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Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

“Pemerintah bertanggung jawab
merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan membina, dan
mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat.”

Sasaran Pembelajaran


Permasalahan jangkauan dan kualitas pelayanan di DTPK



Kesenjangan status sosial ekonomi, ras dan etnik dalam
kesehatan



Spektrum pemberian layanan kesehatan d DTPK



Tipe penyelenggara layanan kesehatan di DTPK



Fasilitas layanan kesehatan di DTPK



Aplikasi di masyarakat

Kriteria Penentuan DTPK


Perekonomian masyarakat;



Sumber daya manusia;



Sarana dan prasarana;



Kemampuan keuangan daerah;



Aksesibilitas; dan



Karakteristik daerah.

Definisi


Daerah terpencil : daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab
keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa),
transportasi dan sosial budaya.



Daerah sangat terpencil: daerah yang sangat sulit dijangkau karena
berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan,
hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.



Daerah tertinggal: daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang
dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif
tertinggal.



Daerah perbatasan negara: daerah dalam wilayah NKRI yang berbatasan
langsung dengan wilayah kedaulatan tetangga, baik perbatasan darat
maupun laut.


Perbatasan darat yaitu perbatasan sepanjang garis batas darat
(Kabupaten/Kota/Kecamatan) dan entry point,



Perbatasan laut adalah Kab/Kota yang mempunyai wilayah laut yang berbatasan langsung
dengan Negara tetangga dan cluster pulau-pulau kecil di sekitar 92 pulau kecil terluar.

Definisi


Pulau-pulau kecil terluar: Pulau dengan luas area kurang atau
sama dengan 2000 km2 yang memiliki titik dasar koordinat
geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan
sesuai dengan hukum internasional dan nasional.



Daerah rawan bencana dan konflik sosial: daerah yang sering
mengalami bencana alam dan konflik sosial sehingga
menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan
ekonomi.



Daerah yang tidak diminati: daerah yang selalu tidak menjadi
pilihan bertugas bagi tenaga kesehatan atau daerah yang tidak
memiliki tenaga kesehatan dengan berbagai sebab.
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Indikator daerah tertinggal
Ekonomi


Jumlah Penduduk, Keluarga, Penduduk Miskin, dan Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera 1
Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal;



PDRB, Persentase Kedalaman Kemiskinan, dan IKK Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal.

SDM


Jumlah Penduduk, Persentase Angkatan Kerja, dan Persentase Pengangguran Menurut
Kabupaten Daerah Tertinggal;



Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, dan IPM Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal;



Jumlah Desa, Puskesmas, dan Poliklinik Desa Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal;



Jumlah Desa, Persentase Desa yang Memiliki Fasilitas Kesehatan > 5 km dan Fasilitas Pendidikan
> 3 km Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal;



Rata-rata Jarak Desa Tanpa Fasilitas Pendidikan ke Fasilitas Pendidikan Terdekat Menurut
Kabupaten Daerah Tertinggal.

Indikator daerah tertinggal
Infrastruktur


Jumlah Desa Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal dan Jenis Permukaan Jalan Utama;



Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Telepon Menurut Kabupaten Daerah
Tertinggal;



Jumlah Desa Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal dan Jenis Pasar;



Jumlah Desa Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal dan Jarak Fasilitas Pasar;



Jumlah Penduduk, Dokter, dan Dokter/1000 Penduduk Menurut Kabupaten Daerah
Tertinggal.

Kapasitas Daerah


Besarnya PAD Berdasarkan Kabupaten dan Tahun;



Besarnya Celah Fiskal Berdasarkan Kabupaten dan Tahun.

Aksesibilitas


Rata-Rata Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Kabupaten
yang Membawahi.

Karakteristik Daerah


Persentase Desa Berdasarkan Kabupaten dan Karakteristik Daerah.

Kriteria Daerah Terpencil
Harus memenuhi 2 (dua) persyaratan bersifat
komulatif
 Sulit dijangkau karena kekurangan/keterbatasan
prasarana dan sarana angkutan umum,baik
darat,laut,maupun udara
 prasarana dan sarana sosial dan ekonomi tidak
tersedia,atau walaupun tersedia dalam keadaan
terbatas, sehingga pengusaha yang akan
menjalankan usahanya (para penanam modal)
harus menyediakan sendiri prasarana dan sarana
sosial dan ekonomi.

Kondisi di DTPK

Keterbatasan
Tenaga, Sarana, dan
Pembiayaan



Pelayanan Kesehatan yang Setara Seimbang/sesuai
kebutuhan



Peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat-kearifan lokal



Kerjasama lintas sektor dan lintas program



Inovasi dan upaya percepatan ketinggalan

Tantangan Geografis
Definisi sulit dalam Riskesdas dilihat
berdasarkan jenis moda transportasi yang
digunakan, waktu tempuh dari dan menuju
lokasi akses kesehatan, serta biaya yang harus
dikeluarkan untuk menuju fasilitas kesehatan
terdekat.

Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)


Kabupaten/kota yang memiliki IPKM di bawah rerata



Proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi dari rerata,



Kabupaten/kota yang memiliki masalah khusus seperti geografi
(daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan), sosial budaya yang
berdampak buruk pada kesehatan dan penyakit tertentu yang
spesifik.



10 provinsi yang memiliki lebih dari 50% jumlah
kabupaten/kotanya masuk ke dalam kriteria IPKM yang perlu
menjadi daerah prioritas perhatian Kementerian Kesehatan dan
jajarannya melalui upaya Penanggulangan Daerah Bermasalah
Kesehatan (PDBK). Aceh, NTB, NTT, Sultra, Sulteng, Gorontalo,
Sulbar, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Desa Nenas-Kecamatan Fatumnasi , Kabupaten Timor Tengah
Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kebanyakan balita di Desa Nenas mengkonsumsi bubur
nasi tanpa tambahan apapun. “Balita sekarang makannya
bubur nasi pak. Iya nasi saja… tanpa tambahan apapun.
Kalo
dulu tidak
ya bubur
belum ada
Hampir
adajagung.
variasiKan
makanan
lainberas…
yang ada
menjadi
beras
barubalita
sekitardimulai
70-80-an…,”
asupan
desatahun
ini, kecuali
ASI yang dalam

pengakuan masyarakat diberikan sampai mereka
berumur dua tahun lebih, kecuali beberapa balita yang
sudah “kesundulan”, kedahuluan adiknya lahir, dan juga
beberpa balita lain yang disebabkan ibunya sakit atau
tidak keluar air susunya.
Ada fenomena menarik yang ditunjukkan balita Darfa
Tambelab (20 bulan). Sejak berumur 12 bulan, Darfa
mengkonsumsi kopi yang dimasukkan ke dalam botol
dot. Dua kali sehari, secara rutin pagi dan sore, cucu
ke-dua sekretaris desa tersebut meminta dibuatkan
minuman kesukaan saya ini. Diker Tambelab (33
tahun), ayah si Darfa, cuek saja dan membiarkan anak
balitanya dengan lahab menyeruput kopi lewat botol
dotnya.



Lebih dari 70% balita di Kabupaten Timor Tengah Selatan
merupakan balita stunting atau pendek.



Cakupan angka penimbangan balita di Kabupaten Timor
Tengah Selatan sedikit lebih tinggi dibanding angka
provinsi maupun nasional. Artinya bahwa kepedulian
masyarakat terhadap anak-anak sudah cukup baik, hanya
saja kemiskinan yang bisa menjadi salah satu kendala
yang cukup serius untuk faktor pertumbuhan balita.



Empat jam saja dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Kota Kupang, untuk mencapai ibu kota Kabupaten
Timor Tengah Selatan di SoE. Meski kami masih harus
menambah lagi dengan enam jam perjalanan untuk
mencapai Desa Nenas-Kecamatan Fatumnasi



Orang Molo di Desa Nenas kebanyakan sudah tinggal di
‘rumah sehat’, sebutan untuk rumah yang dibangun untuk
menggantikan ‘rumah bulat’, rumah asli warga suku Molo.
Meski pada saat malam mereka lebih sering berada di
rumah bulat karena kondisinya yang hangat, cukup untuk
menahan dari gempuran hawa dingin di luar.



Sumber:
https://www.facebook.com/notes/1037031713425599/

Konsep Sehat dan Sakit Untuk Orang Papua
Orang Moi di sebelah utara kota Jayapura mengkonsepsikan sakit
sebagai gangguan keseimbangan fisik apabila masuknya kekuatan
alam melebihi kekuatan manusia. Gangguan itu disebabkan oleh roh
manusia yang merusak tubuh manusia (Wambrauw, 1994). Hal ini
berarti, bahwa bagi orang Moi yang sehat, ia harus selalu
menghindari gangguan dari roh manusia tersebut dengan
menghindari diri dari tempat-tempat dimana roh itu selalu berada
(tempat keramat, kuburan, hutan larangan, dan sebagainya). Karena
kekuatan-kekuatan alam itu berada pada lingkungan-lingkungan yang
menurut adat mereka adalah tempat pantangan untuk dilewati
sembarangan. Biasanya untuk mencari pengobatan, mereka langsung
pergi ke dukun, atau mengobati sendiri dengan pengobatan
tradisional atau melalui orang lain yang dapat mendiagnosa
penyakitnya (dukun akan mengobati kalau hal itu terganggu
langsung oleh roh manusia).
Orang Biak Numfor mengkonsepsikan penyakit sebagai suatu hal yang
menyebabkan terdapat ketidak seimbangan dalam diri tubuh
seseorang. Hal ini berarti adanya sesuatu kekuatan yang diberikan
oleh seseorang melalui kekuatan gaib karena kedengkiannya
terhadap orang tersebut (Wambrauw, 1994).

Persepsi Papua tentang kehamilan


Kehamilan adalah gejala alamiah dan bukan suatu penyakit



Taat pantangan secara adat dan bila dilanggar akan menderita



Gangguan kehamilan



Perdarahan = pelanggaran pantangan dan harus diselesaikan



Perdarahan saat melahirkan dan nifas merupakan kondisi normal, namun darah tidak boleh
mengenai laki-laki karena bila terkena akan mengalami kegagalan dalam perburuan



Persalinan dilakukan di pondok di belakang rumah atau di hutan terpisah dari suami



Pemotongan tali pusat menunggu seluruh ari-ari keluar



Dukun perempuan (ndaken)



Pengobatan= Air putih dan mentera, mengurut perut Ibu hamil

Kondisi Puskesmas di DTPK

Moving Towards UHC


Reaching vulnerable, marginalized
and hardto-reach populations
(“width” of coverage) can be
achieved by the extension of
services to those segments of the
population not yet covered.



Maximizing service delivery provision
(“depth” of coverage) can be
achieved by improving efficiency in
service package results.



Improvements in financial risk
protection (“height” of coverage)
can be achieved for poor and
vulnerable populations through
targeted reduction of cost sharing
and fees

Strategi Pembangunan Nasional Bidang
Kesehatan


menggerakkan dan memberdayakan masyarakat;



meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;



meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan;



meningkatkan pemberdayaan SDM Kesehatan;



meningkatkan ketersediaan obat dan alkes;



meningkatkan sistem survailance,



monev dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK); dan



meningkatkan manajemen kesehatan.

Panduan Pelayanan Kesehatan di DTPK

Strategi Pembangunan Kesehatan di Kawasan
Perbatasan


Pendayagunaan tenaga kesehatan berupa peningkatan ketersediaan,
pemerataan, dan kualitas SDM



Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di DTPK misal: rumah
sakit bergerak, pelayanan dokter terbang, pelayanan perairan;



Dukungan pembiayaan kesehatan seperti Jamkesmas, Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jampersal, dan bantuan sosial;



Dukungan peningkatan akses pelayanan berupa pengadaan perbekalan, obat
dan alat kesehatan;



Pemberdayaan masyarakat di DTPK melalui kegiatan Posyandu, Desa Siaga,
Tanaman Obat Keluarga serta kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS);



Kerja sama antar- Kementerian Kesehatan dengan kementerian lainnya; dan
berbagai program lainnya.

Strategi Pembangunan Kesehatan di
Kawasan Perbatasan


Fokus pada pelayanan kesehatan yang mampu berperan sebagai “gate
keeper”.



Rujukan kesehatan dan show window pelayanan kesehatan dengan
pembangunan unit pelayanan kesehatan yang responsif dan kompetitif
terhadap pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan;



Membangun kerja sama dengan negara tetangga dalam rujukan gawat
darurat;



Adanya koordinasi pelayanan kesehatan antara Pemda/Dinas Kesehatan
dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan;



Tersedia radio medik.

kebijakan afirmasi oleh Pemerintah Pusat
 Pengadaan

dan penempatan tenaga Puskesmas 
Program Nusantara Sehat.
 Pengadaan obat/alkes dan BMHP pengadaan obat
sesuai daftar e-catalog dan Fornas.
 Pengadaan biaya operasional Puskesmas. Penyaluran
dana model dana desa tersebut perlu dilakukan untuk
Puskesmas di daerah terpencil/sangat terpencil.

Effective rural
intervention
against impact
dimensions and
reported indicators

https://www.who.int/bulletin/volumes/88/5/09-070607/en/

Kebijakan Untuk Mengurangi Disparitas Akses
dan Mutu Pelayanan Antardaerah


Sistem Inpres (era orde baru)



Penempatan dokter dan bidan PTT



Nusantara Sehat



Pembangunan faskes di daerah perbatasan



Prioritas pembangunan di DTPK, dan lain-lain.



Peraturan Bupati tentang distribusi dan mutasi
SDMK.

Program Percepatan Pembangunan
daerah tertinggal


meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
sebesar 6,9% (enam koma sembilan persen) sampai 7, 1 % (tujuh koma
satu persen);



menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi
15% (lima belas persen) sampai 15,5% (lima belas koma lima persen);



meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal
sebesar 62,78; dan



berkurangnya kesenjangan antarwilayah yang ditandai dengan teren
taskannya 80 kabupaten tertinggal.
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pendekatan percepatan pembangunan
daerah tertinggal


Pembangunan dari Pinggiran (pengembangan pusat pertumbuhan dengan menguatkan daerah
penyangga (hinterland) khususnya daerah tertinggal seraya meningkatkan konektivitas
antarwilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana penunjang, guna mendorong
pertumbuhan ekonomi baik di perkampungan (dusun), desa, kecamatan, distrik, kawasan
transmigrasi, maupun di kawasan perbatasan.)



Pembangunan yang Inklusif (keterlibatan seluruh lapisan masyarakat)



Pembangunan yang Afirmatif (menekankan pada keberpihakan terhadap daerah tertinggal,
sehingga memiliki kesempatan yang lebih luas dalam hal pemetaan masalah dan potensi serta
pemecahan masalah dalam bentuk realisasi pembangunan, sebagai bagian dari percepatan
pembangunan daerah tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan nasional.)



Interkonektivitas Wilayah dan Sektor Pembangunan



Membangun dengan Jaringan



Pembangunan Berwawasan Ekologis

Prinsip Pelaksanaan
 Berorientasi
 Sesuai

pada Masyarakat

dengan Adat Istiadat dan Budaya Setempat

 Berwawasan

Lingkungan

 Demokratis

dan Berkeadilan

 Transparan

dan Akuntabel

Pola Kebijakan


Koordinasi



Otonomi daerah



Partisipatif

Strategi bidang Kesehatan untuk daerah tertinggal


Pemerataan pelayanan kesehatan, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) di seluruh kabupaten
daerah tertinggal;



Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui pelatihan kader kesehatan;



Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan


Pembangunan sarana pelayanan kesehatan karakteristik kampung dan prasarana serta yang sesuai dengan terisolir di
wilayah pegunungan dan wilayah terisolir lainnya;



Pengadaan sarana kesehatan keliling di seluruh daerah tertinggal



pengadaan pusat kesehatan masyarakal (Puskesmas) terapung di kawasan pulau kecil terluar



Pengembangan fasilitas rumah sakit pratama terutama yang termasuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan
terluar {DTPK);



Pengadaan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas, dan pemberian tunjangan khusus bagi tenaga
kesehatan di seluruh daerah tertinggal



Percepatan pemenuhan kebutuhan elektrifikasi terutama di seluruh wilayah yang belum terlistriki



pengadaan rumah sakit terapung di kawasan pulau kecil terluar;



Pengembangan fasililas rumah sakil umum daerah pratama terutama yang termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan,
dan Kepulauan terluar (DTPK);



Pemerataan distribusi, peningkatan kapasitas, dan pemberian tunjangan tcnaga kesehalan di seluruh dacrah
tertinggal

Improve retention of Health workers

Referensi


Info Singkat



Promosi Kesehatan Di Daerah Bermasalah Kesehatan: Panduan Bagi Petugas
Kesehatan Di Puskesmas
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