentif berdasarkan regional penugasan. 
Dengan wilayah regional I ditetapkan insentif sebesar 
Rp2.700.000,00 diluar gaji pokok dan Rp1.700.000,00 
untuk daerah yang ditetapkan sebagai regional II. Di 
dalamnya juga memuat nama –nama Puskesmas yang 
sudah ditunjuk untuk menerima tenaga kesehatan 
penugasan ini.2

Era Milenium Development Goals (MDGs) maka 
WHO mengeluarkan Global Policy Recommendation 
Increasing Access to Health Workers in Remote at 
Rural Areas Throught Improves Retention. Dalam 
kebijakan ini semua negara yang bergabung diharuskan 
memberikan insentif yang layak dan menjamin 
keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan 
selama bertugas di daerah terpencil. Untuk itulah 
Kementrian Kesehatan pada September 2011 menyusun 
Rencana Pembangunan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 
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– 2025. Didalamya tertuang analisis ketersedian tenaga 
kesehatan Indonesia sekarang dan perkiraan hingga 
tahun 2025, serta rancangan anggaran untuk insentif 
tenaga kesehatan.2,10

Retensi Tenaga Kesehatan

Retensi adalah upaya sistematis oleh majikan untuk 
menciptakan dan mendorong lingkungan yang membuat 
pekerja tetap bertahan di tempat mereka sedang bekerja. 
Di dalam sebuah sistem kesehatan maka “Majikan” yang 
dimaksud adalah kementrian kesehatan dan pemerintah 
daerah. Di era desentralisasi ini, kolaborasi keduanya 
dibutuhkan untuk retensi tenaga kesehatan, Sehingga, 
desentralisasi bukan alasan sulitnya penempatan 
tenaga kesehatan. Tantangan desentralisasi adalah 
kepekaan wilayah untuk merencanakan kebutuhan, 
memperkuat akuntabilitas, dan menjaga aset dan sarana 
yang dimilikinya. Kementerian kesehatan sebagai 
pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada 
pemerintah daerah untuk mengusulkan kebutuhan 
tenaga kesehatan bagi DTPK di wilayahnya. Seiring 
dengan itu, pemerintah daerah juga memberikan 
perhatian dan jaminan kepada tenaga kesehatan yang 
bertugas di DTPK wilayahnya.11,12

Manajer di fasilitas pelayanan kesehatan DTPK 
dan pemerintah daerah memberikan perhatian kepada 
tenaga kesehatan penugasan khusus. Salah satu harapan 
yang diinginkan tenaga kesehatan adalah feedback, 
pengawasan bagi hasil tugasnya, dan reward yang layak. 
Sesuai dengan penelitian Chhea N di DTPK Kamboja, 
dimana petugas kesehatan akan cenderung  tetap bekerja 
di DTPK karena merasa mendapat penghargaan pribadi 
(job description yang jelas dan apresiasi hasil tugasnya) 
dari manajer di fasilitas pelayanan kesehatan di DTPK 
dan pemerintah daerah. 11,5,9

Kebijakan retensi tenaga kesehatan yang dilakukan 
oleh kementrian kesehatan adalah:2

Pemberian insentif materi yang besarannya telah 1. 
ditentukan meliputi insentif, biaya transportasi, 
dan asuransi kesehatan. Insentif non materi seperti 
pengangkatan tenaga kesehatan penugasan khusus 
sebagai pegawai negeri sipil.
Pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan 2. 
yang berprestasi, loyal, dan memberikan pelayanan 
bermutu bagi masyarakat daerah terpencil.
Memberikan beasiswa pendidikan lanjutan untuk 3. 
meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan 
tenaga kesehatan.
Pemberian kewenangan dalam menyelesaikan 4. 
permasalahan kesehatan sesuai dengan kondisi 
daerah terpencil tersebut.
Peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan 5. 
berupa tanggungan asurasi kesehatan bagi 
tenaga kesehatan. Lebih luasnya adalah jaminan 
keamanan tenaga kesehatan selama bekerja di 
daerah terpencil.
Pemberian insentif kepada karyawan merupakan 

salah satu cara mempertahankan seorang karyawan 
untuk tetap bekerja. Saat ini insentif yang diberikan 
untuk tenaga kesehatan dengan penugasan khusus 
adalah Rp.1.700.000,00 hingga Rp.2.700.000,00 untuk 
regional II dan I daerah penugasan. Sedangkan daerah 
yang tidak termasuk regional I dan II tidak mendapatkan 
insentif. Bilangan insentif tenaga kesehatan yang 
disamaratakan menjadi tantangannya. Dimana keadaan 
geografis dan kebutuhan hidup dan daya beli suatu 
daerah berbeda-beda. Bisa jadi gaji pokok ditambah 
insentif didaerah A lebih mencukupi kebutuhan hidup 
tenaga kesehatan daripada di daerah B. Belum lagi 
kesenjangan desentralisasi, dimana daerah yang mampu 
akan memberikan tambahan tunjangan yang lebih besar 
kepada tenaga kesehatan sedangkan ada daerah yang 
bahkan tidak mampu memberikan tunjangan.2

Kemauan seorang tenaga kesehatan terus berada 
di wilayah terpencil tidak semata-mata karena insentif. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irma 
Fitriyana Tahun 2011 guna mengetahui pengaruh 
insentif terhadap retensi tenaga kesehatan di Papua, 
diketahui bahwa justru insentif non materi berupa 
kesempatan untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri 
sipil merupakan faktor utama yang mempengaruhi 
keputusan tenaga kesehatan penugasan khusus untuk 
tetap tinggal dan bekerja di DTPK. Faktor lainnya yang 
mempengaruhi keputusan tenaga kesehatan penugasan 
khusus untuk memperpanjang masa kerjanya adalah 
kebijakan pemerintah dalam hal penempatan tugas 
setelah mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil. 
Faktor latar belakang sosial dan status tenaga kesehatan 
(perkawinan, tempat kelahiran, sanak keluarga) menjadi 
hal-hal yang juga mempengaruhi retensi kemudian.1

Tenaga kesehatan penugasan khusus juga 
mengeluhkan minimnya sarana di DTPK yang membuat 
sebagian merasa tidak nyaman, seperti minimnya 
peralatan kesehatan, tidak adanya listrik, ketersediaan 
air untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak memenuhi 
syarat kesehatan, berbagi rumah dinas dengan pegawai 
negeri sipil  atau bahkan tidak mendapat rumah dinas di 
DTPK, dan minimnya alat transportasi yang diberikan 
kepada tenaga kesehatan penugasan khusus. Sebagian 
besar tenaga kesehatan penugasan khusus di DTPK 
bertahan karena adanya harapan mengenai kesempatan 
diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sedangkan 
sebagian lainnya memutuskan untuk berhenti ditengah 
kontrak kerja atau tidak memperpanjang kontrak kerja. 
1,9,12

Masalah dan Kebijakan

Bagi tenaga kesehatan penugasan khusus yang 
berdomisili dekat dengan DTPK, memiliki keluarga 
di DTPK (bersuami atau beristri), atau putra putri 
daerah, penempatan di DTPK bukan hal yang sulit. 
Berbeda dengan tenaga kesehatan penugasan khusus, 
seorang siswa lulusan baru dari luar pulau atau seorang 
siswa yang terbiasa dengan kehidupan perkotaan dan 
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kelengkapan sarana prasarana dan fasilitas kesehatan. 
Hal ini menjadi sesuatu yang berat baginya. Didaerah 
baru tenaga kesehatan akan menemukan agama, suku, 
kebudayaan, dan kepercayaan yang baru, berpisah 
dengan keluarga, dengan fasilitas dan alat kesehatan 
yang minim untuk melakukan upaya kesehatan. Inilah 
yang menambah beban kerja tenaga kesehatan di DTPK. 
Juga keluhan mengenai insentif yang tidak mencukupi 
bahkan terkadang gaji pokokbisa tertunda berbulan-
bulan. Padahal di DTPK umumnya tenaga kesehatan 
tidak memiliki sumber penghasilan yang lain (locum).1

Dari beberapa penelitian dalam dan luar negeri 
bahwa pertimbangan retensi tenaga kesehatan di 
DTPK adalah fasilitas yang baik, dukungan manajer di 
pelayanan kesehatan, tunjangan, kepastian mendapatkan 
kesempatan karir yang bagus selepas penugasan, 
jaminan keselamatan, dan kesempatan pendidikan. 
Terlihat bahwa pemberian insentif hanya salah satu 
faktor dalam mempengaruhi retensi. Dipertanyakan 
kemudian efektifkah kebijakan insentif untuk 
meningkatkan retensi tenaga kesehatan penugasan 
khusus? Pada kenyataannya biaya pengadaan tenaga 
kesehatan penugasan khusus, biaya insentif, pembinaan 
mereka cukup besar.Meski demikian insentif tetap harus 
diberikan kepada tenaga penugasan khusus tetapi disisi 
lain pemerintah juga harus memperhatikan sarana, 
prasarana, fasilitas kesehatan DTPK. 1,7

Penyediaan sarana pelayanan kesehatan tidak saja 
nyaman untuk tenaga kesehatan yang bertugas tetapi 
juga sebagai upaya pemerataan fasilitas kesehatan 
diseluruh Indonesia. Jika perencanaan pembangunan 
sumber daya manusia kesehatan Indonesia tercapai pada 
tahun 2050, lantas apakabar dengan pemerataan fasilitas 
kesehatan? Tentu sulit tercapai pemerataan sumber 
daya manusia kesehatan tanpa adanya pemerataan 
fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana keamanan bagi 
tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK. Jika hal ini 
dilakukan terus sama saja dengan menempatkan para 
tentara tempur digaris terluar pertahanan perang tetapi 
tidak memberikan mereka tembakan atau senjata untuk 
menghadapi musuh. 

Permasalahan ini tidak bisa hanya menjadi tanggung 
jawab kementerian kesehatan. Fungsi desentralisasi oleh 
pemerintah daerah berperan sangat besar. Pemerintah 
daerah harus berusaha memenuhi hak masyarakat DTPK 
di wilayahnya. Pemerintah daerah harus aktif dalam 
perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, perencanaan, 
usulan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan pengadaan 
peralatan kesehatan DTPK. Pemerintah daerah aktif 
dalam mengupayakan kelancaran alur gaji dan insentif 
dari pusat kepada tenaga kesehatan penugasan khusus 
dan memberikan perhatian, misalnya dengan membantu 
penyediaan rumah dinas layak huni, penyediaan listrik, 
ketersediaan air bersih, dan pendidikan pelatihan. 
Dengan demikian tenaga kesehataningin bertugas di 
DTPK.Dengan kebijakan memperpendek masa kerja 

(3-6 bulan) tenaga penugasan khusus DTPK berarti 
mempercepat pengadaan tenaga kesehatan penugasan 
khusus baru yang memerlukan dana lebih besar dari 
pada mempertahankan tenaga kesehatan penugasan 
khusus sebelumnya.11

Dengan meningkatkan faktor-faktor kemauan 
tenaga kesehatan untuk bertahan di DTPK seperti 
kesempatan berkarir, jaminan keselamatan, perhatian 
pemerintah daerah, ketersediaan fasilitas, sarana, dan 
peralatan kesehatan, diharapkan dapat meminimalkan 
keinginan mereka untuk pindah bertugas. Tidak saja 
bagi tenaga kesehatan penugasan khusus tetapi juga 
bagi pegawai negeri sipil kesehatan yang berada di 
DTPK untuk tidak mengusul pindah ke perkotaan.5,7

KESIMPULAN

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tenaga 
kesehatan untuk mau dan bertahan berada di DTPK.
Keberadaan fasilitas yang memadai, sarana prasarana 
pelayanan kesehatan yang cukup, insentif, lingkungan 
kerja yang dikelola baik oleh manajer pelayanan 
kesehatan di DTPK, keadilan kesempatan pendidikan 
dan karir menjadi indikator tenaga kesehatan yang 
ditempatkan di DTPK.

Namun, yang terjadi DTPK mengalami kekurangan 
fasilitas dan prasarana kehidupan dan pelayanan 
kesehatan. Meski insentif memadai, banyak tenaga 
kesehatan yang enggan ditempatkan di DTPK atau 
tidak memperpanjang masa kontrak.

Diperlukan perhatian dari pemerintah pusat dan 
daerah untuk memenuhi keinginan tenaga kesehatan. 
Terutama peran pemerintah dalam perencanaan 
tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan 
di daerahnya, upaya mengusulkan, dan menjaga 
akuntabilitas yang baik bagi tenaga kesehatan yang 
bertugas di DTPK wilayahnya.

SARAN

Melihat pada kebijakan sumber daya manusia 
kesehatan maka berikut rekomendasi sebagai upaya 
peningkatan retensi tenaga kesehatan Indonesia:

Perencanaan pembangunan sumberdaya manusia 1. 
kesehatan harus diimbangi dengan pembangunan 
sarana fasilitas dan peralatan pelayanan kesehatan 
di DTPK.
Pemerintah daerah lebih aktif dalam 2. 
memperjuangkan DTPK nya untuk mendapatkan 
tenaga kesehatan dengan penyusunan rencana 
pengadaan tenaga kesehatan, pembangunan fasilitas 
pelayanan kesehatan, peningkatan anggaran 
kesehatan, dan pembangunan sarana prasarana di 
DTPK.
Pemerintah daerah lebih memperhatikan tenaga 3. 
kesehatan penugasan khusus yang bertugas di 
DTPK wilayahnya.
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