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ABSTRAK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN
KESEHATAN WARGA KELURAHAN PERUMNAS WAY

HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
DETI WAHYUNI

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan di zaman modern semakin sulit,
apalagi nilai-nilai kerjasama, gotong royong dan berbagai kegiatan lainnya dalam
masyarakat terutama di wilayah perkotaan yang semakin terkikis. Oleh karena itu
dalam masyarakat diperlukan adanya penyambung informasi antar masyarakat.
Menurut Prof Margono Slamet (guru Besar IPB Bogor) bahwa salah satu cara
meningkatkan partisipasi dalam masyarakat adalah perlunya ditumbuhkan berbagai
lembaga-lembaga non formal yang ada di masyarakat, antara lain : majelis taklim,
Posyandu, PAUD, dan lainnya.

Melalui program pemberdayaan kesehatan berupa Promosi Kesehatan,
Pembangunan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak, Perbaikan Gizi
Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, diharapkan dapat
mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu kesehatan. Pada
kenyataannya, tidak semua masyarakat terlibat aktif dalam program pemberdayaan
kesehatan sebagaimana mestinya, masyarakat yang aktif masih membutuhkan
motivasi dari luar saat pelaksanaan program pemberdayaan kesehatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kesehatan warga
Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung. Sehingga, tujuan dari
penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Dengan Metode penelitian
yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif, Subjek
penelitian ber jumlah 14 sampel terdiri dari 7 Kader Kesehatan dan 7 Masyarakat
aktif dalam mengikuti program kesehatan, metode pengumpulan data menggunakan
observasi, interview, dokumentasi, dan analisa data.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam program pelayanan kesehatan,
masyarakat hanya dilibatkan dalam tahap pemanfaatan hasil, hal ini disebabkan
karena masyarakat belum mengetahui peran mereka selain menjadi penerima manfaat
juga sebenarnya adalah pelaksana dan pengembang setiap program pemberdayaan,
karena kurangnya kesadaran, kemauan, serta kemampuan yang membatasi ruang
gerak mereka. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya kader kesehatan membuat
mereka aktif dalam melaksanakan program pemberdayaan kesehatan secara
maksimal.

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Kesehatan.
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MOTTO

…        ...

“…Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…” (Q.S.Ar Ra’du : 11).

ُدوِر َوھًُدى َوَرْحَمةٌ لِْلُمْؤِمنِینَ یَا أَیُّھَا النَّ  اُس قَْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan

penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta

rahmat bagi orang-orang yang beriman.”(Q.S. Yunus : 57).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PEMBERDAYAAN KESEHATAN WARGA KELURAHAN PERUMNAS

WAY HALIM KECAMATAN WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG”.

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan

mengenai pengertian dan maksud dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pengertian partisipasi secara umum dapat ditangkap dari istilah keikutsertaan

seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.1 Partisipasi

juga sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya

pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Verhangen, dalam buku “Pemberdayaan
Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik” , mengatakan partisipasi merupakan suatu
bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian
kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi
tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan
mengenai kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki melalui kegiatan
maupun masyarakatnya sendiri, kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan
yang dapat dilakukan, adanya kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan
sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.2

Selanjutnya pengertian dari masyarakat adalah kesatuan dari sejumlah

individu yang kegiatannya saling membutuhkan, dan menempati suatu ruang atau

1 Totok Mardikanto, dan Poerwoko soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif
kebijakan publik, (Bandung : Alfabeta, 2012), h 81

2 Totok Mardikanto, dan Poerwoko soebiato, Ibid h. 82

1
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wilayah tertentu. Dalam pemahaman yang lebih rinci masyarakat merupakan satu

kelompok orang-orang yang memiliki ciri atau pekerjaan yang sama, atau tinggal

pada suatu kawasan tertentu.3 Kemudian yang dimaksud masyarakat dalam penelitian

ini adalah penduduk yang menetap di Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar

Lampung.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka yang dimaksud dengan partisipasi

masyarakat dalam penelitian ini adalah menganalisa potensi yang ada pada

masyarakat, keterlibatan, keikutsertaan masyarakat serta kontribusi sukarela

masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan kesehatan. Dengan

demikian, keikutsertaan masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pemanfaatan hasil dangat membutuhkan motivasi masyarakat serta keterampilan yang

perlu di tingkatkan dalam melaksanakan program pemberdayaan kesehatan, agar

terbentuk kamandirian masyarakat dalam pemberdayaan kesehatan warga Kelurahan

Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

Lebih lanjut, World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya
untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk
mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-
gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu yang terbaik
bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat
diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan
pendapat dan kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi,
mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat
demi perbaikan kehidupannya.4

3 Ayub M. Padangaran, Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat: Konsep, Teori, dan
Aplikasi, (Kendari: Unhalu Press, 2011), Cet-Ke 1, h. 30

4 Totok Mardikanto, dan Poerwoko soebiato, Op Cit. h. 28
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Menurut WHO (1960), Kesehatan adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan

sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dalam Undang-

Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 diuraikan Kesehatan itu adalah keadaan

sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif

secara sosial dan ekonomi .5

Konsep Sehat Menurut Linda Elwes & Ina Simmet, kesehatan dilihat dari segi
jasmani yaitu dimensi sehat yang paling nyata karena perhatiannya pada fungsi
mekanisme tubuh. Dari segi mental yaitu kemampan berfikir dengan jernih dan
koheren dalam kehidupan manusia merupakan masalah yang amat penting karena
menyangkut soal kualitas dan kebahagian manusia. Dari segi emosional yaitu
kemampuan untuk mengenal emosi seperti takut, kenikmatan, kedudukan, dan
kemarahan, dan untuk mengekspresikan emosi emosi secara cepat. Dari segi sosial
berarti kemampuan untuk membuat dan mempertahankan hubungan dengan orang
lain, dari aspek spiritual yaitu berkaitan dengan kepercayaan dan praktek keagamaan,
berkaitan dengan perbuatan baik secara pribadi, prinsip -prinsip tingkah laku, dan
cara mencapai kedamaian dan merasa damai dalam kesendirian. Dari segi societal,
yaitu berkaitan dengan kesehatan pada tingkat individual yang terjadi karena kondisi
kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melingkupi individu tersebut. Tidak
mungkin menjadi sehat dalam masyarakat yang “sakit” yang tidak dapat
menyediakan sumber-sumber untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan ekonomi.6

Pemberdayaan Kesehatan. Menurut Mernam Webster dan Oxford English

Dictionry, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu : 1. Go give power atau

authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan, atau mendelegasikan otoritas ke

pihak lain, 2. To give ability to atau enable atau usaha untuk memberikan

kemampuan.7 Sedangkan menurut Shardlow, pemberdayaan pada intinya membahas

bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan

5 Budiman, Penelitian Kesehatan, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2013), h. 12
6 Definisi Sehat, diakses : http://sehat.link/definisi-sehat-menurut-para-ahli-kesehatan.info

(pada tgl. 30 juli 2016 Pukul 11.24 wib)
7 Wiku Adisasmito, Sistem Kesehatan, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-4,

h. 173
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mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan

keinginan mereka.8

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pemberdayaan Kesehatan adalah

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yaitu upaya mewujudkan

kemandirian masyarakat untuk hidup secara sehat baik fisik, mental, dan sosial.

Melalui program pemberdayaan kesehatan berupa Promosi Kesehatan, Pembangunan

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan ibu dan anak, Perbaikan Gizi Masyarakat,

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.

Selanjutnya Perumnas Way Halim adalah salah satu Kelurahan yang ada di

Kota Bandar Lampung, dengan jumlah kepadatan penduduk 2.054 orang/ km2

mencangkup Pendatang dan Penduduk tetap. Kelurahan Perumnas Way Halim

sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Senang, sebelah selatan

berbatasan dengan Kelurahan Way Halim Permai, sebelah timur berbatasan dnegan

Kelurahan Way Dadi, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sepang Jaya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi

adalah suatu studi tentang keikutsertaan, keterlibatan, peningkatan kemauan

menerima dan kemampuan masyarakat dalam menanggapi program Pemberdayaan

Kesehatan yang ada di Kelurahan Permunas Way Halim untuk mewujudkan mutu

kehidupan yang sehat baik fisik, mental, dan sosial sehingga membuat Umur Harapan

Hidup masyarakat meningkat.

8 Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
h.78



5

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam penulisan judul ini adalah :

1. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam program pemberdayaan

masyarakat dibidang kesehatan, dengan berpartisipasi pada program

pemberdayaan kesehatan maka perwujudan masyarakat yang sehat akan

lebih bertumpu pada potensi dan kapasitas yang ada pada masyarakat,

sehingga masyarakat dapat mandiri dalam menjaga dan meningkatkan mutu

kesehatan individu, keluarga, maupun dalam lingkup luas pada masyarakat

Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

2. Program pemberdayaan kesehatan yang ada di Puskesmas Perumnas Way

Halim bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Upaya

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam lingkup kecil yaitu kader

kesehatan diberikan pelatihan kemudian meluas dalam lingkup besar pada

masyarakat. Wujud partisipasi masyarakat membuat mereka terlibat dalam

pelaksanaan program pemberdayaan kesehatan, tidak hanya sebagai

penerima manfaat tetapi juga sebagai pelaksana program dalam batas

kemampuan masyarakat.

3. Tersedianya data, informan, serta sarana dan prasarana yang mendukung,

sehingga tidak menyulitkan untuk mengadakan penelitian, dan penelitian ini

sesuai dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
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C. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu rahmat dan karunia Allah Swt, yang sangat

besar yang diberikan kepada umat manusia, karena kesehatan adalah modal pertama

dan utama dalam kehidupan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak dapat

melakukan kegiatan yang menjadi tugas serta kewajibannya yang menyangkut

kepentingan diri sendiri, keluarga dan masyarakat maupun tugas dan kewajiban

melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Selain merupakan rahmat dan karunia Allah SWT, kesehatan merupakan

amanah yang wajib kita syukuri dengan cara menjaga, memelihara, merawat dan

harus dapat dimaksimalkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang diridhoi Allah SWT.

Mensyukuri nikmat kesehatan berarti menjadikan kesehatan sebagai modal utama

dalam melaksankan serta meningkatkan amal shaleh dan ketaatan kepada Allah Swt.

Sebagaimana dalam hadits dari Ibnu Abbas, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

bersabda,

ةُ َواْلفََراغُ  حَّ نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن فِیِھَما َكثِیٌر ِمْن النَّاِس الصِّ

“Dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan

dan waktu luang.” (HR. Al-Bukhari no.5933)9

Berdasarkan hadits tersebut, menunjukan bahwa kesehatan merupakan

kenikmatan yang sangat penting dalam kehidupan, namun kebanyakan manusia tidak

memprioritaskan untuk menjaga kesehatan, saat rasa sakit datang barulah menyadari

bahwa nikmat sehat yang Allah Swt berikan sangat berharga, dengan begitu manusia

9 Wiwit Hardi, 2 Nikmat yang Banyak Dilalaikan, Sumber: https://muslimah.or.id/7233-2-nikmat-
yang-banyak-dilalaikan.html diakses 10 Januari 2017
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berusaha untuk mengembalikan serta menjaga kesehatan secara menyeluruh, dan

Allah Swt sudah memberikan kesehatan kepada manusia maka seharusnya sudah

menjadi tugas manusia pribadi khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

saling membantu menjaga nikmat sehat yang Allah Swt berikan.

Melalui sarana pelayanan kesehatan langsung seperti Rumah Sakit, Klinik,

Dokter, Bidan, dan lainnya, masyarakat bisa  mendapatkan pelayanan kesehatan yang

memadai untuk penyembuhan penyakit secara medis. Namun hal itu hanya

berdasarkan kebutuhan kesehatan bukan kesadaran berpartisipasi dalam menjaga

kesehatan.

Dalam memberikan pelayanan serta kesempatan masyarakat untuk

berpartisipasi, pelaksanaan program pemberdayaan kesehatan bukanlah menjadikan

masyarakat sekedar untuk hadir dalam menerima pelayanan kesehatan saja,

melainkan menumbuhkan motivasi, kesadaran dan kesukarelaan dalam berpartisipasi

yang dilatar belakangi dengan pemahaman bahwa masyarakat yang berkewajiban

menjaga kesehatan individu maupun keluarganya, serta masyarakat juga mempunyai

hak untuk memanfaatkan program kesehatan guna memperbaiki kehidupan dan

lingkungan mereka.

Selanjutnya dilakukan dengan tindakan aksi nyata yang bisa dilakukan oleh

masyarakat yang secara bersama-sama dalam kehidupan keseharian, antara lain

membersihkan lingkungan sekitar rumah masing-masing, membuat tempat sampah,

bergotong royong membersihkan saluran air dan jalan di sekitar lingkungan. Jika

penyadaran dan pelaksanaan sudah dilakukan, selanjutnya dapat ditingkatkan dengan
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kegiatan yang lebih spesifik untuk pertolongan pertama pengobatan penyakit yang

relative ringan, kegiatan ini biasa dilakukan melalui pelatihan khusus kepada kader

kesehatan kemudian dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya secara berantai,

sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan

pertolongan pertama pada pribadi, dan keluarga.

Adapun penelitian terdahulu terkait partisipasi masyarakat dalam

pemberdayaan kesehatan adalah penelitian yang dilakukan oleh Endang Sutisna, dkk,

yang berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Study Program

Desa Siaga, dengan fokus penelitian, pada 10 Model Pemberdayaan Masyarakat

yaitu, 1) Pengembangan Lokal, 2) Promosi Kesehatan, 3) Promosi Kesehatan

Perspektif Multidisiplin, 4) Pelayanan Kesehatan Primer Berbasis Layanan

Masyarakat, 5) Pemberdayaan Masyarakat, 6) Pengorganisasian, 7) Determinan

Sosial Ekonomi Terhadap Kesehatan, 8) Kesehatan dan Ekosistem Masyarakat, 9)

Determinan Kesehatan Individu dan Masyarakat, 10) Pembangunan Kesehatan

Masyarakat Desa.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Cika Chaaerunisa yang berjudul,

Patisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat ( PAMSIMAS) di Kabupaten Brebes, dengan fokus penelitian yaitu, 1)

Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan

pemeliharaan, 2) Faktor pendorong dan Penghambat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Deasy Hanura Estuti yang

berjudul, Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Posyandu Terhadap Pertumbuhan
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Balita, dengan fokus penelitian pada Partisipasi Masyarakat dalam Kehadiran di

Kegiatan Posyandu.

Kemudian salah satu program pembangunan yang selaras dengan penelitian di

atas adalah penelitian program pemberdayaan kesehatan yang memfokuskan pada

pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat, melalui empat tahapan yaitu tahapan

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan pemanfaatan hasil, sebagai

bahasan inti. Selanjutnya hal-hal yang terkait dalam pembahasan mengenai

pembentukan kader kesehatan, menyediakan informasi untuk masyarakat,

menstimulus motivasi, dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam

program pemberdayaan kesehatan, kemudian wujud partisipasi masyarakat dalam

pemberdayaan kesehatan di Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

Kelurahan Perumnas Way Halim adalah Kelurahan yang menjadi lokasi

penelitian pemberdayaan kesehatan. Kelurahan ini mempunyai luas wilayah 11,09

Km2, dan penduduk berjumlah 12.631 jiwa, dengan program pemberdayaan

kesehatan berupa Promosi Kesehatan, Pembangunan Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan ibu dan anak, Perbaikan Gizi Masyarakat, pencegahan dan pemberantasan

penyakit menular, diharapkan dapat mengembangkan potensi sumber daya

masyarakat, sehingga mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam

menjalankan setiap program pemberdayaan kesehatan karena pada dasarnya partisiasi

masyarakat merupakan modal utama dalam menjalani program kesehatan dengan

berbagai hal yang mendasari partisipasi tersebut untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat.
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Kelurahan Perumnas Way Halim juga mengeluarkan surat tugas beberapa

masyarakat untuk menjadi kader kesehatan sebagai tenaga kesehatan non-medis yang

akan membantu masyarakat, melalui kader kesehatan inilah dapat mengembangkan

pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui pelatihan serta pendampingan yang

diberikan oleh Dinas Kesehatan maupun Pegawai Puskesmas, dengan adanya kader

kesehatan maka pelayanan kesehatan non-medis diharapkan dapat lebih dekat dengan

masyarakat sehingga dapat memotivasi  dan membangun kesadaran masyarakat untuk

terlibat dalam memberdayakan kesehatan warga Kelurahan Perumnas Way Halim

Kota Bandar Lampung.

Partisipasi masyarakat yang diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam

proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan

pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah,

pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses

mengevaluasi perubahan yang terjadi. Secara sederhana masyarakat ikutserta dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dari program

pemberdayaan kesehatan. Pada realitanya masyarakat berpartisipasi dalam tahap

pemanfaatan hasil dengan hadir sebagai penerima manfaat ketika pelaksanaan

program pemberdayaan kesehatan dan kesadaran untuk menyumbang dana secara

sukarela di program kesehatan lainnya. Partisipasi belum sampai pada tahap

memberdayakan masyarakat dalam kesehatan. Berdasarkan permasalahan di atas,

maka dari itu peneliti akan meneliti secara mendalam bagaimana partisipasi

masyarakat dalam pemberdayaan kesehatan.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka dapat disimpulkan rumusan masalah

sebagai berikut :

Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Kesehatan warga

Kelurahan Perumnas Way Halim Kecaamatan Way Halim kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Kesehatan warga

Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis terkait dengan teori Pemberdayaan Masyarakat,

Partisipasi Masyarakat, Upaya menumbuhkan Partisipasi Maasyarakat,

dan Wujud Partisipasi Masyarakat.

b. Kegunaan Praktis. Penelitian ini sebagai masukan kader kesehatan untuk

memaksimalkan penyebaran informasi program pemberdayaan kesehatan

masyarakat, sehingga membantu masyarakat dalam memotivasi diri untuk

berpartisipasi dalam program pemberdayaan kesehatan. Melalui upaya

menumbuhkan partisipasi masyrakat, membuat masyarakat merasakan

adanya dorongan motivasi dari luar dengan adanya penyuluhan maupun

konsultasi kesehatan untuk memperbaiki mutu kesehatan masyarakat.

Dan sebagai masukan untuk masyarakat Kelurahan Perumnas Way Halim
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agar dapat mengajak masyarakat lainnya yang belum berpartisipasi dalam

program pemberdayaan kesehatan untuk ikut serta bersama melaksanakan

program pemberdayaan kesehatan di Kelurahan Perumnas Way Halim

Kota Bandar Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan

pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan Penelitian adalah

“pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya

memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”.10 Untuk mempermudah dalam

proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid maka dalam

tulisan ini penulis akan menggunakan metode penelitian yang diperggunakan, yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Secara

terminologis, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.11 Sedangkan menurut Lexy J. Moleong

penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya

10 Cholid Norobuko dan Ahmadi, Metode Penelitian,(Jakarta: PT. Bumi Askara, 1997), h. 1
11 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),

h. 4.
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di dalam dunia, dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia

yang diteliti.12

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan

dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan

peneliti itu sendirilah instrumennya.13 Berdasarkan pengertian di atas, dalam

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitan kualitatif dalam

mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam

pemberdayaan kesehatan warga adapun yang menjadi objek penelitian dalam skripsi

ini adalah kader kesehatan, masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program

pemberdayaan kesehatan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan penulis adalah Deskriptif. Yaitu penelitian

yang mempunyai tujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan

akurat mengenai fakta- fakta dan sifat populasi daerah tertentu.14 Menurut Sumadi

Penilitian Deskriptif adalah menggambarkan mengenai situasi kejadian-kejadian,

sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi factual, justifikasi

keadaan, membuat evaluasi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas.15 Data-data

tersebut berasal dari hasil observasi, wawancara dengan informan, catatan lapangan,

12 Lexy J. Moleong, Ibid. h. 6
13 Lexy J. Moleong, Ibid. h. 241
14 Sumadisurya, Brata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 1998), h. 23
15Marzuki, Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Ekonisia,

(Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, UII, 2005), Cet. Ke.I
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dan dokumen resmi lainnya.16 Selain peneliti menggambarkan kejadian yang terjadi

dalam masyarakat juga mengungkapkan data yang ada pada masyarakat, serta

memberikan anallisis untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang terjadi.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun

pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu

mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.17 Populasi yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah Kelurahan Perumnas Way Halim,

sehingga populasi orang yang penulis maksud adalah masyarakat Kelurahan

Perumnas Way Halim yang tercatat pada desember 2015 sebanyak 12.631

jiwa.

b. Sample

Sample secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang

menjadi sumber data sebenarnya dari suatu penelitian, dengan kata lain teknik

pengambilan sampel adalah mengunakan teknik non-random sampling yaitu

tidak semua individu dalam populasi ini diberi peluang yang sama untuk

ditugaskan menjadi anggota sampel.18Dalam jenis sample penulis

menggunakan purposive sampling yaitu dalam purposive sampling memiliki

16 Consuelo G. Sevilia dkk, PengantarMetode Penelitian,(Jakarta :UI-Press, 1993), h. 71
17 Husaini Usmani, Metodelogi Penelitian Sosial, (Jakarta; Bumi Aksara, 2009), h. 24
18 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta ; Renika

Cipta, 1993), h. 95
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sekelompok subyek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang

dipandang mempunyai sangkutan yang erat hubungannya dengan ciri-ciri atau

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.19

Untuk mengawali interview, Penulis menentukan sampel kader

kesehatan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kader kesehatan yang memahami program pemberdayaan kesehatan di

Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung

2. Kader kesehatan yang aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan

kesehatan di Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung

3. Kader kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan kriteria atau ciri-ciri di atas maka dari 7 Posyandu Dahlia yang

terdiri dari 35 orang kader kesehatan, penulis menentukan 7 orang kader kesehatan

untuk dijadikan sampel, yaitu ibu Mareta, ibu Hj. Sumiyati, ibu Rusmi, ibu Iwon

Suryati, ibu Mastirah, ibu Nunung, ibu Eni.

Kriteria atau ciri-ciri masyarakat yang akan penulis jadikan sampel yang

mewakili penelitian sebagai berikut :

1. Masyarakat yang menetap di Kelurahan Perumnas Way Halim tercatat

dari tahun 2011.

2. Masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan

Kesehatan.

19 Suharsimi Arikunto, ibid, h. 95



16

3. Masyarakat yang aktif minimal 3 tahun terahir dalam program

pemberdayaan kesehatan.

Berdasarkan kriteria diatas, maka penulis menentukan 7 orang untuk menjadi

sample masyarakat Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan Jumlah Sample dalam penelitian

ini berjumlah 14 orang. Meliputi Kader kesehatan Kelurahan Way Halim, 7 orang

masyarakat aktif hadir program kesehatan, dan 4 orang informan kunci yaitu 3 orang

Pegawai Puskesmas bagian Pemberdayaan Kesehatan, dan 1 orang Kepala Kelurahan

Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk Memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis

mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau

meninjau secara cermat dan langsung. Dalam hal ini peneliti dengan berpedoman

kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati

secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan.20

Penelitian dilakukan dengan menggunakan  jenis observasi non-partisipan,

yaitu pengamat berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-

20 Ahsanuddin, Mudi, Profesional Sosioligi, (Jakarta : Mediatama, 2004), h. 44
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kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian pengamat akan lebuh mudah

mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan.21

Metode observasi ini dilakukan untuk menggali data melalui pengamatan

langsung terkait proses berlangsungnya program pemberdayaan kesehatan, partisipasi

yang di lakukan oleh masyarakat melalui kehadiran, keaktifan, serta proses jalannya

penyuluhan kesehatan dalam program pemberdayaan kesehatan masyarakat di

Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

Penulis tidak melakukan observasi terkait pelaksanaan tahap perencanaan

program pemberdayaan kesehatan dikarenakan program kegiatan tersebut

dilaksanakan berdasarkan pengecekan lingkungan tempat tinggal yang dilaksanakan

oleh Pegawai Puskesmas dan Kader Kesehatan pada akhir bulan desember 2015

sehingga penulis memfokuskan penggalian infosrmasi tersebut dengan metode

wawancara.

b. Metode Interview

Metode Interview atau Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, untuk dijawab secara lisan.22Interview

yang digunakan ini adalah interview bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan

dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci juga bebas menanyakan

apa saja dan pertanyaan masih dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang

21 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h
70

22 Handari Nawawi, Metodelogi Penelitian Bidang Sosial, ( Yogyakarta; Gajah Mada
University Perss, 1997), h. 141
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diberikan reesponden.23 Interview yang dilakukan berupa perorangan, dalam hal ini

penulis mendatangi dan bertatap muka langsung dengan responden, Kader Kesehatan

dan Masyarakat Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

Informasi yang digali meliputi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil sampai pada tahap evaluasi program

pemberdayaan kesehatan, dengan kata kunci partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan

dan kesukarelaan. Selanjutnya data-data yang penulis butuhkan adalah hal yang

melatar belakangi partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, wujud partisipasi

masyarakat serta Upaya pegawai puskesmas dan kader kesehatan dalam menstimulus

partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kesehatan di Kelurahan Perumnas Way

Halim Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai

hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.24

Adapun dokumen yang akan dikumpulkan oleh penulis adalah dokumen

tentang profil kelurahan meliputi data monografi dan demografi wilayah Kelurahan

Perumnas Way Halim, absensi kehadiran masyarakat dalam pemanfaatan hasil

program, data laporan akhir kegiatan desember tahun 2015, foto-foto dokumentasi

23 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research Jilid III, (Yogyakarta; Fakultas Psikologi UGM,
2000), h. 127

24 Suharmi Arikanto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), Cet ke-12, h. 206
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kegiatan, serta data-data lainnya yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan

dalam analisis data.

d. Metode Analisa Data

Analisa dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dapat

diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan kata-

kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan prilaku yang diamati.25

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif yaitu

suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu “apa yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang

nyata,di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.26 Yang dimaksud dengan

deskriptif kualitatif adalah menguraikan hasil penelitian secara rinci apa adanya.27

Interprestasi dalam penelitian kualitatif berarti bahwa peneliti dapat menarik

makna dari hasil analisis data. Makna ini bisa berupa pelajaran atau informasi untuk

melakukan perbandingan dengan penelitian lain dan pengalaman pribadi.28 Setelah

analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan

menuliskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang

diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan

cara berfikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu “ berangkat dari fakta-fakta yang

25 Husaini Usmani, Metodelogi Penelitian Sosial, (Jakarta; Bumi Aksara, 2009), h.83
26 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja

Grafindo, 1998), h.12
27 Djarwanto, Pokok-Pokok Metode Riset Dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi,

(Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 9
28 John W Creswell, Research Design, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), h. 347
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khusus dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau

peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.29

Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literature yang

berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kesehatan warga

Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

29 Kartono Kartini, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung : Madar Maju, 1996 ) Cet.
Ke - 8 . h. 29



BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBERDAYAAN KESEHATAN

A. Partisipasi Masyarakat

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi masayrakat

adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu

kegiatan.1 Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tak

terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yang merupakan wujud dari

kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya

pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui

partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan

pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh apaprat

pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan

diperbaiki mutu hidupnya.

Dengan kata lain partisipasi masyarakat membuat individu dan masyarakat
terlibat langsung baik secara fisik maupun psikis dalam kegiatan pemberdayaan.
Meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan dan manfaat yang signifikan bagi
individu dan masyarakat.2

Berdasarkan pernyataan di atas, permasalahan yang mendasar adalah bagaimana

partisipasi masyarakat mampu memberikan kesadaran dan sekaligus menggerakkan

1Totok Mardikanto, dan Poerwoko soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif
kebijakan public, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 81

2 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandeng : Alfa Beta, 2014), h.
94

21
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masyarakat untuk mau aktif atas kesadarannya sendiri serta meningkatkan

kemampuannya dalam mencapai derajat kesehatannya .

Islam mengajarkan untuk saling gotong-royong, membantu, memberikan

manfaat, serta konsisten dengan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan.

Sebagaimana dalam firman Allah swt:

…          ...

Artinya :“…Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…”
(Q.S.Ar Ra’du : 11).3

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa perubahan dalam suatu masyarakat tidak

akan terjadi jika masyarakat itu sendiri tidak mau merubahnya. Walaupun semua

sudah ditakdirkan oleh Allah, akan tetapi untuk hal-hal yang manusia diberi

kebebasan untuk memilih dan berbuat maka disitulah manusia harus berusaha sebaik-

baiknya, dengan begitu adanya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan ataupun

keterlibatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan kesehatan sangatlah menjadi

kepentingan bersama dalam memberikan manfaat kepada sesama. Karena salah satu

instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat

partisipasi masyarakat.

Menurut Mikkelsen (2005 :53) dalam buku “Intervensi Komunitas” menyatakan

bahwa partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu

3 Departemen Agama RI, Al – Qur’an Terjemah, (Bandung, Syamil Qur’an, 2007), h. 250
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pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan

keputusan.4

Berdasarkan pernyataan di atas, jika yang diharapkan tingginya tingkat

partisipasi dalam program pemberdayaan kesehatan maka perlu adanya keterlibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut Mikkelsen

menyatakan partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam

perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.5 Dalam hal ini dapat dipahami

bahwa masyarakatlah yang dapat merubah keaadaan mereka sendiri, semakin tinggi

partisipasi masyarakat maka semakin rendah ketergantungan masyarakat terhadap

fasilitas kesehatan, sehingga semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam program

pemberdayaan kesehatan maka masyarakat semakin mandiri dalam menjaga

kesehatan. Memberikan tanggung jawab didalam pelaksanaan program merupakan

hal yang efektif dalam partisipasi masyarakat.

Menurut Van de Ban dalam buku “Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok”,

menjelaskan beberapa alasan yang mendasari perlunya partisipasi masyarakat yaitu

Masyarakat mempunyai informasi yang sangat penting untuk merencanakan program

yang berhasil, termasuk tujuan, situasi, pengetahuan, serta pengalaman dengan

struktur sosial masyarakat. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerjasama

dalam program pemberdayaan, jika ikut bertanggung jawab didalamnya. Pada

4 Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya
Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 106

5 Isbandi Rukminto Adi, Ibid, h. 107
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masyarakat yang demokratis mereka berhak terlibat dalam keputusan mengenai

tujuan yang ingin dicapai.6

1. Lingkup partisipasi masyarakat

Telaah tentang pengertian “Partisipasi” yang dikemukakan di atas dapat

disimpulkan bahwa partisipasi atau peranserta, pada dasarnya merupakan suatu

bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-

alasan dari dalam maupun dari luar dalam keseluruhan proses kegiatan yang

bersangkutan, yang mencangkup partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam

pelaksanaan, partisipasi dalam evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-

hasil kegiatan yang dicapai.7

Berdasarkan pernyataan diatas, menutut Totok Mardikanto, dan Poerwoko

soebiato dalam buku “Pemberdayaan Masyarakat” menjelaskan prtisipasi dalam

pengambilan keputusan pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat

telah ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih

mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan

kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak.

Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perlu

ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak

berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-

6 Agus Sjafari, Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok, ( Yogyakarta: Graba Ilmu), h.150
7 Totok Mardikanto, dan Poerwoko soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif

kebijakan public, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.82
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program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.8 Lebih lanjut,

partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang seringkali diartikan sebagai partisipasi

masyarakat banyak untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam

kegiatan pembangunan.

Di lain pihak, lapisan yang di atasnya dalam banyak hal lebih banyak

memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara

proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga

kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan

manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga ,asyarakat yang

bersangkutan.9

Apabila partisipasi dalam pelaksanaan sudah berlangsung, maka partisipasi

selanjutnya yaitu dalam evaluasi, kegiatan evaluasi program sangat diperlukan, bukan

saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan

untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul

dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi

masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan

kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.10

Selanjutnya partisipasi dalam pemanfaatan hasil yang merupakan unsur

terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk

8 Totok Mardikanto, dan Poerwoko soebiato, Ibid, h.82
9 Totok Mardikanto, dan Poerwoko soebiato, Ibid, h.83
10 Totok Mardikanto, dan Poerwoko soebiato, Ibid, h.83
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memperbaiki mutu hidup masyarakat bayak, sehingga pemerataan hasil pembangunan

merupakan tujuan utama.

Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan

dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program

pembangunan yang akan datang.

Sayangnya, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang
mendapatkan perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya,
yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu
otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasarannya. Padahal,
seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program
pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan
menjadi sia-sia.11

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat

sangat penting dalam setiap tahapan. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam setiap

tahap pambangunan menjadikan masyarakat mandiri terhadap pembangunan

kesehatan.

2. Syarat tumbuhnya partisipasi masyarakat

Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar

mereka mampu dan mau aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan

pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan)

masyarakat, baik dalam ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Meskipun partisipasi

masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkembangkan dalam proses

pembangunan, namun didalam praktiknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh.

Dipihak lain tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses

11 Totok Mardikanto, dan Poerwoko soebiato, ibid, h.84
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pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan

oleh “pemerintah” kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses

pembangunan.12

Artinya masyarakat harus menjadi subjek dan bukan objek semata dari usaha
kesehatan. Masyarakat harus dididik dan dibekali berbagai pengetahuan dan
keterampilan dasar dalam usaha-usaha kesehatan, serta dilibatkan secara aktif sejak
perencanaan dalam usaha- usaha tersebut. Tugas utama Petugas Kesehatan tidak lagi
melaksanalan atau mengajak serta masyarakat dalam usaha- usaha kesehatan, namun
harus dapat lebih berperan aktif sebagai pendidik dan fasilitator, menumbuhkan
kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kesehatan mereka, dan mendorong
masyarakat agar aktif dalam mengatasi masalah- masalah kesehatan.13

Selanjutnya, Slamet dalam buku “ Pemberdayaan Masyarakat menyatakan
bahwa tumbuh dan berkembannya partisipasi masyarakat di tentukan oleh tiga unsur
pokok yaitu Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya
kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.14

Sejauh ini dapat dilihat mengenai kecendrungan program menekankan adanya

berbagai ragam kegiatan yang sangat mempengaruhi proses perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil program, dengan adanya dorongan

untuk mendayagunakan yang bertanggung jawab, serta timbulnya pengaruh kearah

partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Dengan adanya kesempatan yang

diberikan dalam program dengan tujuan agar dapat memberi kepastian mengenai

informasi yang detail bagi kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat yang mudah di

peroleh, dan memberi dorongan masyarakat untuk berpartisipasi serta komitmen yang

besar terhadap program.

12 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Ibid. h.88
13 Wiku adisasmito, sistem kesehatan, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada : 2012), Cet ke 4, h.

183
14 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Op Cit, h.91
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3. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa

besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan.

Pertanyaannya apakah semua partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai bentuk

pemberdayaan. Dalam kenyataan di lapangan bisa terjadi adanya partisipasi

masyarakat yang tidak didukung oleh kesadaran. Bentuk partisipasi tersebut tidak

bisa dikelompokkan dalam bentuk pemberdayaan.15 Partisipasi merupakan suatu

proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi mengandung

makna keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar

menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Asngari (2001) dalam buku “Pemberdayaan

Masyarakat Di Era Global” menegaskan bahwa pada dasarnya orang mau

berperanserta dalam kegiatan atau aktivitaas apabila ia menyadari akan memperoleh

manfaat, dan mengetahui dengan benar makna kegiatan tersebut, seperti programnya,

tujuan, langkahm proses, tahapan lainnya.16

Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Suyono (2009) dalam buku
“Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global” untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat perlu ditempuh melalui beberapa tahapan, setiap tahapan menopang
sebagai dasar untuk mendukung tahapan selanjutnya. Tahapan tersebut yaitu tahapan
awal atau tahapan perluasan jangkauan, tahapan pembinaan, tahapan pelembagaan,
dan tahapan akhir.

15 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandeng : Alfa Beta, 2014), h.
92

16 Oos M. Anwas, Ibid. h. 95
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Tahapan awal disebut juga sebagai perluasan jangkauan. Dalam tahapan ini
upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus dilakukan secara sederhana, bisa
dipahami banyak orang. Semua orang bisa mengerti, mengikuti sehingga pada
akhirnya bisa memahami walaupun kadarnya berbeda-beda. Cara penyampaian juga
sederhana. Komunikasi lebih bersifat missal atau komunikasi massa.

Tahapan pembinaan, yaitu setelah dilakukan kemunikasi tentunya masyarakat
merespon secara beragam bergantung pada karakter dan kebutuhannya. Oleh karena
itu tahapan selanjutnya perlu adanya pembagian sasaran yang jelas. Pembagian
sasaran berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan potensinya.

Tahap pelembagaan, pada tahap ini informasi tidak lagi datang dari pemerintah,
tetapi dari anggota atau kelompok masing-masing. Di sini anggota kelompok
masyarakat beragam mulai dari yang tinggi, sedang, atau rendah.

Tahapan terahir adalah umpan balik, yang ditujukan untuk merangsang atau
memberikan apresiasi secara benar.17

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menciptakan partisipasi aktif

masyarakat dalam pembangunan seperti yang di jelaskan tersebut. Semua itu kata

kuncinya adalah masyarakat perlu diberikan kepercayaan untuk mengurus dan

mengatur diri dan lingkungannya.18

Tingkat partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan

pemberdayaan perlu diketahui oleh agen pemberdayaan. Oleh karena itu indikator

dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Ife dan Tesoriero (2008) dalam buku “

Pemberdayaan Masayrakat di Era Global” dapat dilakukan dengan menggunakan

indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif dalam mengukur partisipasi

mencangkup :

a. Perubahan-perubahan positif dalam layanan lokal
b. Jumlah pertemuan dan jumlah peserta

17 Oos M. Anwas, Ibid. h. 96
18 Oos M. Anwas, Ibid. h. 97
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c. Proporsi berbagai bagian dari kehadiran masyarakat
d. Jumlah orang yang dipengaruhi oleh isu yang diurus
e. Jumlah pimpinan lokal yang memegang peranan
f. Jumlah warga lokak yang memegang peranan dalam proyek
g. Jumlah warga lokal dalam berbagai aspek dan pada waktu yang berbeda-beda

Semakin tinggi skor dari indikator-indikator tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa secara kuantitatif partisipasi masyarakat tinggi. Begitu pula sebaliknya. Secara

kualitatif, indikator dalam mengukur partisipasi masyarakat menurut Ife dan

Tesoriero (2008) buku “ Pemberdayaan Masyarakat di Era Global” mencangkup :

a. Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi
b. Dukungan yang tumbuh dalma masyarakat dan jaringan yang tambah kuat
c. Peningkatan pengetahuan masyarakat
d. Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan
e. Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah

keputusan menjadi aksi
f. Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek
g. Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat
h. Meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek masyarakat
i. Mulai mempengaruhi kebijakkan.

Indikator- indikator partisipasi tersebut baik secara kualitatif maupun kuantitatif

dapat menjadi acuan dalam mengukur partisipasi masyarakat yang efektif dalam

kegiatan pemberdayaan. Agen pemberdayaan dapat menentukan sejumlah indikator

atau seluruh indikator tersebut berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada. Agen

pemberdayaan juga dapat menentukan jumlah indikator minimum atau indikator

prioritas, inikator yang merepresentasikan proses partisipasi, sesuai dengan tujuan

dari kegiatan pemberdayaan.19

19 Oos M. Anwas, Ibid, h. 98
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4. Faktor penggerak partisipasi masyarakat

Menurut Poston, Perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi

kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan partisipasi, sebagai berikut :

a. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata

b. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya

jawaban (response) yang dikehendaki

c. Dijadikan motifasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan

tingkahlaku (behavior), yang dikehendaki secara berlanjut.20

Partisipasi masyarakat juga seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat,

yang menilai masyarakat “ sulit diajak maju” persepsi seperti itu sebenarnya hanya

dimiliki oleh orang-orang yang tidak memahami keadaan masayrakat.

5. Peran edukasional

1) Membangkitkan Kesadaran Masyarakat, yaitu membantu individu melihat

permasalahan, impian, aspirasi, penderitaan ataupun kekecewaan mereka dari

perspektif sosial politik yang lebih luas.

2) Menyampaikan Informasi, yaitu menyampaikan informasi yang mungkin belum

diketahui oleh komunitas sasarannya. Pelaku perubahan dapat memberikan

informasi yang berguna antara lain dengan menggambarkan kesuksesan suatu

program yang telah dilaksanakan di daerah lain dengan situasi dan kondisi yang

mempunyai kemiripan dengan komunitass sasaran. Meskipun meraka mempunyai

20 Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat, (Jakarta: Rineka Cipta,1990), h.104
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perbedaan budaya, kadangkala tetap penting untuk mengetahui keberhasilan suatu

kegiatan di daerah ataupun negara lain.

3) Mengonfrontasikan, teknik konfrontasi digunakan bila pelaku perubahan telah

mempertimbangkan bahwa kalau kondisi yang sekarang terjadi tetap dibiarkan,

keadaan akan semakin memburuk.

4) Pelatihan, merupakan peran edukasional yang paling spesifik, sebagai upaya

mengajarkan komunitas sasaran bagaimana cara melakukan sesuatu hal yang akan

berguna bagi mereka maupun komunitasnya. Pelaku perubahan belum tentu

bertindak sebagai instruktur dalam suatu pelatihan warga, tetapi pelaku perubahan

dapat menjadi penghubung guna mencarikan tenaga yang berkompeten dalam

melakukan pelatihan tersebut.21

B. Pemberdayaan Kesehatan

Dalam konsep pemberdayaan berbagai pengertian yang ada mengenai

pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, maupun

masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk

membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Meskipun

demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri dapat berbeda sesuai dengan

bidang pembangunan yang dilaksanakan.

Pemberdayaan bisa bervariasi berdasarkan tujuan pembangunan, terdapat
pemberdayaan politik, pemberdayaan sosial, pemberdayaan budaya, pemberdayaan
hukum, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan
kesehatan, pemberdayaan spiritual, semua pemberdayaan tersebut dapat dipadukan

21Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Ibid, h.102
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dan saling melengkapi guna mneciptakan kesejahteraan masyarakat. 22 Setiap
aktivitas pembedayaan perlu didasarkan akan adanya manfaat terhadap diri, keluarga
atau masyarakat lainnya akan perlunya mereka berpartisipasi dalam pembangunan.
Disisi lain kejelasan setiap tahapan kegiatan sebagai proses aktivitas, sehingga
individu dan masyarakat akan mau dan mampu melakukannya secara benar dan
menyenangkan sehingga mereka terdorong untuk berpartisipasi.

Dalam penelitian ini pemberdayaan masyarakat memfokuskan dalam bidang

kesehatan, yang merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan,

dan juga masyarakat umum di bidang kesehatan, yang secara terpadu dan saling

mendukung sesama masyarakat guna menjamin tercapainya derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya. Karena masalah kesehatan adalah tanggung

jawab bersama individu, masyarakat, maupun pemerintah yang dalam hal ini

merupakan Dinas Kesehatan yang paling bertanggung jawab.

Menurut Notoatmodjo (2013) dalam buku “ sistem kesehatan “ mengatakan,

dalam mengimplementasikan kebijakan dan program intervensi bidang kesehatan

harus bersama-sama dengan sektor lain, baik pemerintah maupun swasta. Dengan

kata lain, sektor kesehatan harus menjalin kerja sama atau kemitraan dengan sector

lainnya.23

1. Indikator pemberdayaan

Menurut Totok Mardikanto dalam Buku “Pemberdayaan Masyarakat dalam

Perspektif Kebijakan Publik”, mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang

dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan yaitu jumlah

22 Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya
pemberdayaan masyarakat, (Jakarta :Rajawali Pers, 2008), h.79

23 Wiku adisasmito, sistem kesehatan, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada : 2012), Cet ke 4, h.
82
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warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan,

selanjutnya frekuensi, kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan,

tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau

persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan, jumlah dan jenis ide yang

dikemukakan oleh masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan program, jumlah dana

yang dapat digali dari masyraakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan,

intensitas kegiatan petugas dalam mengendalikan masalah, meningkat kapasitas skala

partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan, berkurangnya masyarakat yang

menderita penyakit, meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya

peningkatan kehidupan kesehatan, meningkatnya kemandirian kesehatan

masyarakat.24 Berdasarkan beberapa  indikator pemberdayaan di atas, sangat jelas

bahwa pemberdayaan kesehatan dapat berlanjut apabila indikator diatas terpenuhi.

2. Pendampingan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindakan

nyata secara bertahap dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas

masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan, diperlukan kegiatan

pendampingan. Pendampingan ini diperlukan sebagai agen pemberdayaan yang

tugasnya bukan mempengaruhi, tetapi lebih tepat sebagai pembimbing masyarakat di

lapangan.25

24 Totok Mardikantok, Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif
Kebijakan Publik, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 292

25 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandeng : Alfa Beta, 2014),
h. .98



35

Lebih lanjut Menurut Ife (1995) dalam buku “Pemberdayaan Masyarakat di

Era Global”, menjelaskan peran pendamping masyarakat pada umumnya sebagai

peran-peran teknis bagi masyarakat yang didampinginya.

Selanjutnya menurut Sumodiningrat (2009) dalam buku “Pemberdayaan Masyarakat

di Era Global” menjelaskan terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan

dalam pendampingan sosial, yaitu :

a. Memberikan motivasi. Motivasi masyarakat perlu didoronguntuk membentuk
kelompok dalam mempermudah pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan
pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi mereka agar dapat terlibat
dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan
mereka dengan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran
masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, sedangkan untuk masalah
keterampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal
yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan
dengan pengetahuan yang dari luar. Hal – hal seperti ni dapat membantu
masyarakat untuk menciptakakn sumber penghidupan mereka sendiri dan
membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri.

c. Manajemen diri. Setiap kelompok harus mampu memilih atau memiliki pemimpin
yang nantinya dapat mengatur kegiatan mereka sendiri seperti pelaksanaan
pertemuan atau melakukan pencatatan dan pelaporan, pada tahap awal.

d. Mobilisasi sumber. Merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap sumber-
sumber yang dimiliki oleh individu-individu yang dalam masyarakat melalui
sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial.

e. Pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok swadaya
masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya
membangin dan mempertahankan jaringan dengan berbagai system sosial di
sekitarnya.

Berdasarkan kelima point di atas, beberapa kegiatan penting yang dilakukan

dalam pendampingan sosial, bertujuan agar masyarakat dapat belajar untuk

mengungkapkan kebutuhannya. Menjelaskan peran pendamping masyarakat pada

umumnya sebagai peran-peran teknis bagi masyarakat yang didampinginya Sehingga
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dengan adanya kegiatan pendampingan yang diberikan akan meningkatkan

kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi.

Pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki tugas utama

mengembangkan kemampuan dan kapasitas masyarakat sehingga mampu

mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam

meningkatkan kehidupannya sesuai dengan potensi dan cara mereka. Upaya ini

dilakukan mulai dari membangun kepercayaan dan kesadaran akan potensi dan

kebutuhan yang perlu dikembangkan di masyarakat.26

Selanjutnya pendampingan perlu meningkatkan kemampuan dasar yang
diperlukan oleh masyarakat. Pendampingan juga dituntut menjadi penghubung
masyarakat dengan berbagai lembaga yang terkait dan diperlukan bagi
pengembangan masyarakat. Keberhasilan pendampingan ditandai adanya perubahan
perilaki dalam aspek peningkatsn kapasitaas masyarakat dalam meningkatkakn
kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 27

Sebagai petugas kesehatan yang mengetahui bahwa kesehatan masyarakat di
tentukan oleh partisipasi masyarakat dalam berperilaku sehat, ada panggilan nurani
yang membuat para petugas kesehatan yang harus melakukan pendampingan dengan
cara yang arif dan diperlukan kejelian dalam melihat peluang, keterampilan dan
kemauan dalam masyarakat, sehingga peran serta masyarakat bisa tumbuh optimal
dan terarah.

3. Agen pemberdayaan kesehatan

Menurut Chamber dalam buku “Strategi Pemberdayaan Masyarakat”,

individu yang membedakan adalah orang miskin yang seringkali tidak memiliki daya

untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan. Oleh karena itu dalam pemberdayaan

dibutuhkan peran orang luar. Orang asing yang bertugas memberdayakan ini adalah

26 Oos M. Anwas, Ibid. h.100
27 Oos M. Anwas, Ibid. h.100
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kalangan petugas pembangunan baik formal maupun nonformal. Petugas formal

adalah aparatur pemerintahan yang bertugas dilapangan, seperti : pegawai kelurahan

atau desa, penyuluh, guru, dosen, pegawai Puskesmas, bidan, dan profesi lapangan

lainnya. Petugas nonformal adalah individu yang memiliki dedikasi secara sukarela

untuk membantu pemberdayaan masyarakat baik yang dikelola oleh suatu lembaga

atau secara pribadi. Petugas nonformal tersebut diantaranya : relawan, pekerja sosial,

kader PKK, kader Posyandu, kader Posdaya, mahasiswa, ulama, simpatisan dan

lainnya. 28

Sejalan dengan Agen Pemberdayaan Masyarakat, di Indonesia terdapat kader

kesehatan yang berasal dari masyarakat setempat, sehingga keberadaan kader

kesehatan ini menjadi begitu dekat dengan masyarakat. Keberadaanya yang selalu

dekat dengan masyarakat membuat alih pengetahuan dan olah keterampilan dari

kader kesehatan kepada masyarakat menjadi mudah.

Lebih lanjut, kedekatan kader kesehatan dengan petugas puskesmas juga telah

membuat mereka menjadi penghubung yang handal antara petugas puskesmas dengan

masyarakat. Melejitnya program kesehatan membuat kader kesehatan menjadikan

mereka tim penggerak mulai dari tingkat Pusat maupun Kelurahan, yang selalu terus

berupaya melakukan penggerakan dan pembinaan intensif terhadap masyarakat dalam

menolong sesama di bidang kesehatan.29

28 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung, Humaniora, 2006), h. 135
29 Wiku adisasmito, sistem kesehatan, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada : 2012), Cet ke 4, h.
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4. Upaya pemberdayaan kesehatan

Meskipun kesehtaan sering dikaitkan dengan pendampingan dunia

kedokteran, namun implementasi program kesehatan masyarakatnya berbeda jauh

dengan dunia kedokteran. Kesehatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan aspek

sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Dalam memberdayakan kesehatan ada

beberapa hal yang mendukung, sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Setiap insan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan. Peran

mereka bisa bermanfaat untuk skala kecil seperti diri dan keluarganya, bisa untuk

sekelompok masyarakat apabila ia seorang tokoh masyarakat, bisa rakyat banyak

apabila ia seorang pemimpin.

Bentuk lain peran serta masyarakat adalah semua jenis institusi, organisasi,

lembaga atau kelompok kegiatan masyarakat yang mempunyai aktivitas di bidang

kesehatan. Seperti Pos pelayanan terpadu, Pos obat desa, Taman obat Keluarga,

Pondok bersalin desa, Keluarga mandiri Lembaga swadaya masyarakat, dokter

praktik, klinik kesehatan 24 jam, dan lain-lain.

b. Dana

Wujud lain dalam memberdayakan kesehatan adalah dalam bentuk pembiayaan

kesehatan seperti dana sehat, asuransi kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan

masyarakat, dan berbagai bentuk asuransi di bidang kesehatan. Dengan begitu

kesehatan masyarakat dapat terjamin dengan jangka waktu yang cukup lama.
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c. Wujud lain

Dalam memeberdayakan kesehatan, masih ada bentuk peran serta masyarakat

selain dia atas, antara lain :

1) Jasa tenaga, misalnya pada gerakan jumat bersih, dan kegiatan pemberantasan

sarang nyamuk yang dilakukan masyarakat.

2) Jasa pelayanan, misalnya para bidan yang memberikan pelayanan gratis kepada

ibu hamil resiko tinggi dalam program penanggulangan wanita rawan kesehatan.

3) Subsidi silang, misalnya partisipasi dunia usaha / sektor swasta dalam program

penannggulangan wanita rawan kesehatan. Perusahaan swasta tersebut

menyisihkan sejumlah anggaran untuk disumbangkan bagi biaya pemeriksaan.

kehamilan dan pertolongan persalinan ibu hamil resiko tinggi yang rendah

tingkat sosial - ekonominya.30

5. Pemandirian masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk

memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian

masyarakat dalam hal ini adalah berupa pemandirian untuk menyiapkan masyarakat

agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya untuk menunjang kesehatan.

Proses pemandirian masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal.

Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu

wujud self organizing dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian

pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi

30 Wiku adisasmito, Ibid , Cet ke 4, h 183-186
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oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan

salah satu external factor dalam pembrdayaan masyarakat. Peran tim pada awal

proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan

sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.31

C. Kesehatan di Indonesia

Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup

masyarakat, maka semua Negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan

yang sebaik-baiknya. Melalui pelayanan kesehatan menjadikan upaya yang

diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu kelompok dengan tujuan

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta

memulihkan kesehatan dan meningkatkan mutu hidup individu maupun masyarakat.

Lebih lanjut pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari

pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan bangsa yang maju dan

mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Untuk memperjelas reformasi kesehatan, maka

diperlukan undang-undang khusus kesehatan sehingga memayungi semua komponen

dalam melakukan fungsinya sebagai sebuah sestem kesehatan yang lebih baik dan

dapat diandalkan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan Indonesia

meskipun secara status mengalami peningkatan, namun secara sistem hal itu belum

menunjukkan adanya daya Relationship semua stakeholders yang menjamin sistem

kesehatan yang sustainable dengan dasar mengupayakan system pelayanan kesehatan

31 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif
Kebijakan Publik, ( Bandung: Alfabeta, 2012 ), h 127
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bagi semua kalangan terutama masyarakat tidak mampu. Hal ini dangat terkait

dengan keefektifan dan kemampuan sistem yang digunakan dalam memberdayakan

semua sumber daya untuk menghasilkakn outcomes yang diinginkan. 32

1. Sistem Kesehatan Indonesia

Berdasarkan Undang- Undang No 22 Tahun 1999, pada Sistem Kesehatan

Nasional (SKN) Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan SKN adalah

suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan

saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai

perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam pembukaan UUD

1945. Secara implementasi, system kesehatan bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi

kondisi ekonomi, politik, dan budaya suatu Negara sehingga sangat di mungkinkan

system kesehatan mengalami perubahan seiring waktu.

Dengan adanya sistem kesehatan yang solid dan didukung oleh semua
stakeholders, maka pembangunan kesehatan akan terselenggara sesuai dengan visi
dan misinya yang diiringi dengan kemitraan dan kepemimpinan yang transformative
dalam rangka meningkatkan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan
bermutu.

Beberapa misi pembangunan kesehatan yang sudah ditetapkan Depkes RI (1999)

adalah sebagai berikut :

a. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
Agar dapat terwujud Indonesia sehat, para penanggung jawab program
pembangunan harus memasukkan pertimbangan- pertimbangan kesehatan dalam
semua kebijakan pembangunannya.

b. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

32 Wiku adisasmito, sistem kesehatan, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada : 2012), Cet ke 4, h.
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Perilaku sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan
pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan
pembangunan kesehatan.

c. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan
terjangkau.
Salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya
pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak hanya berada di tangan pemerintah,
tetapi juga mengikutsertakan masyarakat dan potensi suasta.

d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat
beserta lingkungannya
Agar terselenggara tugas penyelenggaraan upaya kesehatan, harus diutamakan
sifat promotif dan prefentif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitative.

Dengan kata lain, Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan

kesadaran kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Terciptanya masyarakat Indonesia seperti

ini ditandai ileh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan lingkungan sehat,

memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu adil dan

merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh Wilayah

Indonesia.33

2. Desentralisasi Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dengan

melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ciri utama dari

pembangunan kesehatan masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta aktif

masyarakat dalam pembangunan kesehatan, antara lain perencanaan,

pengorganisasian, dan pengelolaan upaya kesehatan termasuk upaya perawatan diri,

33 Wiku adisasmito, Ibid, Cet ke 4, h. 9
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sehingga pada akhirnya akan terbentuk kemandirian masyarakat dalam menangani

masalah kesehatannya. Dengan demikian pendekatan dalam pelayanan kesehatan

tidak lagi didasari oleh hubungan “Pemberi-Penerima” melainkan berdasarkan

hubungan mitra sejajar atau hubungan kerja sama antar instansi pemerintah dan

masyarakat.34

Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000 berdasarkan UU
22/ 1999, yang diperbaharui dengan UU 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah,
beberapa peran pemerintah Pusat dialihkan kepada pemerintah Daerah sebagai
kewenangan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya adalah bidang pelayanan
kesehatan.

Dalam lampiran keputusan Mentri Kesehatan Nomor 004/ MENKES / SK/

2003 telah ditetapkan tujuan Desentralisasi dibidang kesehatan adalah mewujudkan

pembangunan nasional dibidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi

masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi

daerah dan prioritas nasional dalam mencapai Indonesia sehat.

Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan,

telah pula dirumuskan empat tujuan strategis yaitu :

a. Terbangunnya komitmen antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholders

dan lainnya guna kesinambungan pembangunan kesehatan.

b. Meningkatnya sumber daya manusia.

c. Terlindungnya kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin, kelompok

rentan, dan daerah miskin.

34 Wiku adisasmito, Ibid. Cet ke 4, h. 223
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d. Terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan daerah dan

tertatanya manajemen kesehatan.

Menurut Siagiain (2002) dalam buku “ Sistem Kesehatan”, perubahan

paradigm pembangunan kesehatan dalam kerangka desentralisasi dapat dilihat dalam

matrik berikut.35

Matrik 2.1 Paradigma Desentralisasi Kesehatan

Paradigma Lama Paradigma Baru

Program dan kebijakan yang Top-down Program dan kebijakan Bottom-Up

Mentalitas menerima Mentalitas Proaktif

Meninabobokan potensi lokal Pemberdayaan sumber daya lokal

Pembangunan kesehatan berbasis

pemerintah

Pembangunan kesehatan berbasis

masyarakat

Sistem Purnabayar pelayanan kesehatan Sistem prabayar pelayanan kesehatan

Pembangunan kesehatan sektoral Pembangunan kesehatan multisektor

Sumber : Sistem Kesehatan

3. Permasalahan Pembangunan Kesehatan

Beberapa permasalahan yang erat kaitannya dengan pembangunan kesehatan

di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Disparatis status kesehatan
Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat,

tetapi disparatis status kesehatan antar perkotaan- pedesaan masih cukup

tinggi. Angka kematian bayi dan balita pada golongan termiskin hampir empat

35 Wiku adisasmito, Ibid. Cet ke 4, h. 251
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kali lebih tinggi daripada golongan terkaya. Persentase anak balita yang

berstatus kurang gizi dan gizi buruk di daerah pedesaan lebih tinggi

dibandingkan daerah perkotaan.

b. Beban ganda penyakit

Di Indonesia, telah terjadi transisi epidemiologi sehingga Indonesia

menghadapi beban ganda pada waktu bersamaan yang ditandai dengan adanya

penyakit infeksi menular yang diderita oleh masyarakat. Namun pada waktu

bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Terjadinya beban

ganda yang disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk serta perubahan

struktur umur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya penduduk usia

produktif dan usia lanjut akan berpengaruh terhadap jumlah data jenis

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di masa datang.

c. Kinerja Pelayanan Kesehatan yang Rendah

Kinerja pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya

peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Masih rendahnya kinerja pelayanan

kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti proporsi pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan, proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi

campak, dan proporsi penemuan kasus kesehatan.

d. Perilaku Masyarakat yang kurang mendukung PHBS

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat merupakan salah

satu faktor penting untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk.

Perilaku masyarakat yang tidak sehat dapat dilihat dari kebiasaan merokok,
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rendahnya pemberian ASI eksklusif, proporsi penduduk yang mulai merokok

meningkat, serta penyalah gunaan zat adiktif lainnya.

e. Rendahnya Kondisi Kesehatan Lingkungan

Salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat

kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain

akses masyarakat terhadap air bersih sanitasi dasar.

f. Rendahnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan

Selain jumlahnya yang kurang, kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan

pelayanan kesehatan masih mnejadi kendala. Pelayanan kesehatan rujukan

belum optimal dan belum memenuhi harapan rumah sakit. Masyarakat kurang

puas dengan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas karena lambatnya

pelayanan, kesulitan administrasi, dan lamanya waktu tunggu.

g. Terbatasnya tenaga kesehatan dan Distribusi tidak merata

Banyak Puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan

masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kerja yang

tidak merata.

h. Rendahnya status Kesehatan penduduk miskin

Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh

terbataasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala jarak , biaya,

dan transportasi.36

36 Wiku adisasmito, sistem kesehatan, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada : 2012), Cet ke 4, h.
13- 18
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Dengan kata lain, program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan

beberapa decade berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup

signifikan walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang tetap

memengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, tetap diperlukan

adanya reformasi di bidang kesehatan untuk mengatasi ketimpangan hasil

pembangunan kesehatan antar daerah yang masih tertingal dan masih kurangnya

kemandirian dalam pembangunan kesehatan.

4. Kesehatan dalam Islam

Kesehatan merupakan kebutuhan setiap orang, oleh karena itu kesehatan

seharusnya tercermin dalam setiap insan. Sebagaimana dengan firman Allah swt :

                            



Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan

petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”(Q.S. Yunus : 57).

Berdasarkan ayat tersebut, menciptakan masyarakat yang sehat, bukan

tanggungjawab pemerintah saja. Kesehatan merupakakn tanggunggjawab semua

individu dan masyarakat. Penanganan masalah kesehatan dengan cara pengobatan

merupakan upaya setelah terjadi. Penanganan kesehatan yang paling tepat adalah

upaya pencegahan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Potensi yang ada
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dalam masyarakat dioptimalkan agar mereka tidak terserang berbagai jenis penyakit

dan hidup sehat serta bahagia.37

Konsep Sehat Menurut Linda Elwes & Ina Simmet dalam media online

disebutkan dari berbagai segi, sebagai berikut :

a. Dari segi jasmani, yaitu dimensi sehat yang paling nyata karena perhatiannya

pada fungsi mekanisme tubuh.

b. Dari segi mental, yaitu kemampan berfikir dengan jernih dan koheren, dalam

kehidupan manusia merupakan masalah yang amat penting karena menyangkut

soal kualitas dan kebahagian manusia.

c. Dari segi emosional, yaitu kemampuan untuk mengenal emosi seperti takut,

kenikmatan, kedudukan, dan kemarahan, dan untuk mengekspresikan emosi

emosi secara cepat.

d. Dari segi sosial, berarti kemampuan untuk membuat dan mempertahankan

hubungan dengan orang lain.

e. Dari aspek spiritual, yaitu berkaitan dengan kepercayaan dan praktek

keagamaan, berkaitan dengan perbuatan baik secara pribadi, prinsip -prinsip

tingkah laku, dan cara mencapai kedamaian dan merasa damai dalam

kesendirian.

f. Dari segi societal, yaitu berkaitan dengan kesehatan pada tingkat individual yang

terjadi karena kondisi kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang

37 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandeng : Alfa Beta, 2014), h.
121
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melingkupi individu tersebut. Adalah tidak mungkin menjadi sehat dalam

masyarakat yang “sakit” yang tidak dapat menyediakan sumber sumber untuk

pemenuhan kebutuhan dasar dan ekonomi.38

Dalam implementasi, kesehatan bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi kondisi

ekonomi, politik, dan budaya sesuai dengan kebijakan pemerintah, dengan adanya

sistem kesehatan yang solid dan didukung dengan stakeholders, maka pembangunan

kesehatan akan terselenggara sesuai dengan visi dan misi yang diiringi kerjasama

dengan masyarakat serta lainnya.

Sehingga menjaga kesehatan diri dan keluarga adalah sangat bergantung pada

diri dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam bidang

kesehatan harus dimulai dari membangun kesadaran untuk mengubah kebiasaan

buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Mengubah kesadaran mulai dari diri dan

kebiasaan sehari-hari.

38 Definisi Sehat, diakses : http://sehat.link/definisi-sehat-menurut-para-ahli-kesehatan.info
(pada tgl. 30 juli 2016 Pukul 11.24 wib)



BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN KESEHATAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Perumnas Way Halim

1. Profil Kelurahan Perumnas Way Halim

Kelurahan Perumnas Way Halim adalah salah satu Kelurahan yang ada di

Kota Bandar Lampung. Secara geografis Kelurahan Perumnas Way Halim berbatasan

dengan :

a. Utara : Kelurahan Tanjung Senang
b. Selatan : Kelurahan Way Halim Permai
c. Timur : Kelurahan Way Dadi
d. Barat : Kelurahan Sepang Jaya.

Luas wilayah administratif Kelurahan Perumnas Way Halim secara

keseluruhan memiliki luas 99 hektar/ m2, terdiri dari luas pemukiman penduduk 68.

30 hektar/m2, taman hutan kota 10 hektar/ m2, perkantoran 0, 70 hektar/m2, dan

prasarana umum lainnya 20 hektar/m2. Dengan iklim yang sering terjadi yaitu Curah

Hujan dengan keterangan 2.250 mm dengan jumlah 6 bulan dalam satu tahun,

membuat suhu Kelurahan Perumnas Way Halim rata – rata harian pada tingkat 30’C.

Saat ini yang  menjabat sebagai Lurah yaitu bapak Darwin Saleh S.Sos.

Adapun jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Perumnas Way Halim berjumlah

2.283 Kepala Keluarga, keseluruhan penduduk berjumlah 12.631 jiwa, serta jumlah

kepadatan penduduk 2.054 per/ km2 mencangkup Pendatang dan penduduk tetap. 1

1 Dokumen Potensi Kelurahan Perumnas Way Halim tahun 2016

50
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2. Struktur KelurahanPerumnas Way Halim Bandar Lampung

Sumber :  Dokumen Kelurahan Perumnas Way Halim

3. Demografi Masyarakat

Data demografi diperlukan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau

penentuan kebijakan dalam pelaksanaan program untuk meminimalisir terjadinya

pembangunan yang salah sasaran. Adapun jumlah penduduk keseluruhan pada tahun

2016 sebagai berikut.

a. Potensi sumber daya manusia

Data jumlah penduduk diperlukan untuk mengetahui perkembangan penduduk

pertahun serta mengetahui potensi masyarakat sebagai sasaran program

pemberdayaan kesehatan Kelurahan Perumnas Way Halim.2

2 Rekapitulasi penduduk bulan desember 2015

LURAH
Darwin Saleh S.Sos

SEKLUR
Abdillah Makhmud, SE. MT

KASI
Pemerintahan

Erlina

KASI
Pemberdayaan

Devina

KASI
Pembangunan

Umyati

KASI
Trantib

Ari Nasopa. SH
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Tabel 3. 1 Data Jumlah Penduduk

Tahun 2015 2016
Jumlah laki - laki 6.220 orang 6.247 orang
Jumlah Perempuan 6.365 orang 6.384 orang
Jumlah total 12.585 orang 12.631 orang
Jumlah Kepala Keluarga 2.263 orang 2.283 orang
Jumlah Kepadatan Penduduk -----per/ km2 2.054 per/ km2

Sumber :  Dokumen Kelurahan Perumnas Way Halim

b. Data penduduk berdasarkan usia

Data penduduk menurut usia diperlukan untuk mengetahui jumlah usia

produktif yang memungkinkan untuk diberdayakan dalam pelaksanaan program

pemberdayaan kesehatan. Data penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 3.2

berikut.3

Tabel 3.2 Data Penduduk berdasarkan Usia

No. Usia Jumlah
1. 0-4 tahun 1.086 orang
2. 5-6 tahun 411        orang
3. 7-13 tahun 1.960     orang
4. 14-16 tahun 1.120     orang
5. 17-24 tahun 2.625     orang
6. 25-54 tahun 4.410     orang
7. 55 tahun ke atas 973        orang

Sumber :  Dokumen Kelurahan Perumnas Way Halim

Berdasarkan usia penduduk dan program pemberdayaan kesehatan yang ada

dari program pemberdayana kesehatan berupa Posyandu maka usia yang menjadi

sasaran program yaitu 0-4 tahun berjumlah 1.086 orang yang membutuhkan imunisasi

dan pengecekkan kesehatan secara berkala.

3 Rekapitulasi penduduk, ibid
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c. Data penduduk berdasarkan keagamaan

Dalam keagamaan, mayarakat Perumnas Way Halim beragam, terdapat lima

agama yang ada di tengah masyarakat yaitu, Islam, Kristen katolik, Kristen protestan,

Budha, Hindu, dari data penduduk Desember tahun 2015 menunjukan mayoritas

masyarakat Perumnas Way Halim ini menganut agama Islam. Kegiatan penunjang

dalam keagamaan masyarakat yang menganut agama islam mengadakan kegiatan

seperti majelis pengajian ibu-ibu setiap hari rabu siang dan bapak-bapak setiap malam

jumat yang diadakan setiap pekannya, dan kegiatan Remaja Islam Masjid di

Kelurahan Perumnas Way Halim.4 Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel :

Tabel 3.3 Data Penduduk berdasarkan Agama

Penduduk berdasarkan Agama
Agama Laki – laki Perempuan Jumlah
Islam 6.030 6.180 12.210
Kristen Protestan 80 115 195
Kristen Katolik 105 120 225
Budha 35 15 50
Hindu 11 43 54

Sumber : Dokumen Kelurahan Perumnas Way Halim dicatat 12 November 2016

d. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Menurut interview dengan kepala Kelurahan Way Halim bapak Darwin,

dalam hal pendidikan sudah banyak masyarakat yang sudah menamatkan

pendidikanya di Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan letak Kelurahan yang

strategis dan ditunjang dengan sarana gedung sekolah yang memadai, membuat

masyarakat menjadi mudah dalam mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah

4 Bapak Darwin saleh, lurah Perumnas Way Halim, wawancara 21 September 2016
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Menengah Atas, dan beberapa yang melanjutkan pada jenjang pendidikan Perguruan

Tinggi Negeri maupun Suasta berjenjang Strata 1, Stara 2, dan ada juga yang sampai

melanjutkan pendidikan sampai Starata 3, tapi ada beberapa yang harus sekolah di

tempat Sekolah Luar Biasa.5

Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk berdasarkan Pendidikan
Tingkat Pendidikan Laki – laki Perempuan Jumlah
SD 325 415 740
SMP 750 815 1.565
SMA 1.870 1.937 3.807
D – 1 50 54 104
D – 2 56 60 116
D – 3 110 117 227
S – 1 175 292 467
S – 2 30 140 170
S – 3 5 40 45
SLB – A 1 1 2
SLB – B 1 1 2
SLB – C 1 1 2

Sumber : Dokumen Kelurahan Perumnas Way Halim, dicatat 19 Agustus 2016

e. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian

Data penduduk menurut mata pencaharian diperlukan untuk mengetahui

sumber penghasilan masyarakat, sehingga dapat diketahui kondisi perekonomiannya.

Berdasarkan data yang ada di Kelurahan Perumnas Way Halim, sebagian besar

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengusaha kecil dan menengah, karyawan

perusahaan swasta, pedagang, dan pekerjaan lainnya, sehingga dalam hal ekonomi

5 Sumber : Dokumen Potensi Kelurahan Perumnas Way Halim, dielaborasi oleh pak Darwin
saleh, lurah, diambil pada tanggal 19 Agustus 2016
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mayoritas masyarakat terbilang sudah mandiri, hal ini dapat dilihat dari pola hidup

masyarakat, dan dalam kepemilikan kendaraan mayoritas masyarakat sudah memiliki

sepeda motor, dan sebagian masyarakat sudah mempunyai kendaraan mobil.6

Tabel 3. 5 Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian
Jenis Pekerjaan Laki – laki Perempuan Jumlah
PNS 1.677 1.620 3.297
Pedagang Keliling 45 20 65
Montir 120 - 120
Dokter  Swasta 50 20 70
Bidan Swasta 25 85 110
Perawat Swasta 15 70 85
Pembantu Rumah Tangga 10 150 160
TNI 165 20 185
POLRI 205 17 222
Pensiunan 403 325 728
Pengusaha kecil dan menengah 1.507 1.137 2.644
Pengacara 15 8 23
Notaris 10 7 17
Dosen Swasta 105 110 215
Karyawan Perusahaan Swasta 675 860 1.535

Sumber : Dokumen Kelurahan Perumnas Way Halim, dicatat 19 Agustus 2016

f. Sarana Olah Raga Kelurahan Perumnas Way Halim.

Perilaku sehat adalah perilaku yang berkaitan dengan sakit dan penyakit,

pelayanan kesehatan, makanan dan lingkungan kesehatan, serta wujud partisipasi

masyarakat dalam program pemberdayaan kesehatan. Dalam wujud partisipasi

masyarakat perilaku masyarakat yang mengikuti program olah raga rutin sudah cukup

baik, ini dapat dilihat dari pemanfaatan fasilitas kesehatan di Kelurahan Perumnas

6 Bapak Darwin saleh, lurah Perumnas Way Halim, wawancara 21 September 2016
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Way Halim.7 Adapun fasilitas olah raga yang terdapat di Kelurahan Perumnas Way

Halim :

Table 3. 6 Data Sarana Olah Raga

Sarana Kesehatan Jumlah
Lapangan Sepak Bola 2
Lapangan Bola Voli 5
Lapangan Bola Basket 1
Lapangan Bulu Tangkis 2
Tenis Meja 1
Kolam Renang -
Vitnes / Senam 4

Sumber : Dokumen Kelurahan Perumnas Way Halim dicatat 27 November 2016

B. Analisis derajat Kesehatan dan Perilaku Kesehatan

1. Tahap persiapan

Kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia

dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin,

yang merupakan tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam

pelaksanaannya. Oleh karena itu ciri utama dari meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat adalah adanya keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat dalam

pelaksanaan program kesehatan, mencangkup perencanaan, pengorganisasian, dan

pengelolaan upaya kesehatan termasuk upaya perawatan diri, sehingga pada akhirnya

akan terbentuk kemandirian masyarakat dalam menangani masalah kesehatannya.

Sebelum merencanakan program pemberdayaan kesehatan diperlukan analisis

derajat kesehatan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan

7 Sumber : Dokumen Potensi Kelurahan Perumnas Way Halim, dielaborasikan oleh Ibu
Yurika, Pegawai Puskesmas bagian Promosi Kesehatan,  dicatat 19 Agustus 2016
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masyarakat, melalui survey langsung kepada warga sekitar yang dilakukan oleh

pegawai puskesmas dan kader kesehatan dengan cara berkeliling satu persatu

mengecek rumah warga. Dengan pelatihan dan data lembar standar kesehatan yang

sudah diberikan oleh dinas kesehatan untuk kemudian mengecek rumah warga.8

Selanjutnya dilakukan analisis kesehatan oleh pegawai puskesmas. Analisis

derajat kesehatan terkait beberapa hal yang menjadi pengaruh kesehatan warga, yaitu

: Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan

derajat kesehatan masyarakat. UHH masyarakat hanya diketahui berdasarkan suatu

survey dan menurut sensus tahun 2007 UHH masyarakat mencapai usia 70 tahun.

Angka Kematian Ibu, selama tahun 2015 ditemukan 2 kasus kematian ibu akibat Pre

eklamasi. Jumlah kasus kematian ini meningkat jika dibandingkan tahun 2014 dimana

pada waktu itu terdapat 1 kasus kematian ibu hamil yang tidak diketahui

penyebabnya. Jumlah kematian anak terdapat 2 anak yang disebabkan penyakit

kelainan jantung dan BBLR. Penyakit menular, yang menjadi sorotan selama tahun

2015 adalah DBD, diare, campak, TBC paru.9

Lebih lanjut, Analisis Perilaku Kesehatan adalah perilaku yang berkaitan dengan

sakit dan penyakit, makanan, dan lingkungan kesehatan. Dari hasil interview bersama

ibu Nunung, saat pelaksanaan Program Senam Lansia, menyatakan jumlah penduduk

yang melaksanakan olah raga rutin di kelurahan perumnas way halim sudah cukup

memadai, karna didukung dengan adanya sarana olah raga lainnya seperti lapangan

8 Ibu Rumsiah, kader kesehatan, wawancara 17 september 2016
9 Ibu Tati, Pegawai Puskesmas bagian Peraikan Gizi Masyarakat, wawancara 4 oktober 2016



58

terbuka, tempat fitnes, danlainnya. Perilaku masayarakat untuk mendapatkan

pengobatan sudah cukup memadai, hal ini dpaat dilihat dari jumlah masyarakat yang

memanfaatkan pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta dnegan

mudah terjangkau oleh masyarakat. Perilaku terhadap makanan dapat dilihat dari

jumlah ibu yang memberikan ASI Ekslusif pada bayi usia 0-6 bulan yang mencapai

81% .10

Peilaku lingkungan kesehatan mencangkup jumlah penduduk yang menggunakan

Air bersih untuk keperluan rumah tangga, seperti mencuci, minum, dan lainnya.

Dengan adanya analisis kesehatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan

didukung oleh pendampingan semua stakeholders, maka derajat kesehatan warga

akan terselenggara dengan maksimal dan dapat merencanakan program dengan tepat,

seperti tabel 3.7 pada Rencana Program Kerja.

2. Tahap perencanaan

Setelah menganalisis derajat kesehatan dan perilaku kesehatan diatas dan dengan

adanya data sumber daya warga kelurahan perumnas way halim, maka tingkat

partisipasi masyarakat dapat dilihat dari sasaran program pemberdayaan kesehatan,

untuk mencapai derajat kesehatan warga yang lebih baik.

Pada tahap perencanaan program pemberdayaan kesehatan, dapat melalui

beberapa cara yaitu, pelayanan kesehatan medis dan non-medis, dalam kesehatan

medis partisipasi masyarakat dilihat sebagai “penerima manfaat” dihitung dari jumlah

10 Ibu Nunung, kader kesehatan, wawancara 17 september 2016
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kehadiran masyarakat di tempat yang menyediakan pelayanan kesehatan seperti

Puskesmas, Puskeskel, Rumah Sakit, dan lain sebagainya.11

Berbeda dengan Partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan non-medis,
yang dapat dilihat dari sasaran program pemberdayaan kesehatan, dari kehadiran dan
keaktifan masyarakat dalam menjalankan program kesehatan. Dengan program
pemberdayaan kesehatan berupa Promosi Kesehatan, Pembangunan Kesehatan
Lingkungan, kesehatan Ibu dan Anak, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan
Pemberantasaan Penyakit menular serta Kesehatan Olah Raga, semua progam
pemberdayaan kesehatan tersebut yang akan dijalankan oleh masyarakat dan untuk
masyarakat dengan tujuan dan sasaran program yang berbeda-beda.12

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang seringkali diartikan sebagai

partisipasi masyarakat banyak, untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya dan

sejumlah dana untuk pelaksanaan program kegiatan. Artinya masyarakat harus

menjadi subjek dan bukan objek semata dari pelaksanaan program kesehatan.

Masyarakat harus dilatih dan dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan dasar

dalam usaha-usaha kesehatan, serta dilibatkan secara aktif sejak perencanaan dalam

usaha- usaha tersebut.13 Beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain :

a. Pemberian Tanggung Jawab

Menurut hasil interview dengan bapak kepala Kelurahan Perumnas Way Halim

oleh bapak Darwin saleh selaku lurah, pemberian tanggung jawab dalam program

pemberdayaan kesehatan merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan partisipasi

masyarakat, pemberian tanggung jawab ini dilakukan melalui dua cara yaitu berupa

11 Ibu Rumsiah, kader kesehatan, wawancara 17 september 2016
12 Ibu Tati, Pegawai Puskesmas bagian Peraikan Gizi Masyarakat, wawancara 5 oktober 2016
13 Ibu Tati, Ibid, wawancara 5 oktober 2016
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pembentukan kader kesehatan tingkat Kelurahan dan juga memberikan tanggung

jawab kepada masyarakat.

Pertama, Pembentukan kader kesehatan. Kader kesehatan ini biasa disebut
kader Posyandu karna keterlibatan aktif di Posyandu, yang dipilih dari warga secara
sukarela dan ikhlas, punya kemauan dan kemampuan dalam menjalankan Program
kesehatan dari Puskesmas maupun membantu dalam kelancaran pelaksanaan
pelayanan kesehatan lainnya, karna masyarakat terbiasa dengan keberadaan Posyandu
sehingga keberadaan kader kesehatan sering dikaitkan dengan pelayanan kesehatan di
Posyandu. Selain pelayanan kesehatan, kader kesehatan juga diharapkan sanggup
dalam menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan dan mengikuti program
kesehatan. Kelurahan Perumnas Way Halim memiliki tujuh Posyandu yang tersebar
di setiap Rukun Tetangga (RT) dengan masing-masing Posyandu 5 kader,
keseluruhan berjumlah 35 kader kesehatan. Dari kader yang terpilih nantinya akan
disahkan oleh Kelurahan, dengan mengeluarkan Surat Keputusan untuk memudahkan
kader kesehatan dalam menjalankan program pemberdayaan kesehatan yang
diberikan oleh Puskesmas. 14

Sejalan dengan pernyataan pak Lurah, menurut ibu Hernita dalam wawancara

menjelaskan, dengan adanya surat ini jadi mempermudah kita kader kesehatan untuk

melaksanakan program kesehatan khususnya pembangunan kesehatan lingkungan

yang harus keliling rumah warga untuk ngecek.15

Dengan pemberian tanggung jawab kepada kader kesehatan, diharapkan dapat

aktif dalam membantu pelaksanaan program kesehatan, dan membantu dalam

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kesehatan dasar yang

dibutuhkan warga.16

Dari interview bersama ibu Nunung menjelaskan dalam membentuk kader

kesehatan melalui beberapa cara yang dilakukan yaitu :

14 Bapak Darwin Saleh, Lurah Perumnas Way Halim , wawancara 21 September 2016
15 Ibu Hernita, kader kesehatan, wawancara 10 september 2016
16Ibu Tati , Pegawai Puskesmas bagian Gizi Masyarakat , wawancara pada tanggal 22

september 2016
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a) Masyarakat yang mengajukan diri menjadi kader Posyandu karna adanya
keperdulian terhadap kesehatan dan ingin menjadi manusia yang bermanfaat,
serta berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Seperti ibu Hernita itu jadi kader
kesehatan sudah lama, katanya mau bermanfaat untuk orang lain, alasannya
karna ada kepuasan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat saat membantu
satu sama lainnya, jika tidak punya uang untuk di sedekahkan maka tenaga
yang bisa diberikan dengan cara membantu masyarakat.

b) Masyarakat yang dipilih oleh kader kesehatan langsung untuk menggantikan
kader Posyandu yang sudah meninggal dunia, dengan cara musyawarah kader
siapa yang tepat untuk menggantikkan kader Posyandu tersebut dengan cara
ketua kader posyandu mengundang para kader melalui pesan singkat untuk
bermusyawarah di rumah ketua kader Posyandu, selanjutnya dari beberapa
nama yang sudah terpilih dari hasil musyawarah  akan dilakukan pendekatan
perorangan untuk menanyakan kesediaan menjadi kader posyandu, jika nama
yang terpilih dari musyawarah belum bersedia untuk menjadi kader Posyandu,
maka musyawarah akan dilakukan lagi sampai ada nama dari masyarakat yang
bersedia menjadi kader kesehatan, ini hampir rata-rata kita pake cara ini untuk
cari pengganti kader kesehatan disini.

c) Masyarakat yang sering melibatkan diri secara aktif dalam Posyandu dan sering
mengikuti program pemberdayaan kesehatan, sehingga menambah jumlah
kader Posyandu yang ada dan memudahkan untuk memilih kader kesehatan
kedepannya, kalo di Posyandu dahlia 5 ada ibu Yanti yang biasa bantuin tapi
belum kecatet namanya di Kelurahan secara resmi (lampiran Matrik 3.1). 17

Lebih lanjut, pemberian tanggung jawab kepada masyarakat umum yang sudah

terbiasa hadir dalam program kesehatan sehingga sering terlibat aktif dan selalu

mengikuti pelaksanaan program pemberdayaan kesehatan, maka masyarakat di

berikan tanggung jawab untuk mengajak warga lainnya yang belum aktif dalam

program pemberdayaan kesehatan dengan pemberian tanggung jawab yang

disampaikan pada kader kesehatan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam

mengajak warga lainnya di Kelurahan Perumnas Way Halim .18

17 Ibu Eni SA, kader kesehatan, wawancara 8 september 2016
18 IbuNunung, kader kesehatan, wawancara tanggal 9 september 2016



62

b. Memberikan Stimulus Motivasi

Dalam upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat, memberikan stimulus

motivasi kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang di lakukan oleh kader

kesehatan, melalui komunikasi dengan cara face to face yang arinya kader kesehatan

mendatangi langsung warga yang tidak aktif lagi dalam program kesehatan dengan

waktu minimal 3 bulan terahir, untuk menggencarkan kembali kehadiran warga

sehingga menjadi kebiasaan dalam menghadiri program kesehatan.

Penjelasan lebih lanjut pemberian motivasi melalui penyuluhan kepada

masyarakat, yang disampaikan kepada Pegawai Puskesmas, maupun kader kesehatan

di Posyandu, dengan motivasi melalui penyuluhan diharapkan dapat lebih

menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga penumbuhan

partisipasi masyarakat melalui penyuluhan kesehatan non-medis menjadi salah satu

cara agar masyarakat berpartisipasi. Penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat

juga sering dilaksanakan di beberapa tempat, diantaranya di Posyandu, di Sekolah,

dan di pelataran Puskesmas pada setiap hari jumat pagi setelah selesai melaksanakan

senam Proanis Lansia.19

c. Menjaga Kepercayaan

Dalam merencanakan program pemberdayaan kesehatan dibutuhkan
partisipasi masyarakat pada usia produktif antara 18-40 tahun, jika masyarakat tidak
percaya dengan program ini bagaimana mereka mau hadir dan berpartisipasi, dengan
kata lain jika ingin membuat masyarakat berpartisipasi harus menjaga kepercayaan
masyarakat karna selama ini informasi yang sampai pada masyarakat hanya
mengetahui bahwa program kesehatan sebagai penyedia pelayanan pemberdaya
kesehatan masyarakat yang merupakan penyelenggara tunggal dalam pelayanan

19 Ibu Yurika, Pegawai Puskesmas bagian Promosi Kesehatan, wawancara 4 september 2016
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kesehatan dan masyarakatlah yang menjadi pengguna atau penerima manfaat,
pemahaman semacam ini harus di ubah, harus di perbaiki lagi, bahwa masyarakat
bukan hanya sekedar pengguna atau penerima pelayanan kesehatan tapi membantu
dalam pelaksanaan program kesehatan.20

Kepercayaan dari masyarakat juga harus di pegang mba, kalau masyarakat

udah gak percaya lagi sama kegiatan pemberdayaan kesehatan, contohnya Posyandu

aja bisa jadi sepi, kayak ada berita faksin palsu, pembagian obat cacing, jadi kita

kader kesehatan harus yakinin masyarakat lagi terkait semua obat-obatan dan vitamin

yang ada di Posyandu ini Asli dari Dinas Kesehatan bukan dari luar mba.21

d. Penyediaan Informasi masyarakat

Jaringan informasi yang efektif selama ini dalam menjangkau masyarakat

melaui kader kesehatan, melalui pengeras suara di masjid dan mushola, serta sesama

masyarakat sekitar. Dengan beberapa cara penyebaran informasi pelayanan kesehatan

tersebut, diharapkan masyarakat memiliki kesadaraan untuk berpartisipasi dengan

maskimal dalam pelaksanaannya, walaupun informasi sudah di gencarkan terkadang

pelaksanaan program pelayanan kesehatan juga belum bisa menarik masyarakat untuk

berpartisipasi di dalamnya, dikarnakan jadwal pelaksanaan yang belum tepat dengan

aktivitas masyarakat sekitar yang mayoritas produktif berkerja saat pelaksanaan

pelayanan kesehatan. 22

Informasi yang disampein lewat Pengeras suara Mushola atau Masjid
biasanya 2 jam sebelum Posyandu di adain mba, ya biasanya ngingetin aja kalo hari

20 Ibu Tati, Pegawai Puskesmas bagian Perbaikan Gizi Masyarakat, wawancara tanggal 3
Oktober 2016

21 Ibu Rusmi, Kader Kesehatan, wawancara tanggal 30 agustus 2016
22 Ibu yurika, Pegawai Puskesmas bagian Promosi Kesehatan, wawancara tanggal 11 Oktober

2016
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ini hari Posyandu, “ Assalamu’allaikum.warohmatullahi wabarokatu, ibu-ibu hari ini
adalah hari posyandu bagi ibu-ibu yang mempunyai anak bayi dan balita diharapkan
membawa anaknya ke Posyandu Dahlia 5 untuk dipantau tumbuh kembangnya, untuk
ibu hamil juga diharapkan hadir untuk mengecek perkembangan janinnya, Posyandu
Dahlia 5 buka pada jam 09-00 sampai dengan 12.00 wib. Posyandu Dahlia 5 di
laksanakan di Rumah ibu Najwana. Terimakasih atas perhatiannya
Assalamu’allaikum.warohmatullahi wabarokatuh. “ ya biasanya gitulah mba, kalo
bulan Vitamin A tinggal ditambahin “ Bulan ini adalah Bulan Vitamin A” gitu mba.
Biasanya Posyandu ini rame di datengin masyarakat kalo ada Vitamin A, apa enggak
ada Penyuluhan dari Dinas Kesehatan atau Pegawai Puskesmas, kalo bulan biasa
Nimbanng sama Ukur berat badan ya biasa aja, gak rame gak sepi juga.23

Iya kalau hari kerja ya kita sempetin mba, kan pengumuman biasanya 2 jam

sebelum diadain Posyandunya biasa saya titip anak saya ke neneknya, jadi neneknya

yangbawa anak saya ke Posyandu. sekarang sudah anak saya yang ke dua yang ikut

Posyandu.24

informasi yang di sampaikan untuk masyarakat tentang pelaksanaan
pelayanan kesehatan Posyandu menurut saya sudah cukup menjangkau melalui
pengumuman di masjid maupun mushola dengan jangka waktu 2 jam sebelum
pelayanan kesehatan Posyandu di selenggarakan. Kita juga Kader kesehatan biasanya
sambil jalan ke tempat Posyandu juga sambil ngajak masyarakat yang ketemu pas-
pasan dijalan, untuk dating ke Posyandu”25

“Berdasarkan interview kepada ibu Rumsiah pada tanggal 16 November

sejauh ini informasi yang di dapat sampai ke beliau melalui kader Posyandu yang

menghampiri beliau ke pasar, tempat beliau berjualan di Pasar Tradisional Way

Halim untuk mengingatkan beliau dalam melakukan pengecekan kesehatan tiap

bulannya.”

23 Ibu Mastirah, Kader Kesehatan, wawancara 19 agustus 2016
24 Ibu Avri, masyarakat aktif Posyandu, wawancara 19 oktober 2016
25 Ibu sumiyati, kader kesehatan, wawancara pada tanggal 7 november 2016,
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3. Tahap Pelaksanaan dan Partisipasi Masayrakat

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan berbeda-

beda, dari kehadiran misalnya ada yang ramai ada juga yang sepi biasanya tergantung

dengan sasaran program.26

1) Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan di Puskesmas Way Halim merupakan upaya Puseksmas

Way Halim dalam memberdayakan pengunjung dan masyarakat baik didalam

maupun diluar Puskesmas Way Halim agar berperilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS) serta untuk meningkatkan kemampuan masayarakat dalam mengendalikan

dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mengenali masalah kesehatan, mencegah dan

menanggulanginya. Dengan promosi kesehatan juga menjadikan lingkungan

Puskesmas Way Halim aman, nyaman, bersih, dan sehat. Dengan tujuan tercapainya

perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan

memelihara kesehatan, serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat

kesehatan yang optimal, Promosi kesehatan Puskesmas Way Halim merupakan

tanggung jawab bersama antara petugas, pengunjung, maupun masyrakat, sehingga

melahirkan gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, serta

meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatan baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi

maupun sosial. Sasaran promosi kesehatan dapat di kelompokan menurut ruang

26 Ibu iwon Suryati, kader Kesehatan, wawancara 30 september 2016
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lingkupnya, yaitu di tempat kerja, tempat umum, sekolah, tempat tinggal / rumah dan

di sarana kesehatan masyarakat pada umumnya.27

Berdasarkan observasi yang di lakukan, di Kelurahan Perumnas Way Halim

seperti terlihat di Puskesmas Way Halim ditempat pendaftaran, tempat pengabilan

obat, diruang tunggu serta halaman Puskesmas Way Halim. Dengan jenis informasi

yang disediakan antara lain, penempelan poster, gambar-gambar, pembagian brosur,

alur pelayanan, jenis pelayanan kesehatan, informasi masalah kesehatan, contoh-

contoh tanaman obat keluarga dan juga peraturan kesehatan seperti dilarang merokok,

dilarang meludah sembarangan, memuang sampah pada tempatnya, pelayanan

kesehatan gratis, dan lainnya. Dengan penempelan informasi seputar Promosi

kesehatan seperti ini penulis bisa melihat partisipasi masyarakat lebih mudah dan

terarah dalam pemberdayaan kesehatan, dapat dilihat partisipasi masyarakat di dalam

gedung Puskesmas berupa sebagian besar pengunjung sudah memanfaakan

penempelan tanda alur pelayanan kesehatan yang di tempelkan dinding, ruang

pendaftaran sehingga mempermudah mereka dalam menjalankan alur pelayanan

kesehatan Puskesmas Way Halim, tersedianya Poster seputar cara menjaga kesehatan

di sekitar teras Puskesmas Way Halim yang juga merupakan ruang tunggu. Dari

dalam gedung sendiri jika masyarakat membaca informasi kesehatan yang tersedia,

itu juga merupakan usaha masyarakat dalam mengases informasi kesehatan.28

27 Sumber : Dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas Way Halim, dicatat 12 Agustus 2016
28 Observasi, Kelurahan Perumnas Way Halim, pada tanggal 26 agustus 2016
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Salah satu kegiatan Kelurahan Perumnas Way Halim, dari Promosi

Kesehatan yaitu mengadakan kegiatan Proanis Ceria yang diadakan pekanan pada

hari jumat pukul 06.00 wib sampai dengan jam 08.00 wib di pelataran Puskesmas

Way Halim, dengan rangkaian agenda mengisi daftar hadir yang sudah disediakan

formatannya dari Puskesmas, senam lansia yang dipandu oleh beberapa kader

kesehatan terlatih, pembagian makanan tambahan untuk lansia yang dananya

bersumber dari masyarakat juga tiap pekan, jadi penarikan dana dibarengi dengan

pembagian makanan tambahan selanjutnya penyuluhan yang sebelumnya dibagikan

materi seputar kesehatan dan di jabarkan lebih lanjut oleh Pegawai Puskesmas

maupun Dinas Kesehatan, serta pengecekan kesehatan secara gratis yang difasilitasi

oleh Puskesmas Way Halim.29

Biasanya dalam Pelaksanaan Senam Lansia ini di pandu oleh ibu Nunung

sebagai Kader Kesehatan Kelurahan Perumnas Way Halim, dibantu dengan 2 sampe

3 kader kesehatan yang ada di depan untuk jadi pemandu senam, jadi kader senam

lansia hanya beberapa orang saja untuk memandu senam tiap pekannya. Kadang rame

kadang juga sepi. Kalo saya memang udah lama ikut senam ini. 30

Lebih lanjut wujud patrtisipasi masyarakat dalam Promosi kesehatan yang

diadakan tiap semester yaitu Penyuluhan Dasar, yang dilakukan dengan jangka waktu

6 bulan satu kali, pada bulan September 2016 Promosi Kesehatan mengadakan

penyuluhan yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Perumnas Way Halim.

29 Ibu Mastiroh, masyarakat aktif Posyandu, wawancara, 3 September 2016
30 Ibu Sri utami, masyarakat aktif senam  lansia, wawancara 16 september 2016
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Promosi kesehatan ini menggunakan metode penyuluhan kepada para siswa kelas 6

SD yang berjumlah 63 siswa yang terdiri dari kelas 6A dan kelas 6B. Para siswa

diberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) meliputi Cara

mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, mengkonsumsi jajanan sehat dikantin

sekolah, olahraga yang teratur, membuang sampah pada tempatnya. Penyuluhan ini

disampaikan oleh Pegawai Puskesmas di bidang promosi kesehatan dan bekerjasama

dengan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SDN 1 Perumnas Way Halim. Media yang

digunakan melalui pemutaran video dan diperagakan kembali oleh Pegawai

Puskesmas bersama guru bagian Unit Kesehatan Sekolah, dengan cara ini para siswa

lebih tertarik untuk mengikuti penyuluhan, selain itu juga para siswa diajak langsung

praktik mencuci tangan dengan menggunakan sabun seperti yang sudah disampaikan

dikelas dan yang sudah diputarkan dalam video.

Antusias sangat terlihat dari ekspresi anak-anak yang sedang mencuci tangan

mereka maasing-masing sambil bermain air dan melakukan apa yang diperagakan.

Dalam proses pelaksanaan penyuluhan para siswa juga diberikan kesempatan untuk

bertanya kepada Pegawai Puskesmas seputar kesehatan, dan pentingnya mengapa

harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dengan adanya Promosi

Kesehatan dan informasi yang menjangkau masyarakat Kelurahan Perumnas Way

Halim diharapkan dapat membantu dan memfasilitasi masyarakat, sehingga
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partisipasi yang dilahirkan akan maksimal dalam program pemberdayaan kesehatan

yang diadakan oleh Puskesmas Perumnas Way Halim.31

2) Pembangunan Kesehatan Lingkungan

Pembangunan Kesehatan Lingkungan yaitu Program pelayanan kesehatan

lingkungan wilayah kerja Puskesmas untuk meningkatkan kesehatan lingkungan

rumah melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan, dan tempat umum

termasuk pengendalian pencemaran lingkungan dengan peningkatan peran serta

masyarakat. Tujuan kesehatan lingkunngan yaiitu menanggulangi dan menghilangkan

unsur-undur fisik pada lingkungan sehingga faktor lingkungan yang kurang sehat

tidak menjadi resiko timbulnya penyakit menular di masyayrakat, mewujudkan mutu

lingkungan hidup yang lebih sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman

bahaya yang berasal dari lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan individu,

keluarga, dan masyarakat yang optimal, meningkatkan kemauan dan kemampuan

individu, keluarga, masyarakat serta pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

kesehatan lingkungan wilayah kerja Puskesmas Way Halim. Dengan sasaran tempat

tinggal (rumah) masyarakat, tempat-tempat umum (tempat ibadah, restoran, pasar,

sumber air minum penduduk, pembuangan air limbah, pencemaran air, pembuangan

sampah, dan limbah lainnya).32

Dalam Pelaksanaannya pembangunan kesehatan lingkungan dibantu dengan

kader kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan ke rumah-rumah

31 Sumber : Observasi dan dielaborasikan dengan ibu Yurika, Pegawai Puskesmas bagian
Promosi Kesehatan, wawancara, 18 oktober 2016

32 Sumber : Dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas Way Halim, dicatat 22 Agustus 2016
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warga, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, lingkungan rumah, dan

cara pengelolaan limbah sampah. Selain pemeriksaan pegawai Puskesmas bagian

kesehatan lingkungan juga memberikan Edukasi kepada masyarakat seputar

pentingnya menjaga kesehatan lingkungan baik secara perorangan maupun

kelompok.33

Sudah ada standar kesehatan lingkungan yang di berikan langsung oleh Dinas

Kesehatan, untuk mengecek rumah warga, yah sepinter-pinter kita saja mba untuk

memeriksa tanpa banyak tanya, soalnya ya gak semua orang suka rumahnya di cek

dan di tanya-tanya seputar keseharian penghuni rumah yang kita datengin.34

Berdasarkan pernyataan tersebut sebenarnya jika masyarakat memiliki

kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan kesehatan, maka

sikap mereka terbuka dengan kehadiran kader kesehatan untuk memeriksa kondisi

rumah dan sekitarnya. Setelah melakukan pemeriksaan rumah dan lingkungan sekitar,

selanjutnya pembangunan kesehatan lingkungan melakukan pemeriksaan secara

berkala per tiga bulan sekali atau triwulan yaitu pemeriksaan jetik nyamuk dan

pembagian Abate.

Selain penyuluhan penyakit yang berasal dari lingkungan yang diadakan di

Posynadu biasanya petugas Puskesmas dan kader juga mendatangi rumah warga door

to door. Rumah warga yang didatangi berdasarkan data yang sudah ditentukan oleh

Puskesmas berdasarkan identifikasi kebutuhan rumah setelah dilakukan pengecekan.

33 Ibu Diah, Pegawai Puskesmas Kesehata Lingkungan, wawancara, 10 September 2016
34 Ibu Rusmi, kader kesehatan, wawancara 14 september 2016
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Selain itu, juga kesehatan lingkungan melalui program sanitasi total berbasis

masyarakat (STBM) yaitu dengan cara melakukan sanitasi lingkungannya meliputi

inspeksi lima sanitasi dasar di rumah warga. Yaitu tentang air minum, air bersih,

jamban, saluran pembuangan air limbah, pengelolaan sampah, dan pengolahan

makanan. Kegiatan STBM ini dilaksanakan setiap bulan sekali di Perumnas Way

Halim. Dalam kegiatan ini biasanya para kader kesehatan mendatangi rumah warga

door to door, terkadang ada warga yang mengikuti pengarahan kesehatan tetapi ada

juga yang tidak mengikuti anjuran serta arahan dari para kader kesehatan. Seperti

permasalah saluran pembuangan air limbah, ada warga yang langsung memperbaiki

saluran pembuangan air di rumahnya tetapi ada juga warga yang tidak mengindahkan

pengarahan dari kader kesehatan sehingga air dibiarkan saja menggenang. Hal ini

terjadi karena tergantung dari tingkat kemauan masyarakat yang belum optimal.35

3) Upaya kesehatan Ibu dan Anak

Upaya kesehatan Ibu dan Anak adalah alat manajemen untuk melakukan

pemantauan program kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja Puseksmas Way Halim

secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut dengan cepat dan tepat.

Dengan tujuan menurunkan tingkat kematian dan kejadian sakit di kalangan ibu

selama masa kehamilan, pada saat persalinan, dan saat ibu menyusui, meningkatkan

derajat kesehatan anak. Sasaran dari kesehatan ibu dan anak adalah ibu hamil, ibu

menyusui, dan bayi sampai dengan usia lima tahun. Pendataan yang di lakukan untuk

mendapatkan jumlah sasaran Kesehaatan ibu dan anak, ada dua cara yang pertama

35 Ibu Diah, Pegawai Puskesmas, Kesehata Lingkungan, wawancara, 10 September 2016
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yaitu Pendataan secara langsung, yang dilakukan oleh Pegawai Puskesmas Perumnas

Way Halim melalui kunjungan langsung ke rumah warga maupun menggunakan data

yang diperoleh dari kader kesehatan setempat sebagai informan dari catatan Posyandu

di wilayah kerja Puskesmas Way Halim. Kedua yaitu Pendataan secara tidak

langsung, dengan menghitung jumlah pasangan usia subur berdasarkan catatan

petugas Lapangan Keluarga Berencana yang dilakukan setiap tahunnya.36

Kegiatan-kegiatan Kesehatan ibu dan anak yang diadakan di Puskesmas Way

Halim berupa :

a) Pemeriksaan kesehatan ibu hamil, yang disebut juga kelas ibu hamil, diadakan

setiap bulan pada pekan ke tiga, kegiatannya berupa edukasi seputar kehamilan

dengan posisi duduk melingkar dimeja yang disediakan di teras gedung

Puskesmas, Bidan Puskesmas Way Halim memulai kelas ibu hamil, bulan

oktober ini diadakan pada hari selasa tanggal 18 oktober 2016, menjelaskan

materi tentang piramida siklus kehamilan dengan peserta yang berjumlah 7

orang ibu hamil, lebih lanjut dijelaskan tahapan perbulan dan reaksi yang akan

timbul akibat kehamilan yang berkembang disetiap bulannya sampai pada masa

kelahiran, terlihat ibu-ibu yang hadir pada kelas ibu hamil sangat antusias

dengan menyimak dan konsultasi masalah kehamilan yang dirasakan ketika

memasuki usia persalinan dalam sesi diskusi yang dipersilahkan oleh Bidan

setelah menjelaskan materi.

36 Sumber : Dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas Way Halim 2015, dicatat 19 Agustus
2016
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b) Mengamati perkembangan dan pertumbuhan anak-anak balita, program ini

biasanya bekerja sama dengan Posyandu yang ada diwilayah kerja Puskesmas

Way Halim sehingga pemantauan yang dilakukan lebih menjangkau masyarakat,

dengan keaktifan masyarakat dalam kegiatan Posyandu maka pendataan lebih

mudah terbaharui.37

4) Upaya perbaikan gizi masyarakat

Upaya perbaikan gizi masyarakat yaitu program kegiatan yang meliputi

peningkatan pendidikan gizi, penanggulangan kurang energy, protein, anemia gizi

besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A, keadaan zat

gizi lebih, dan perbaikan gizi keluarga/ masyarakat. Upaya perbaikan gizi masyarakat

bertujuan untuk mempersiapkan, memelihara dan mempertahankan agar setiap orang

terutama kelompok, ibu hamil, bayi, ibu menyusui, anak balita yang mempunyai

status gizi baik sehingga dapat hidup sehat dan produktif, meningkatkan kemampuan

dan peran serta masyarakat, kerluarga, dan seluruh anggota untuk mewujudkan

perilaku sadar gizi yang baik dan benar, meningkatkan pengetahuan masayrakat

dalam mengkonsumsi makanan gizi seimbang, terselenggaranya program perbaikan

gizi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sasaran dalam program perbaikan  gizi

masyarakat yaitu masyarakat yang beresiko menderita kelainan gizi, bayi, balita, anak

pra sekolah, anak usia sekolah, wanita usia subur, serta masyarakat rawan gizi.38

37 Observasi Lapangan, dielaborasi oleh ibu Tati Pegawai Puskesmas bagian Gizi masyarakat,
pada tanggal 15 September 2016

38 Sumber : Dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas Way Halim, dicatat 9 Agustus 2016
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Pelaksanaan program kegiatan perbaikan gizi masyarakat dilakukan harian,

bulanan, semesteran, dan tahunan. Serta beberapa kegiatan dilakukan dengan cara

kunjungan dan pengecekan yang dilakukan setiap saat jika ditemukan masalah gizi,

seperti gizi buruk, yang dilakukan diluar maupun didalam gedung Puskesmas

Perumnas Way Halim, ditangani oleh Pegawai Puskesmas bagian Perbaikan Gizi

Masyarakat dan dibantu dengan kader kesehatan.

Kegiatan harian yang dilakukan yaitu pembagian garam yodium untuk

masyarakat yang membutuhkan. Dan kunjungan serta pengecekan yang dilakukan

jika ditemukan masalah gizi buruk pada masyarakat.

Kegiatan bulanan, dilakukan di Posyandu berupa penimbangan berat badan dan

pengukuran tinggi badan untuk memantau pertumbuhan anak, pemberian makanan

tambahan kepada balita. Disamping pelaksanaan Posyandu juga terdapat penyuluhan,

penyuluhan pada bulan September 2016 diadakan di Posyandu Dahlia 5, yang

disampaikan oleh Pegawai Puskesmas bagian perbaikan gizi masyarakat yaitu ibu

Tati. Dalam proses penyuluhan ibu-ibu diberikan kesempatan untuk bertanya, hal ini

dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat disetiap pelaksanaan penyuluhan, dan

seperti biasanya ada ibu-ibu yang bertanya langsung ketika proses peyuluhan dan ada

juga yang bertanya setelah penyuluhan selesai atau secara pribadi bertanya kepada

Pegawai Puskesmas maupun kader Posyandu.39

39 Ibu Titi, Masyarakat aktif Posyandu , wawancara, 15 September 2016
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“kalo sering diadain penyuluhan di Posyandu kan bisa nambah pengetahuan ibu-ibu

tentang tumbuh kembang kesehatan anak. Makanan apa yang harus di makan yang

sesuai sama umur anak.40

Selain penimbangan dan pengukuran, di Posyandu juga mengadakan

Pemberian Makanan Tamahan (PMT), pemberian Makanan Tambahan (PMT)

biasanya berupa susu, bubur, biscuit, dan buah. Dana PMT ini diperoleh dari swadaya

masyarakat, sistem pengumpulan dana dilakukan disetiap satu bulan sekali ketika

pelaksanaan Posyandu, uang yang disumbangkan dimasukan di dalam kaleng yang

telah disediakan, dengan jumlah uang yang diberikan secara sukarela, kemudian

kader mengumumkan jumlah perolehan dana untuk penyediaan PMT dan melaporkan

laporan keuangan kas disetiap pelaksanaan Posyandu.41

Ini makanan tambahan di beli dari dana warga iuran sukarela bulan kemaren untuk

bulan ini, nanti bulan ini untuk bulan depan gitu.42

5) Upaya Pencegahan dan pembrantasan penyakit menular

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular yaitu program

pelayanan kesehatan Puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan penyebab

penularan penyakit menular. Dengan tujuan program menurunkan angka kesakitan,

kematian, kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit

seputar malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filarial, dan penyakit yang

dapat dicegah dengan imunisasi.

40 Ibu Desi, masyarakat aktif Posyandu, wawancara, 5 September 2016
41 Observasi Lapangan, 5 September 2016
42 Ibu Yanti, masyarakat aktif Posyandu, wawancara 7 september 2016
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Penyakit yang penularannya berkaitan dengan air dan lingkungan masih

merupakan masalah bagi masyarakat, sering merupakan penyakit endemis di suatu

wilayah dan kadang-kadang timbul sebagai letusan penyakit dan bahkan dapat

menimbulkan wabah penyakit. Pada umumnya masyarakat belum menyadari bahwa

penularan penyakit dipengaruhi dua faktor penting yaitu perilaku dan kondisi

lingkungan masyarakat sendiri. Masyarakat belum mengerti akan hubungan antara

kesehatan dengan perilaku dan kondisi lingkungan.

Dengan melakukan perilaku praktis sehari-hari, misalnya cuci tangan dengan

benar, yaitu dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir serta kapan mereka

harus cuci tangan, menjaga kualitas air dan mencegah terjadinya pencemaran air,

mulai dari sumber air, cara pengambilan air, cara pengangkatan air, cara

penyimpanan air, sehingga masyarakat dapat menggunakan air secara hygienis, sudah

dapat mencegah terjadinya penularan penyakit. Perilaku praktis tersebut yang belum

membudaya di masyarakat. Kesadaran masyarakat akan hidup sehat untuk mencegah

terjadinya penularan penyakit akan timbul apabila masyarakat memahami bagaimana

kuman penyakit tersebut terbawa kedalam lingkungan dan masuk kedalam tubuh

manusia.43

Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, yang dilakukan berupa

pemeriksaan lanjut dengan kunjungan Pegawai Puskesmas ke rumah warga. Seperti

yang pernah terjadi di Perumnas Way halim ada salah satu warga yang terkena

penyakit Hepatitis, kader Posyandu meninjau lokasi rumah warga yang terkena

43 Sumber : Dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas Way Halim, dicatat 7 Agustus 2016
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Hepatitis dan melakukan pengecekan kondisi rumah dan kondisi kesehatan keluarga,

dengan mengecek kondisi rumahnya apakah kondisi rumah mempengaruhi sebab

penghuninya terkena hepatitis dan mengecek kondisi keluarga apakah keluarga

mempunyai riwayat Hepatitis. Pengecekan ini sebagai salah satu identifikasi masalah

kesehatan yang ada di masyarakat, dan hasil identifikasi ini dapat dijadikan sumber

analisis kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang sesuai dan dibutuhkan oleh

masyarakat setempat.

Dengan adanya kunjungan secara langsung oleh para kader kesehatan mendapat

sambutan baik dari warga hal ini menunukan keseriusan para kader kesehatan dalam

memberikan bantuan serta layanan kesehatan. Dengan adanya kunjungan dari kader

secara langsung maka dapat membuat warga simpati dan merasa diperhatikan dan

merasa dekat dengan para kader kesehatan sehingga hal ini dapat menumbuhkan

kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatannya dan ikut berpartisipasi dalam

kegiatan kesehatan karena sudah mengerti pentingnya kesehatan. Selanjutnya melalui

penyampaian informasi kesehatan berupa pamphlet yang dibagikan kepada

masyarakat, diharapkan dapat menarik masyarakat untuk ikutserta dalalm program

pemberdayaan kesehatan. 44

4. Tahapan Evaluasi

Berdasarkan interview kepada ibu Yurika selaku Pegawai Puskesmas Evaluasi

sebenarnya proses yang berkelanjutan dan melekat dalam setiap pelaksanaan program

pemberdayaan, dengan begitu setiap selesai pelaksanaan program evaluasi langsung

44 Ibu Diah, Pegawai Puskesmas Kesehatan Lingkungan, wawancara 22 september 2016
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dilakukan dan sifatnya terbuka dengan masyarakat terkait proses maupun hasil dari

kegiatan yang dilaksanakan, evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana kegiatan

yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.45

Kalo evaluasi program ya biasanya tentang kehadiran masyarakat, jumlah uang

yang terkumpul hari ini, terus ditanya sama masyarakat kenapa yang dateng sedikit

pekan ini, 46

Berdasarkan pernyataan di atas maka evaluasi dilakukan langsung setelah

selesai melaksanakan program pemberdayaan kesehatan. Dan dalam proses observasi

peneliti, evaluasi dilakukan umumnya diarahkan terkait tujuan dan sasaran program

dengan cara pendampingan biasanya pegawai puskesmas maupun kader kesehatan

yang menanyakan apa saja yang harus dievaluasi untuk perbaikan kedepannya dan

dijawab langsung oleh masyarakat yang hadir. Evaluasi individu maupun kelompok

untuk menanyakan penyebab ketidak aktifan warga dalam program kesehatan,

dengan begitu masyarakat akan sadar bahwasannya kesehatan tidak hanya tanggung

jawab dari petugas  kesehatan saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama

baik masyarakat maupun petugas kesehatan, dengan motivasi ini diharapkan

masyarakat sadar untuk menjaga kesehatan karna lebih baik mencegah dari pada

mengobati.47

45 Ibu Yurika, Pegawai Puskesmas promosi kesehatan, wawancara 20 september 2016
46 Ibu Nunung, Kader Kesehatan, wawancara 3 september 2016
47 Ibu mareta, kader kesehatan, wawancara, tanggal 15 september 2016.



BAB IV

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBERDAYAAN KESEHATAN

Bagian ini menjelaskan hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian dan

mendiskusikan secara mendalam dengan membandingkan dengan keputusan yang

dimuat dalam bagian-bagian sebelumnya. Bagian yang akan di diskusikan yaitu

Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kesehatan warga Kelurahan

Perumnas Way Halim tahun 2015 - 2016.

A. Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam teori di Bab II telah dijelaskan Pemberdayaan kesehatan merupakan

tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, ciri utama dari pembangunan kesehatan masyarakat adalah

keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan, antara

lain perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan upaya kesehatan termasuk

upaya perawatan diri, sehingga pada akhirnya akan terbentuk kemandirian

masyarakat dalam menangani masalah kesehatannya. Dengan demikian pendekatan

dalam pelayanan kesehatan tidak lagi didasari oleh hubungan “Pemberi-Penerima”

melainkan berdasarkan hubungan mitra sejajar atau hubungan kerja sama antar

instansi pemerintah dan masyarakat. Tujuan Desentralisasi dibidang kesehatan adalah

mewujudkan pembangunan nasional dibidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa

dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan

mengoptimalkan potensi daerah dan prioritas nasional dalam mencapai Indonesia

79
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sehat. Sejalan dengan analisa dalam pelaksanaannya yang telah dijelaskan di Bab III

Sebelum merencanakan program pemberdayaan kesehatan diperlukan analisis derajat

kesehatan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan masyarakat,

melalui survey langsung kepada warga sekitar yang dilakukan oleh pegawai

puskesmas dan kader kesehatan dengan cara berkeliling satu persatu mengecek rumah

warga. Dengan pelatihan dan data lembar standar kesehatan yang sudah diberikan

oleh dinas kesehatan untuk kemudian mengecek rumah warga. Hal ini dapat

mengoptimalkan dalam memperoleh informasi derajat kesehatan masyarakat dengan

begitu partisipasi masyarakat dapat lebih optimal.

B. Partisipasi Masyarakat

Untuk mendukung perwujudan masyarakat yang mau dan mampu memelihara

dan meningkatkan kesehatannya. Maka didalam masyarakat itu sendiri harus ada

upaya atau kegiatan-kegiatan untuk menjaga kesehtan. Oleh sebab itu partisipasi

masyarakat harus mampu mendorong dan memacu kegiatan-kegiatan di masyarakat

dalam mewujudkan kesehatan, seperti program pemberdayaan kesehatan yang ada di

Kelurahan Perumnas Way Halim yaitu, Promosi Kesehatan, Pembangunan Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan

Pemberantasan Penyakit Menular, semua program tersebut merupakan program yang

dijalankan oleh semua pihak seperti tenaga kesehatan dari pemerintah, kader

kesehatan dan masyarakat umumnya, sehingga dalam pelaksanaan program kesehatan

ini melibatkan semua masyarakat.
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Hal ini sebagiamana dalam teori di bab II bahwa tumbuh dan berkembannya

partisipasi masyarakat di tentukan oleh tiga unsur pokok yaitu Adanya kesempatan

yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya kemauan masyarakat

untuk berpartisipasi. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

1. Kesempatan Masyarakat Untuk Berpartisipasi

Dalam kenyataan di masyarakat, banyak program pembangunan yang kurang

memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan

kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak, juga sering dirasakan

kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan

dalam bentuk apa mereka dapat berpartisipasi. Pada teori Partisipasi dalam Bab II

partisipasi dilaksanakan dalam empat tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, dan pemanfaatan hasil. Dalam praktiknya kesempatan untuk masyarakat

dalam keempat tahap tersebut sudah berjalan, namun belum maksimal dikarnakan

tidak semua masyarakat terlibat dalam setiap tahapan, karna di Kelurahan Perumnas

sudah membentuk kader kesehatan yang menjadi perwakilan masyarakat untuk

berpartisipasi dalam beberapa tahapan yaitu perencanaan dan evaluasi program.

Harus dipahami bahwa pemberian kesempatan berpartisipasi bukanlah sekedar

pemberian kesempatan untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan agar mereka tidak

melakukan tindakan yang akan menghambat pembangunan, akan tetapi pemberian

kesempatan berpartisipasi harus dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat

setempat layak diberi kesempatan disamping kemampuan yang dimiliki untuk

membangun mutu kesehatan pribadi dan keluarga.
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2. Kemauan Masyarakat Untuk Berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang

dimiliki masyarakat terutama individu untuk membangun atau memperbaiki

kehidupannya, ingin bermanfaat untuk orang lain, dan membantu sesame.

Selain dari dalam diri, kemampuan masyarakat juga harus ditunjang oleh faktor

dari luat yang telah dijelaskan di Bab III yaitu pemberian menumbuhkan partisipasi,

pemberian tanggung jawab, memberikan stimulus untuk masyarakat, menjaga

kepercayaan, dan penyediaan informasi untuk masyarakat dalam program

pemberdayaan kesehatan.

3. Kemampuan Masyarakat Untuk Berpartisipasi

Kesempatan- kesempatan yang diberikan oleh masyarakat akan tidak banyak berarti

jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan untuk

melihat kesempatan yang diberikan dalam melaksanakan program dengan

keterampilan yang mereka miliki. Penyuluhan maupun pelatihan yang diberikan oleh

masyarakat tidak hanya tentang informasi kesehatan yang mereka butuhkan tetapi

juga untuk mendorong dan meningkatkan kemampuannya untuk berparisipasi.

Keadaan umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat

dalam program, adalah karena masyarakat hanya diminta untuk berpartisipasi dalam

pemanfaatan hasil. Disamping itu masyarakat juga kurang diberi informasi yang jelas

tentang kesempatan- kesempatan yang tersedia untuk berpartisipasi dalam program

pemberdayaan kesehatan.
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Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menciptakan partisipasi aktif masyarakat

dalam pembangunan seperti yang di jelaskan tersebut. Semua itu kata kuncinya

adalah masyarakat perlu diberikan kepercayaan untuk mengurus dan mengatur diri

dan lingkungannya. Artinya masyarakat harus menjadi subjek dan bukan objek

semata dari usaha kesehatan. Masyarakat harus dididik dan dibekali berbagai

pengetahuan dan keterampilan dasar dalam usaha-usaha kesehatan, serta dilibatkan

secara aktif sejak perencanaan dalam usaha- usaha tersebut. Tugas utama Petugas

Kesehatan tidak lagi melaksanalan atau mengajak serta masyarakat dalam usaha-

usaha kesehatan, namun harus dapat lebih berperan aktif sebagai pendidik dan

fasilitator, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kesehatan

mereka, dan mendorong masyarakat agar aktif dalam mengatasi masalah- masalah

kesehatan

C. Pemberdayaan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

1. Promosi Kesehatan.

Wujud partisipasi masyarakat dalalm pemberdayaan kesehatan di Kelurahan

Perumnas Way Halim, di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dalam promosi

kesehatan yang dilakukan baik di dalam gedung Puskesmas Way Halim seperti

pemasangan poster dan penyediaan leafleat di ruang tunggu sehingga masyarakat

disela menunggu antrian bisa membaca poster yang dipasang dan mengambil leafleat

yang disediakan,promosi kesehatan yang berada di luar gedung Puskesmas Way

Halim seperti yang di jelaskan di Bab III yaitu berupa penyuluhan kesehatan, dengan

menggunakan media yang disesuaikan dengan materi dan kebutuhan masayarakat
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akan kesehatan, hal ini sejalan dengan teori Postom , di bab II Faktor yang

menggerakkan partisipasi masyarakat, perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya

memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

yang nyata, dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong

timbulnya jawaban (response) yang dikehendaki.

Promosi kesehatan yang diadakan di luar gedung Puskesmas Way Halim

berupa program proanis ceria, dengan Penyebaran informasi kegiatan Proanis Ceria

kepada masyarakat dibantu dengan Kader Kesehatan Posyandu, dan saling

memberikan informasi kepada  masyrakat pada umumnya sehingga membuat

masyarakat yang hadir cukup ramai, hal ini sebagaimana  dengan teori di bab II peran

edukasional, berupa penyampaian informasi yang mungkin belum diketahui oleh

komunitas sasarannya. Pelaku perubahan dapat memberikan informasi yang berguna

antara lain dengan menggambarkan kesuksesan suatu program yang telah

dilaksanakan di daerah lain dengan situasi dan kondisi yang mempunyai kemiripan

dengan komunitass sasaran.

2. Pembangunan kesehatan lingkungan

Selain kesehatan individu, keluarga, serta masyarakat, pembangunan

kesehatan lingkungan juga merupakan salah satu program pemberdayaan kesehatan,

dalam pelaksanaannya yang telah dijelaskan di bab III kader kesehatan dan Pegawai

Puskesmas mengunjungi rumah-rumah warga untuk melakukan pengecekan secara

rutin dan berkala serta memberikan penyuluhan kesehatan lingkungan secara

langsung kepada masyarakat yang masih belum mengendalikan pencemaran
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lingkungan sekitar rumah. Hal ini sesuai dengan teori dalam bab II, menggerakkan

pembangunan nasional berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat

untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu dan

merata serta terjangkau, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu , keluarga,

dan ,masyarakat beserta lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai

melalui pendidikan dasar, sedangkan untuk masalah keterampilan bisa dikembangkan

melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui

pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar. Hal –

hal seperti ni dapat membantu masyarakat untuk menciptakakn sumber penghidupan

mereka sendiri dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka

sendiri.

3. Kesehatan Ibu dan Anak.

Dalam program kesehatan ibu dan anak yang telah dijelaskan di bab III

kehadiran ibu hamil dalam program kelas ibu hamil merupakan salah satu wujud

partisipasi dalam menekan resiko sakit dalam menghadapi persalinan. Hal ini sejalan

dengan teori indikator pemberdayaan masyarakat pada bab II yaitu meningkatkan

kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan, sehingga

berkurangnya masyarakat yang menderita penyakit. memotivasi masyarakat untuk

membentuk kelompok dalam mempermudah pengorganisasian dan melaksanakan

kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi mereka agar dapat

terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan

mereka dengan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.
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4. Perbaikan Gizi Masyarakat.

Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam perbaikan gizi masyarakat

yang terdapat di bab III yaitu pemberian makanan tambahan, yang dilaksanakan

perbulan pada saat Posyandu, selain kehadiran dalam Posyandu masyarakat juga

mengumpulkan dana untuk pengadaan makanan tambahan dengan cara memberikan

sumbangan sukarela berupa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam wadah yang

telah disediakan oleh kader kesehatan, jika sudah terkumpul kader kesehatan

menghitung dana yang terkumpul kemudian memberikan kepada penanggung  jawab

pemberian makanan tambahan pada bulan berikutnya, hal ini sesuai dengan teori di

bab II menurut  Mardikanto, dalam indikator pemberdayaan,  jumlah dana yang dapat

di gali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan. Hal ini

merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap sumber-sumber yang dimiliki

oleh individu-individu yang dalam masyarakat melalui sumbangan sukarela dengan

tujuan untuk menciptakan modal sosial.

5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular,  seperti yang sudah

di jelaskan di bab III pegawai kesehatan memberikan edukasi kepada masyarakat

dibantu dengan kader kesehatan, seputar cara mencegah penyebab penyakit Demam

Berdarah Dangue dengan melakukan vogin, sanitasi dasar, serta cara menggunakan

air bersih dan memberantas penyakit menular yaitu Demam Berdarah Dangue dengan

cara pembagian pupuk abate agar air yang terdapat disekitar rumah tidak menjadi

sarang nyamuk, hal ini sejalan dengan teori  . Hal ini sejalan dengan teori di bab II
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salah satu dari delapan aspek dalam meningkatkan perhatian dan pemberdayaan

masysrakat terhadap kesehatan, yaitu peningkatan pendidikan kesehatan dan metode

pencegahan penyakit. Dalam pencegahan serta pemberantasan penyakit menular

dilaksanakan oleh para petugas Puskesmas dan kader kesehatan sesuai kebutuhan

masyarakat dengan waktu yang telah ditentukan dan focus terhadap masalah yang

urgent. Hal ini sebagaimana dalam teori di Bab II menurut Mardiantok salah satu

indikator pemberdayaan msyarakat, yaitu intensitas kegiatan petugas dalam

mengendalikan masalah. Petugas pemberdayaan  formal yaitu para petugas kesehatan

dari puskesmas dan petugas nonformal adalah para kader kesehatan dan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori Bab II menurut Chamber,bahwa agen pemberdayaan

formal atau petugas formal adalah aparatur pemerintahan yang bertugas di lapangan

seperti pegawai puskesmas dan petugas  non formal adalah individu yang memiliki

dedikasi secara sukarela untuk membantu pemberdayaan masyarakat baik yang

dikelola oleh suatu lembaga atau secara pribadi.

D. Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan program pemberdayaan kesehatan ini peneliti berpendapat bahwa

kegiatan pemberdayaan kesehatan adalah kegiatan pemahaman dan pembelajaran,

dimana masyarakat belajar untuk memahami bahwa peran masyarakat tidak hanya

sebagai penerima manfaat atau sasaran tetapi lebih luas dalam tingkat pelaksana

program dalam lingkup kemampuan individu, dalam pembelajaran masayarakat

belajar untuk hadir serta berpatisipasi dalam sebuah kegiatan pemberdayaan, namun
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partisipasi tidak akan terjadi tanpa adanya kemauan dan kesadaran masyarakat, maka

perlu diadakannya sosilisasi dan edukasi secara terus menerus.

Matrik 4.1 Analisa Partisipasi masyarakat

Unsur Temuan Utama Analisa Terkait Konsep

Latar Belakang
Partisipasi

a. Program pemberdayaan
kesehatan dibuat untuk
pelayanan kesehatan
masyarakat,

b. Muncul kesadaran dari dalam
diri masyarakat

c. Terdapat pembelajaran
d. Terdapat pendampingan
e. Keikutsertaan meningkatkan

mutu kesehatan

Melalui kesadaran individu
dan penyuluhan kader
kesehatan, pendampingan
pegawai puskesmas

Partisipasi bertujuan
memberikan pengetahuan dan
peningkatan pada mutu
kesehatan masyarakat.

Bentuk
Partisipasi

a. Sumber daya masyarakat
b. Dana
c. Jasa tenaga
d. Jasa pelayanan

Bentuk partisipasi berupa
sumber daya masyarakat
yaitu kader kesehatan dan
masyarakat, dana berupa
iyuran untuk penyediaan
makanan tambahan, jasa
tenaga dari kader kesehatan
dan masyarakat, jasa
pelayanan dari bidan dan
pegawai puskesmas.

Tipologi
Partisipasi

Masyarakat konsultasi secara
individu dalam kegiatan
pemberdayaan kesehatan

Masyarakat menghadiri
kegiatan pemberdayaan
kesehatan, posyandu, kelas
ibu hamil, promosi kesehatan.

Tingkat
partisipasi

Manfaat sosial, ekonomi,
lingkungan, psikologis dan
berbagi pengalaman baru yang
dirasakan masyarakat.

Kegiatan pelayanan
kesehatan mendatangkan
manfaat bagi masyarakat dan
kader kesehatan sehingga ada
umpan balik dari kedua belah
pihak.

Tumbuh
kembang

a. Kesempatan
b. Kemauan

Pemberian kesempatan pada
masyarakat dalam menerima
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Partisipasi c. Kemampuan manfaat dan sebagai
pelaksana kesehatan,
menumbuhkan kemauan
masyarakat dalam hal
pemahaman dan
pembelajaran, membangun
kemampuan agar masyarakat
mandiri dan dapat
memperbaiki mutu kesehatan.

Derajat
Kesukarelaan
Partisipasi

a. Spontan
b. Terinduksi

Motivasi dari dalam diri
tumbuh karna keinginan,

Motivasi tumbuh karena
dorongan dari kader
kesehatan.

Faktor yang
mempengaruhi
Partisipasi

a. Program yang dibutuhkan
masyarakat

b. Stimulus terhadap
masyarakat

Masyarakat berpartisipasi
karna adanya dorongan yang
membangkitkan motivasi,
menjadikan kehadiran
sebagai kebiasaan.

E. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Puskesmas sebagai penyedia pelayanan pemberdaya kesehatan masyarakat

merupakan penyelenggara dalam pelayanan kesehatan dan masyarakatlah yang

menjadi penerima manfaat, pemahaman semacam ini harus di perbaiki, bahwa

disamping sebagai penerima manfaat pelayanan kesehatan masyarakat juga sebagai

pelaksana sekaligus juga sebagai penyelenggara dalam batas tertentu yang sesuai

dengan kemampuan masyarakat. Untuk itu perlunya penyuluhan yang diberikan

untuk masyarakat, serta adanya kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan kesehtan. Hal ini sebagaimana teori di Bab II menurut Slamet, yang

menyatakan bahwa tumbuh dan kembangnya partisipasi masyarakat sangat di
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tentukan oleh adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk

berpartisipasi.Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.Adanya kemampuan

masyarakat untuk berpartisipasi.

Salah satu indikator partisipasi pada tingkat kesehatan yang baik dalam sebuah

masyarakat yakni terlihat dari bagaimana pemahaman masyarakat mengenai

kebutuhan dan keinginan dalam menjaga kesehatan. Program-program pemberdayaan

kesehatan menjadi sebuah tindakan dan aksi nyata dari masyarakat untuk

mewujudkan cita-cita bersama menjaga kesehatan dimulai dari kehadiran dalam

seriap pelaksanaan program, keaktifan dan juga aplikasi dalam keseharian yang

didukung dengan kebersihan lingkungan Kelurahan Perumnas Way Halim.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab III wujud partisipasi masyarakat dalam

pemberdayaan kesehatan , wujud partisipasi masyarakat sebagai sumberdaya

masnusia seperti kader kesehatan yang dibentuk berdasarkan musyawarah langsung

baik secara pemilihan langsung ataupun tidak langsung. Para kader diberikan

tanggung jawab untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kesehatan. Dengan

pemberian tanggung jawab ini memotivasi para kader kesehatan, untuk mengajak

masyarakat juga berperan aktif dalam setiap pelaksanaan program. Sehinnga para

kader dapat bekerjasama dengan pegawai kesehatan dari puskesmas dan masyarakat

dalam kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehataan baik sebagai pelaksana maupun

penerima pelayanan kesehatan. Hal ini sebagaimana dalam teori di Bab II menurut

pendapat Van de Ban yang menyatakan beberapa alasan yang mendasari perlunya
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partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerjasama

dalam program pemberdayaan, jika ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Agar masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan

kesehatan, yaitu dengan cara jika ada masyarakat yang tidak aktif selama 3 bulan

datang ke Posyandu maka para kader kesehatan mengunjungi rumah masyarakat

tersebut. Hal ini sebagaimana dalam teori di Bab II bahwa salah satu faktor yang

menggerakan partisipasi masyarakat yaitu dijadikan motivasi terhadap masyarakat,

yang berfungsi membangkitkan tingkahlaku (behavior), yang dikehendaki secara

berlanjut.

Para kader kesehatan memberikan informasi tentang perkembangan kesehatan

secara rutin dan transparan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tidak

langsung dan dengan berbagai media seperti yang telah dijelaskan dalam bab III. Hal

ini sebagaimana dalam teori di bab II, yaitu memberikan Informasi seputar

pemberdayaan kesehatan masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Dengan demikian menurut analisis penulis, partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan program pelayanan kesehatan adalah salah satu alternative

pemberdayaan kesehatan yang sangat besar perannya dalam pelayanan kesehatan,

apabila dalam masyarakat sudah ada kemauan serta mengerahkan kemampuan dalam

pelaksanaan program pemberdayaan kesehatan maka akan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat Kelurahan Perumnas Way Halim , yang di tunjang oleh

program pelayanan kesehatan dari Puskesmas Way Halim. Selain itu pengumpulan

dana dari masyarkat secara sukarela dan pengadaan tempat pelaksanaan pelayanan
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kesehatan juga diharapkan dapat memfasilitasi sarana pelayanan kesehatan dari

masyarakat dan untuk masyarakat sehingga nikmat sehat yang Allah swt berikan

tidak dilalaikan oleh kita sebagai hamba-Nya.

Dalam penelitian ini penulis mengutip salah satu ayat dalam firman Allah swt :

…          ...

Artinya :“…Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum

sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…”

(Q.S.Ar Ra’du : 11).1

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang bisa merubah keadaan suatu kaum

atau bangsa adalah bangsa itu sendiri, dan korelasi ayat tersebut dengan

pemberdayaan kesehatan yaitu menjaga kesehatan adalah tugas setiap manusia.Jika

manusia ingin sehat maka manusia tersebut yang harus menjaga kesehatanya. Dengan

adanya kesadara para masyarakat dalam menjaga kesehatan maka akan

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kesehatan. Sehingga jika

manusia sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, mau menjaga kesehatanya dan

mampu untuk menjaga kesehatanya serta tolong menolong dengan manusia yang

lainnya, maka kita semua mampu meminimalisir angka penyakit yang terus

berkembang.

Dari berbagai kegiatan pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh

masyarakat banyak terkandung nilai-nilai islam seperti tentang menjaga kesehatan

1 Departemen Agama RI, Al – Qur’an Terjemah, (Bandung, Syamil Qur’an, 2007), H. 250
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sebagai rasa syukur atas nikmat sehat, membantu sesama masyarakat dalam

meningkatkan derajat kesehatan, bersedekah berupa dana untuk penyediaan makanan

tambahan, kerja sama dalam pelaksanaan  pemberdayaan kesehatan warga Kelurahan

Perumnas Way Halim.

Dalam partisipasi masyarakat tidak hanya materi saja yang dibutuhkan akan

tetapi bersifat non materi seperti nilai-nilai spiritual dan partisipasi dapat dikatakan

berhasil apabila masyarakat mandiri dan dapat membantu sesama masyarakat lainnya.

Sehingga menurut pendapat penulis bahwa korelasi antara partisipasi masyarakat

dengan pemberdayaan kesehatan ini mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan

jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.Aspek terpenting dalam pemberdayaan

adalah partisipasi masyarakat, dengan adanya partisipasi masyarakat maka

pemberdayaan dapat terwujud.Selain itu masyarakat bukan sebagai objek

pengembangan masyarakat tetapi juga subjek dalam pengembangan masyarakat.

Karena dalam pengembangan masyarakat islam yang mempunyai tujuan mengajak,

mendampingi, serta membina masyarakat sehinngga masyarakat dapat menolong

dirinya sendiri dan keluarga untuk mencapai sebuah derajat kesehatan secara mandiri.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada BAB IV Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan

Kesehatan warga Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan kesehatan yang ada di Kelurahan Perumnas Way Halim

yaitu, Promosi Kesehatan, Pembangunan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu

dan Anak, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan Pemberantasan Penyakit

Menular. Merupakan program pemberdayaan kesehatan yang dijalankan oleh

semua pihak seperti tenaga kesehatan dari pemerintah, kader kesehatan dan

masyarakat umumnya, sehingga dalam pelaksanaan program kesehatan ini

melibatkan semua masyarakat.

2. Beberapa cara dalam menumbuhkan partisipasi dilihat dari prilaku kesehatan

masyarakat yaitu pemberian tanggung jawab kepada kader kesehatan yang

merupakan bagian dari masyarakat, memberikan stimulus kepada masyarakat

untuk selalu hadir dalam pelaksanaan program kesehatan, menjaga kepercayaan

masyarakat agar selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dari obat-

obatan dan vitamin, yang terakhir penyediaan informasi karna masyarakat

berdasarkan mata pencaharian yang sangat multi dimensi membuat penyampaian

informasi harus terus menerus di lakukan.

94
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3. Partisipasi masyarakat merupakan cara yang paling mudah dalam

memberdayakan kesehatan, dengan partisipasi dalam program pemberdayaan

kesehatan berarti lebih memudahkan masyarakat memperoleh sumber daya

kesehatan. Dengan kesadaran dan kemauan, memang membutuhkan waktu yang

lama tetapi bila tercapai hasilnya masyarakat akan membentuk kebiasaan untuk

bertanggung jawab dalam melaksanakan program pemberdayaan kesehatan yang

dilaksanakan di Kelurahan Perumnas Way Halim. Rasa tanggung jawab dalam

pelaksanaan program kesehatan akan membuat semua masyarakat merasa

bertanggung jawab terhadap derajat kesehatan individu maupun masyarakat

Kelurahan Perumnas Way Halim.

4. Syarat Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan kesehatan

merupakan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari bawah, dengan

penyediaan anggaran pemenuhan kebutuhan dari masyarakat, serta penyediaan

sumberdaya manusia sebagai pelaksana dan penerima manfaat pelayanan

kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Dengan ikut berpartisipasi dalam

program pelayanan kesehatan, tidak hanya kehadiran tetapi juga berperan aktif

dalam mengambil peran yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki

masing-masing untuk melaksanakan program kesehatan masyarakat Kelurahan

Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, sehingga program pelayanan

kesehatan yang ada terlaksana dari masyarakat dan untuk masyarakat.

5. Dengan demikian dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan

kesehatan dapat dilihat apabila pendampingan Pegawai Puskesmas besar maka
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partisipasi kader kesehatan dan masyarakat kecil, namun sebaliknya apabila

pendampingan Pegawai Puskesmas kecil maka partisipasi kader kesehatan dan

masyarakat besar, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa masayrakat sudah

cukup besar partisipasinya, melalui kader kesehatan dan juga masyarakat pada

umumnya, karna Pegawai Puskesmas sebagai menyediakan fasilitas,

mengarahkan jalannya program pemberdayaan kesehatan dan juga memberikan

arahan kepada kader kesehatan dalam pelaksanaannya.

B. SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan dalam penelitian ini maka dalam skripsi ini

penulis mencoba memberikan sumbangsih pemikiran sebagai masukan. Adapun

saran-saran penulis sebagai berikut :

1. Saran untuk masyarakat di Kelurahan Perumnas Way Halim untuk selalu aktif

dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan warga yang di adakan oleh Puskesmas

Way Halim, karna masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat dalam

pelayanan kesehatan, tapi juga pelaksana dalam pelayanan kesehatan, tanpa

partisipasi dari masyarakat program pemberdayaan kesehatan juga belum bisa

maksimal. Karna pemberdayaan kesehatan selain di pengaruhi oleh faktor

eksternal juga di pengaruhi oleh faktor internal yaitu dari dalam diri masyarakat

untuk memberdayakan kesehatan.

2. Saran untuk Kader Kesehatan, dalam pelaksanaan program pemberdayaan

kesehatan, sebaiknya sering memberikan informasi dan pelatihan kepada

masyarakat, agar masyarakat mandiri dalam meningkatkan mutu kesehatan.
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DAFTAR SAMPEL

No. Nama Jabatan
1 Darwin Shalih Lurah Perumnas Way Halim
2 Yurika

Pegawai Puskesmas Way Halim3 Diah
4 Tati
5 Eni SA

Kader Kesehatan

6 Mareta
7 Rusmi
8 Nunung
9 Mastirah
10 Iwon Suryati
11 Sumiyati
12 Sri Utami

Masyarakat
13 Yanti
14 Rumsiah
15 Desi
16 Avri
17 Mastiroh
18 Titi



Matrik 3. 1 Kader Posyandu Kelurahan Perumnas Way Halim

No Nama Posyandu Nama Kader

1. Posyandu Dahlia 1

1. Dewi

2. Budi

3.Ashni

4. Leni

5. Mareta

2. Posyandu Dahlia 2

1. Hj. Sumiyati

2. Komala Dewi

3. Sukarsih

4. Yayuk Yulina

5. Suliyem

3. Posyandu Dahlia 3

1. Hj. Wati Artini

2. Rusmi

3. Agustini, AS. S.Sos

4. Vonny

5. Dewi Alina

4. Posyandu Dahlia 4

1. Iwon Suryati

2. Hj. Suyanti

3. Masnuning

4. Hj. Aida

5. Yeani Wenur

1. Lili Liswati

2. Najwana



5. Posyandu Dahlia 5 3. Suryati

4. Rislaini

5. Mastira

6. Posyandu Dahlia 6

1. Hernita

2. Yatmi

3. Nunung

4. Ernalis

5. Muslihat

7. Posyandu Dahlia 7

1. Hustina

2. Eni . SA

3. Sri Yati

4. Husnimar

5. Suparmi

Sumber : Dokumen Kelurahan Perumnas Way Halim dicatat 2  November 2016



Data Kunjungan Posyandu Tahun 2015-2016
Kelurahan Perumnas Way Halim

Kota Bandar Lampung

Posyandu Balita

Tahun 2015 2016

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

1 Dahlia 1 43 50 32 42 38 45 40 35 34 30 31 40 34 42 45 32 36 29 25 64 32

2 Dahlia 2 42 49 37 44 35 47 41 37 32 33 37 40 43 39 46 37 41 30 40 42 35

3 Dahlia 3 48 48 48 48 45 48 45 47 46 48 48 46 40 35 45 35 31 36 32 37 32

4 Dahlia 4 42 43 45 43 41 30 33 40 31 28 25 30 32 42 66 30 40 27 32 66 34

5 Dahlia 5 38 42 41 40 41 40 31 39 40 27 29 39 40 33 61 31 39 30 39 53 38

6 Dahlia 6 30 35 37 39 39 37 36 33 37 30 30 37 39 31 51 32 41 29 40 50 40

7 Dahlia 7 27 40 26 27 25 31 27 34 29 32 26 29 22 36 37 34 23 22 13 53 18



Tabel 3.7 Rencana Kerja/ Planning Of Action

No Kegiatan Tujuan Pelaksanaan Sasaran Out Put Ket
Kegiatan Prioritas

1 Pemberanta
san
penyakit
menular
DBD

-
menurunk
an jumlah
kasus
DBD
-
meningkat
kan angka
bebas
jentik
-
meninngk
atkan
cakupan
angka
bebas
jentik
sekolah

Dokter
Petugas
Puskesmas

-rumah
pendudu
k di
wilayah
kerja
Puskesm
as Way
Halim
-sekolah
diwilaya
h kerja
Puskesm
as Way
Halim

-
meningk
atnya
ABJ
-
meningk
atnya
cakupan
pemeriks
aan
jentik
sekolah

2 Penjaringan
bumil resti

-
menurunk
an angka
kematian
ibu
-
meningkat
kan
cakupan
persalinan
bumil resti

Dokter
Bidan
Petugas
Puskesmas

Ibu
hamil
resti dan
keluarga

Terdetek
sinya
bumil
resti

3 Pembiayaan
persalinan
masyarakat
miskin

-
menurunk
an angka
kematian
ibu
-
peningkata
n cakupan
pertolonga

Dokkter
Bidan

Ibu
bersalin
masyara
kat
miskin

Terlayan
inya
persalina
n
masyara
kat
miskin



n
persalinan
nakes

4 Peremuan
BPS

-
menurunk
an angka
kematian
ibu
-
mengkoor
dinasikan
program
KIA –
Gizi

Dokter
Bidan
Perawat
Petugas Gizi

BPS Terkoord
inasinya
program
KIA-
Gizi

5 Penjaringan
neonates
resti

-
menurunk
an angka
kematian
bayi
-
meningkat
kan
cakupan
penemuan
dan
kunjungan
neonates
dan
neonates
resti

Dokter
Bidan

Neonatus
resti dan
keluarga

Meningk
atnya
cakupan
penemua
n dan
kunjunga
n
neonates
dan
neonates
resti

6 Pemeriksaa
n DDTK

-
menurunk
an angka
kematian
bayi
-
mendeteks
i tumbuh
kembang
balita dan
bayi

Dokter
Bidan

Bayi dan
Balita

Meningk
atnya
cakupan
DDKT

7 Pemantauan - Dokter Balita Terpanta



balita gizi
kurang

meningkat
kan
cakupan
balita
BGM
-
menurunk
an resiko
gizi buruk

Bidan
Perawat
Petugas Gizi

gizi
kurang
dan
keluarga

unya
Balita
dengan
gizi
kurang

8 Pelacakan
gizi buruk

-
meningkat
kan
cakupan
penemuan
gizi buruk
-
menurunk
an kasus
gizi buruk

Dokter
Pelaksana
Gizi

Balita
gizi
buruk
dan
keluarga

Terdetek
sinya
kasus
gizi
buruk
dan
balita
resti gizi
buruk

Kegiatan Esensia
1 Imunisasi -

meningkat
kan
cakupan
imunisasi
-mencegah
terjadinya
KLB
akibat
campak,
TN dll
-menjamin
pasokan
perbekalan
imunisasi

Pelaksana
Imunisasi

Balita
dan ibu
hamil

-
meningk
atnya
cakupan
imunisas
i
-
terjamin
nya
pasokan
perbekal
an
imunisas
i

2 Peningkatan
cakupan TB
Paru

-
meningkat
kan
cakupan
penemuan
TB Paru
-menjamin

Pelaksanaan
Laboratorium

Masyara
kat
potensi
TB

Meningk
atnya
cakupan
TB paru
-
terjamin
nya



pasokan
perbekalan
lab
pemeriksa
an TB

pasokan
perbekal
an LAB
TB

3 Survailans
epidemiogi

-sebagai
sistem
kewaspada
an dini
KLB
-
membantu
menyemp
urnan
cakupan
program
kesehatan
lainnya

Dokter
Pelaksana
survailans

Masyara
kat
potensial
penyakit

-
meningk
atnya
cakupan
program
kesehata
n

4 Peningkatan
kesehatan
lingkungan

-
meningkat
kan status
kesehatan
lingkunga
n (TTU,
Pokmair,
TP2M,
dan sarana
air bersih)
-
mengelola
sampah
Puskesmas

Pelaksana
Sanitasi

RSAM,
masyara
kat yang
memiliki
fasilitas
kesling

-
meningk
atnya
status
kesling
-
terkelola
nya
sampah
Puskesm
as

5 Penyuluhan
promosi
kesehatan

Mendukun
g program
kesehatan
yang ada

Dokter
Bidan
Petugas gizi
Perawat dan
nakes lainnya

Masyara
kat
secara
keseluru
han

Meningk
atkan
cakupan
program
kesehata
n secara
berkesin
ambunga
n

6 Pemeliharaa - Dokter Pendudu Meningk



1 Peningkata

n Pelayanan

Kesehatan

Meningkat

kan

pelayanan

kesehatan

Semua tenaga

kesehatan

Pengunju

ng

Puskesm

as

Meningk

stnya

kualitas

pelayana

n

2 Peningkata

n UKS

-

meningkat

kan

kualitas

kesehatan

siswa

Dokter ,

Dokter Gigi,

Promkes,

Bidan,

Perawat gigi,

gizi, sanitasi,

dan nakes

Sekolah ,

guru dan

para

siswi

-

meningk

atnya

kualitas

kesehata

n siswa

n kesehatan
USILA

meningkat
kan
kualitas
hidup
USILA
-
meningkat
kan
cakupan
pelayanan
USILA

Perawat
Bidan
Promkes

k usia
Lanjut

atnya
cakupan
pelayana
n USILA

7 Peningkatan
manajemen
Puskesmas

Mendukun
g
kesehatan
yang ada

Seluruh
tenaga di
Puskesmas

Seluruh
tenaga di
Puskesm
as

Kegiatan Pendukung



-

meningkat

kan

cakupan

program

UKS

lain -

meningk

atnya

cakupan

program

UKS

3 Revitalisasi

Posyandu

dan

Puskeskel

Mendukun

g Program

Kesehatan

yang ada

Dokter,

Bidan, Gizi,

dan nakes

lain

Masyara

kat yang

mempun

yai

balita,

ibu

Hamil,

Lansia ,

dll

Meningk

atnya

cakupan

program

kesehata

n secara

keseluru

han

Sumber : Dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas Way Halim, dicatat 12 Agustus 2016



PEDOMAN INTERVIEW

A. Pedoman kepada Masyarakat

Tahap Kegiatan Pertanyaan Wawancara

Perencanaan

1. Apa yang memotivasi Bapak/ibu untuk ikut serta
kegiatan?

2. Apakah informasi yang disampaikan menjangkau?
3. Sudah berapa lama ikut serta dalam kegiatan ?

Pelaksanaan

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dalam
program pemberdayaan kesehatan ?

5. Siapa saja yang turut serta dalam pelaksanaan program
pemberdayaan kesehatan?

6. Mengapa Bapak/Ibu ikut dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut?

7. Apa saja yang Bapak/Ibu dapatkan ?
8. Apa saja bentuk dukungan Bapak / Ibu dalam kegiatan ?

Evaluasi

9. Adakah peningkatan taraf  kesehatan setelah ikutiserta
dalam program ?

10. Apakah manfaat yang didapatkan dari adanya program?
11. Informasi apa saja yang diberikan dalam program?

B. Pedoman ]kepada Kader Kesehatan

Tahap Kegiatan Pertanyaan Wawancara

Perencanaan

1. Berapa lama menjadi kader kesehatan
2. Apakah harus ada keterampilan kusus untuk menjadi

kader kesehatan ?
3. Mengapa partisipasi masyarakat secara aktif sangat

penting dalam program?
4. Siapa saja masyarakat yang harus hadir dalam kegiatan ?
5. Apakah masyarakat mudah untuk diajak berpartisipasi?
6. Bagaimana strategi yang di lakukan untuk meningkatkan

minat masyarakat agar berpartisipasi?
7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengajak

masyarakat untuk berpartisipasi?
8. Bagaimana cara menghadapi kendala-kendala tersebut?

Pelaksanaan 9. Dalam hal apa saja masyarakat aktif berpartisipasi?



10.Apakah ada keharusan dalam berpartisipasi ?
11.Bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut?
12.Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut?
13.Bagaimana Anda menghadapi kendala-kendala tersebut?

Evaluasi

14. Apa saja tugas kader kesehatan dalam kegiatan evaluasi?
15.Siapa saja masyarakat yang diundang untuk menghadiri

evaluasi?
16.Bagaimana antusiasme masyarakat dalam evaluasi?
17.Apa saja yang telah diberikan agar masyarakat aktif dalam

kegiatan evaluasi ?



PEDOMAN OBSERVASI

Tahap Kegiatan Kegiatan Observasi

Pelaksanaan

1. Mengamati partisipasi masyarakat dalam prlaksanaan
program pemberdayaan kesehatan.

2. Mengamati dan mencatat strategi kader kesehatan atau
pegawai puskesmas dalam memotivasi masyarakat agar
berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemanfaatan
Hasil dan
Evaluasi

3. Mengamati keaktifan masyarakat dalam proses pelaksanaan
kegiatan

4. Mengamati dan mencatat partisipasi masyarakat dalam
kegiatan pemanfaatan hasil dan evaluasi, kegiatan apa saja
yang dilakukan.

Lain- lain

5. Kondisi umum masyarakat

6. Sarana dan prasarana dalam kegiatan program



PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Dokumen monografi dan demografi terbaru/terkini, meliputi gambaran umum

wilayah, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, klasifikasi penduduk

menurut pendidikan, mata pencaharian penduduk dan kondisi keagamaan

masyarakat Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

2. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan, melipti:

a. Program yang terlaksana tahun 2015 dan 2016

b. Dokumen Pelaksanaan Program

c. Absensi / daftar kehadiran masyarakat dalam kegiatan

3. Data Kader Kesehatan  Kelurahan

4. Foto-foto kegiatan



FOTO KEGIATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Penimbangan Berat Badan 2.  Pengukuran Tinggi Badan

3. Konsultasi Kesehatan Balita 4. Pemberian Makanan Tambahan



5. Senam Lansia 6. Penyuluhan Kesehatan

7.  Pembagian Makanan Tambahan Lansia



8. Kelas Ibu Hamil

9. Pelaksanaan Posyandu
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