
 1

Akuntabilitas Sosial

Pelayanan Kesehatan
 Daerah Perbatasan

Penulis:

Mujtaba Hamdi
Tanti Budi Suryani
darwanto



 2

Akuntabilitas Pelayanan kesehatan 
daerah Perbatasan

Penulis :
Mujtaba Hamdi
Tanti Budi Suryani
Darwanto

Penyelaras Bahasa :
Wendratama

Editor : 
Naeni Amanullah

Layout :
Rahmat Seblat

Diterbitkan :
Medialink

Didukung oleh :
FORD FOUNDATION



 3

Akuntabilitas Sosial

Pelayanan Kesehatan
 Daerah Perbatasan



 4

Daftar ISI

DAFTAR SINGKATAN 

BAB 1 
PENDAHULUAN : 
MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH 
PERBATASAN PENTING ?                                                            | 8
 
Layanan Kesehatan dalam Prinsip Open Government           |10 
Akuntabilitas Sosial Layanan Kesehatan                                |12
Tentang Penelitian ini                                                               
  
BAB 2 
AKUNTABILITAS SOSIAL LAYANAN KESEHATAN 
DI BENGKALIS, RIAU                                                           | 17             

1.Kabupaten Bengkalis dan Masalah Kesehatan                 | 22
2.Potret Kapasitas dan Tantangan Layanan Kesehatan            | 23 
3. Potensi Perbaikan Melalui Akuntabilitas Sosial               | 40 
4.Kesimpulan dan Rekomendasi                                          | 44 
  
BAB 3 
AKUNTABILITAS SOSIAL LAYANAN KESEHATAN 
DI PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT                           | 48 

1. Kabupaten Pasaman Barat dan Masalah Kesehatan           | 48 
2. Kapasitas dan Tantangan Layanan Kesehatan                 | 55
3. Potensi Perbaikan Melalui Akuntabilitas Sosial               | 65 
4. Kesimpulan                                                                     | 70



 5

  
BAB 4 
AKUNTABILITAS SOSIAL LAYANAN KESEHATAN 
DI SAMBAS, KALIMANTAN BARAT                                    | 72
 
1. Kabupaten Sambas dan Masalah Kesehatan        | 77  
2. Kapasitas dan Tantangan Layanan Kesehatan                 | 79
3. Potensi Perbaikan Melalui Akuntabilitas Sosial                    | 97 
4. Kesimpulan dan Rekomendasi                       | 101
  
BAB 5 
AKUNTABILITAS SOSIAL LAYANAN 
KESEHATAN DI LOMBOK BARAT, NTB                                       | 103
1. Gambaran Umum dan Kondisi Kesehatan di Lombok   
    Barat                                                                                                |109
2. Kapasitas dan Tantangan Layanan Kesehatan            | 109
3. Potensi Perbaikan Melalui Akuntabilitas Sosial     | 126 
4. Kesimpulan dan Rekomendasi 
  
BAB 6 
PENUTUP                                                                            | 132
 
Kesimpulan                                                                            | 133
Tantangan dan Rekomendasi 
  
Lampiran Tabel                                                                                      |135                                                                                 
Peluang, Tantangan dan Rekomendasi Layanan  
Kesehatan di Wilayah Perbatasan                                 | 138

Biografi Singkat Penulis                                                       | 140

Daftar ISI



 6

DAFTAR SINGKATAN
AHH : Angka Harapan Hidup
AIPD	 :	Australia	Indonesia	Partnership	for	Decentralisation	
AKB	 :	Angka	Kematian	Bayi
Akaba	 :	Angka	Kematian	Balita
AKI	 :	Angka	Kematian	Ibu
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BBLR	 :	Bayi	dengan	Berat	Badan	Lahir	Rendah
BLUD	 :	Badan	Layanan	Umum	Daerah
BNPP : Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
BPJS	 :	Badan	Penyelenggara	Jaminan	Sosial	
CSR : Corporate Social Responsibility
DTPK : Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan 
FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
ICW	 :	Indonesia	Corruption	Watch
IMS : Infeksi Menular Seksual
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Akut
Jamkesmasda	 :	Jaminan	Kesehatan	Masyarakat	Daerah
Jampersal : Jaminan Persalinan
KBKP	 :	Kapitasi	Berbasis	Komitmen	Pelayanan
KEK : Kekurangan Energi Kronik
KIM	 :	Kelompok	Informasi	Masyarakat,	yaitu	kelompok- 

		kelompok	yang	dibentuk	secara	lokal	oleh	Dinas	 
		Kominfo	dan	Statistik	Kabupaten	Bengkalis	dengan	 
  tujuan sebagai agen sosialisasi informasi pemerintah  
  kabupaten.

KIS : Kartu Indonesia Sehat
LAPOR	 :	Laporan	Pengaduan	Online	Rakyat
LokMin	 :	Lokakarya	Mini,	yaitu	forum	pertemuan	warga	 

  dengan unsur UPTD dan Dinas Kesehatan. 
NCC : National Command Center atau Pusat Komando  

  Nasional 



 7

ODF	 :	Open	Defecation	Free
OPD : Organisasi Perangkat Daerah
ORI : Ombudsman Republik Indonesia
PBI : Penerima Bantuan Iuran
PISPK : Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan  

  Keluarga
PKBI : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
Polindes : Pondok Bersalin Desa
Posbindu	 :	Pos	Pembinaan	Terpadu	untuk	Penyakit	Tidak	 

  Menular
Poskesdes : Pos Kesehatan Desa
Posyandu	 :	Pos	Pelayanan	Terpadu
PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PSC	119	 : Public Safety Center	yaitu	tim	reaksi	cepat	untuk	 

		pelayanan	kesehatan	yang	dibentuk	oleh	 
  Kementerian Kesehatan.

Pusdatin	 :	Pusat	Data	dan	Informasi	
Puskesmas	 :	Pusat	Kesehatan	Masyarakat
Pusling	 :	Puskesmas	Keliling.	Ada	dua	macam	Pusling	yaitu	 

  Pusling Darat dan Pusling Air.
Pustu : Puskesmas Pembantu
Resti	 :	Ibu	Hamil	Berisiko	Tinggi
SOMASI	 :	Solidaritas	Masyarakat	untuk	Transparansi
SP4N	 :	Sistem	Penanganan	Pengaduan	Pelayanan	Publik	 

  Nasional
SPM	 :	Standar	Pelayanan	Minimal
TPAD : Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
UCI	 :	Universal	Child	Immunization
UPTD : Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU	SJSN	 :	Undang-Undang	Sistem	Jaminan	Sosial	Nasional



 8

Mens sana in corpore sano,sebuah	 ungkapan	 Latin	 yang	 populer,	
menunjukkan	hubungan	erat	antara	kesehatan	badan	dan	jiwa.	Kesehatan	
(badan	 dan	 jiwa)	 adalah	 prasyarat	 bagi	 kehidupan,	 keberlangsungan	
masyarakat	dan	negara,	sertakeberlanjutan	kehidupan.	

Sebab itu, kesehatan bukan semata urusan personal, melainkan 
urusan	publik	yang	menjadi	 tanggung	 jawab	negara.	Dalam	konstitusi	
Indonesia,	hidup	sehat	diakui	sebagai	hak	warga	negara,	termasuk	hak	
warga	negara	untuk	mendapatkan	 layanan	kesehatan	 (pasal	28H	ayat	
(1)	UUD	1945).	Selanjutnya,	pasal	34	ayat	(3)	menegaskan	bahwa	negara	
bertanggung	 jawab	 atas	 penyediaan	 fasilitas pelayanan kesehatan. 
Ketentuan inisejalan dengan dokumen internasional Declaration of 
Human Rights	bahwa	jaminan	kesehatan	merupakan	hak	asasi	manusia.

Meski	 secara	 konstitusi	 telah	 sangat	 jelas,	 pelaksanaannya	 adalah	
perkara lain. Indonesia masih berusaha keras memenuhi kebutuhan 
layanan	kesehatan	warga,	khususnya	di	wilayah	perbatasan.	

Dokumen	Rencana	Pembangunan	Jangka	Menengah	Nasional	(RPJMN)
menyebutkan,	 kawasan	 perbatasan	 negara	 merupakan	 wilayah	
kabupaten/kota	 yang	 secara	 geografis	 dan	 demografis	 berbatasan	
langsung	dengan	negara	tetangga	dan/atau	laut	lepas.	Wilayah-wilayah	
tersebut	 umumnya	 sulit	 dijangkau	 karena	 infrastruktur	 yang	 sangat	
terbatas,	 tingkat	 kesejahteraan	 relatif	 rendah,	 atau	 bahkan	 terisolasi	
secara ekonomi.

Kondisi	 wilayah	 perbatasan	 tersebut	 merupakan	 alasan	 mengapa	
pembangunan	 (ekonomi,	 infrastruktur,	 sarana	 dan	 prasarana)	
diselenggarakan. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga merupakan 
alasan	 bagi	 lemahnya	 layanan	 publik.	 Misalnya,	 Menteri	 Kesehatan	
menyatakan	bahwa	sulitnya	akses	ke	wilayah	perbatasan	menjadisalah	

BAB 1
PENDAHULUAN 
Mengapa Layanan Kesehatan di 
Wilayah  
Perbatasan Penting?
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satu	 alas	 an	 kurangnya	 layanan	 kesehatan	 primer	 di	 wilayah	 yang	
penting	ini1.	Artinya	layanan	kesehatan	primer,	tidak	sebagaimana	warga	
di	kota	maupun	desa	non-perbatasan,	lebih	sulit	diselenggarakan	secara	
reguler	di	kategori	wilayah	ini.	Oleh	karena	itu,	Kementerian	Kesehatan	
meluncurkan program khusus untuk Daerah Terpencil, Perbatasan, dan 
Kepulauan	(DTPK)	yaitu	program	Nusantara	Sehat.

Dalam	 laporan	 yang	 dirilis	 pada	 Januari	 2018,	 Kemenkes	menuturkan	
bahwa	 sampai	 akhir	 2017,	 program	 Nusantara	 Sehat	 telah	 berhasil	
menempatkan	6.216	tenaga	kesehatan	di	DTPK.	Jumlah	tersebut	terbagi	
ke	 dalam	 beberapa	 kategori,	 di	 antaranya	 penugasan	 khusus	 calon	
dokter	spesialis,	Wajib	Kerja	Dokter	Spesialis	(WKDS),	Team Based, dan 
penugasan individu.2

Selain itu dilaporkan pula mengenai anggaran kesehatan, Jaminan 
Kesehatan	 Nasional	 (JKN),	 pembangunan	 dan	 peningkatan	 mutu	
infrastruktur	 kesehatan,	 pengendalian	 penyakit	 tuberkulosis	 paru	 dan	
malaria,	serta	capaian	eliminasi	filariasis.	Laporan	tersebut	menampilkan	
profil	 umum	 program	 layanan	 kesehatan	 nasional	 yang	 diagendakan	
pemerintah,	 sebagai	 kerangka	 umum	 yang	 membingkai	 program	
layanan	kesehatan	untuk	wilayah	perbatasan.	Sebagai	misal	profil	umum	
anggaran kesehatan nasional.

Laporan	 Kemenkes	 tersebut	menyebutkan,	 anggaran	 kesehatan	 tahun	
2017	 berjumlah	 Rp	 58,3	 triliun.	 Paruh	 terbesar	 (43,80%)	 dialokasikan	
untuk	 program	 JKN,	 lalu	 program	 pembinaan	 pelayanan	 kesehatan	
29,17%,	 dan	 untuk	 program	 pengembangan	 dan	 pemberdayaan	 SDM	
kesehatan	sebesar	7,91%.	Anggaran	selebihnya	untuk	berbagai	program	
mulai kefarmasian dan alat kesehatan, program dukungan manajemen, 
hingga	program	pengawasan	dan	akuntabilitas	aparatur.

Selain	 program	 Nusantara	 Sehat	 yang	 beroritenasi	 pada	 peningkatan	
akses	 dan	 kualitas	 pelayanan	 kesehatan	 dasar	 di	 DTPK	 dan	 DBK	
melalui penempatan tenaga kesehatan3,	pada	2015	Menteri	Kesehatan	
menerbitkan	 Kepmen	 Kesehatan	 No.	 HK.02.02/Menkes/367/2015	
tentang	Penetapan	48	Kabupaten	dan	124	Puskesmas	Sasaran	Program	
1http://www.antaranews.com/berita/490835/kemenkes-siapkan-nusantara-sehat-untuk-wilayah-perbatasan

2http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20180110/3324281/inilah-capaian-kinerja-kemenkes-2017/

3http://nusantarasehat.kemkes.go.id/content/sekilas-nusantara-sehat
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Prioritas	 Nasional	 Pelayanan	 Kesehatan	 di	 Daerah	 Perbatasan	 2015-
2019.

Berbeda	 dengan	 Nusantara	 Sehat,	 Keputusan	 Menteri	 tahun	 2015	
itu dikhususkan untuk perbaikan dan pengembangan sarana dan 
prasarana	kesehatan.	Menurut	Kementerian	Kesehatan,	 sampai	2017,	
pembangunan	puskesmas	di	wilayah	perbatasan	telah	menyentuh	103	
(80%)	 dari	 124	 puskesmas	 prioritas	 dengan	 pembiayaanDana	 Alokasi	
Khusus	afirmasi.4

Layanan Kesehatan dalamPrinsip Open Government

Menetapkan	 wilayah	 perbatasan	 sebagai	 sasaran	 kebijakan	 afirmasi	
dalam	urusan	layanan	kesehatan	memang	sudah	seharusnya	dilakukan.	
Pertama,	perhatian	khusus	terhadap	wilayah	perbatasan	boleh	disebut	
merupakan	 implementasi	 dari	 “membangun	 dari	 pinggiran”	 seperti	
tercantum	 dalam	 butir	 ketiga	 Nawacita.	 Agar	 tidak	 berhenti	menjadi	
slogan,	 “membangun	 dari	 pinggiran”	 harus	 diwujudkan	 sebagai	
kewajiban	negara	terhadap	rakyat	atau	warga	negara.

Kedua,	wilayah	perbatasan	juga	merupakan	wilayah	terdepan	yang,	di	
beberapa	tempat,	terhubung	langsung	dengan	wilayah	negara	tetangga.	
Ada	 marwah	 politik	 yang	 dipertaruhkan,	 dan	 sudah	 semestinya	
demikian,	atas	keadaan	dan	keberadaan	wilayah	perbatasan.	

Di	atas	semua	itu,	ketiga,	warga	di	perbatasan	juga	warga	negara	yang	
memiliki	 kesamaan	 hak	 dalam	mendapatkan	 layanan	 kesehatan.	 Bila	
warga	negara	di	perkotaan	relatif	mudah	mengakses	layanan	kesehatan	
yang	layak,	mengapa	warga	negara	di	perbatasan	tidak?

Dalam	 konteks	 itu,	 ada	 empat	 prinsip	 yang	 akan	 ditinjau	 di	 tulisan-
tulisan	yang	terkumpul	dalam	buku	ini.	Prinsip-prinsip	tersebut	adalah	
konektivitas,	 partisipasi,	 akuntabilitas,	 dan	 inovasi	 yang	 merupakan	
nilai-nilai	Open	Government	(OG).	

Keempat	 prinsip	 tersebut	 juga	 menjadi	 konsep	 yang	 melekat	 pada	
prioritas	 pembangunan	 nasional,	 yakni	 Revolusi	 Mental.	 Artinya	
pemenuhan	 layanan	 kesehatan	 oleh	 pemerintah	 pusat	 maupun	
pemerintah	 daerah	 bukan	 semata-mata	 demi	 tercapainya	 target	
(statistik)	 jumlah	 tenaga	 kesehatan	 maupun	 sarana	 dan	 prasarana	
atau	 infrastruktur	 kesehatan.	 Lebih	 dari	 itu,	 layanan	 tersebut	 mesti	

4 http://www.depkes.go.id/article/print/18010500001/negara-hadir-penuhi-pelayanan-kesehatan-di-daerah-perbatasan.html
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terselenggara untuk memenuhiprinsip Revolusi Mental dan Open 
Government	tersebut.

Konektivitas,	 akuntabilitas,	 partisipasi,	 dan	 inovasi	 juga	 diletakkan	
sebagai	 parameter	 untuk	 melihat	 pelaksanaan	 layanan	 kesehatan	 di	
lapangan.	 Ini	 meliputi	 antara	 lain	 seberapa	 mudahwarga	 terhubung	
dengan	unit	layanan	kesehatan	yang	disediakan	pemerintah,	baik	dalam	
konteks akses maupun informasi; sosialisasi dan diseminasi informasi 
tentang	layanan	kesehatan	seperti	sistem	jaminan	kesehatan,	masalah	
kesehatan,	dan	fasilitas	kesehatan	kepada	warga;serta	model	dan	wujud	
partisipasi	 warga	 dalam	 fasilitas	 dan	 layanan	 kesehatan	 yang	 telah	
disediakan pemerintah.

Dalam	 kaitan	 ini,	 layanan	 kesehatan	 dilihat	 sebagai	 kegiatan	 yang	
secara sektoral menjadi urusan Kementerian Kesehatan beserta seluruh 
instansi	 di	 bawahnya,	 namun	 secara	 umum	 merupakan	 tanggung	
jawab	 pemerintah.	 Sebab	 itu	 perhatian	 juga	 harus	 diarahkan	 pada	
keterhubungan	atau	konektivitas	antara	satu	 instansi	dan	 instansi	 lain	
di	 tingkat	 daerah	 dalam	 memberikanlayanan	 kesehatan,	 di	 samping	
konektivitas	antara	warga	dan	layanan	kesehatan	itu	sendiri.

Sebagai	 contoh	 adalah	 posisi	 kecamatan.	 Riset	 yang	 dilakukan	
oleh	 AKATIGA	 pada	 2016	 (tidak	 diterbitkan)	 menemukan	 potensi	
keterlibatan	peran	kecamatan	dalam	mendorong	peningkatan	layanan	
kesehatan.	Menurut	penelitian	itu,	walaupun	kecamatan	tidak	memiliki	
peran	 langsung	 dalampencapaian	 target	 pusat	 kesehatan	masyarakat	
(puskesmas),	ada	peran-peran	lain	yang	dapat	dilakukan	oleh	kecamatan	
untuk	mendukung	target	puskesmas.	Peran-peran	ini	biasanya	bersifat	
informal	dan	non-rutin,	misalnya	melakukan	mediasi	komunikasi	antara	
puskesmas dandesa.

Penelitian	 yang	 dilaporkan	 dalam	 dokumen	 ini	 juga	 menunjukkan	
hal	 serupa.	 Pada	 pelaksanaannya,	 puskesmas	 sebagai	 unit	 layanan	
kesehatan	 di	 garis	 depan	 tidak	 dapat	 bekerja	 secara	 mandiri	 tanpa	
berkoordinasi dengan camat maupun kepala desa. Keterlibatan para 
pejabat	 ini	 sangat	 penting	 hingga	 tingkat	 tertentu	 ketika	 partisipasi	
warga	 dan	 arus	 informasi	 tentang	 layanan	 kesehatan	 masih	 sangat	
kurang.
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Akuntabilitas Sosial Layanan Kesehatan

Pendekatan	yang	digunakan	dalam	penelitian	ini	adalah	kerangka	kerja	
akuntabilitas sosial (social accountability). Secara umum, akuntabilitas 
sosial	 dapat	 dipahami	 sebagai	 pelibatan	 prinsip-prinsip	 transparansi	
informasi	 dan	 partisipasi	 warga	 untuk	 menghasilkan	 akuntabilitas	
layanan	publik	(Grandvoinnet,	Aslam,	Raha	2015:	21).	

Pendekatan	ini	memiliki	kelebihan	menyingkap	berbagai	elemen	kunci	
yang	 secara	 bersama-sama	 menunjukkan	 tingkat	 akuntabilitas	 dan	
transparansi	 proses	 layanan	 kesehatan.	 Dalam	 konteks	 penelitian	 ini,	
layanan	 kesehatan	 tidak	 hanya	 diperiksa	 dalam	 konteks	 ketersediaan	
unit	 layanan	maupun	 ketersediaan	 tenaga	 kesehatan,	 tapi	 juga	 pada	
konektivitas	dan	aksesibilitas	warga	terhadap	layanan	kesehatan.	

Argumentasi	 pokok	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 penyelenggaraan	
layanan	kesehatan	harus	dilihat	sebagai	proses	menyeluruh,	mulai	dari	
aksesibilitas	 informasi	 (terkait	 kebijakan,	 prosedur,	 masalah-masalah	
kesehatan,	dan	lainnya)	hingga	tindakan-tindakan	pelayanan	itu	sendiri.	
Ini	 merupakan	 rentang	 proses	 yang	 sangat	 panjang	 dan	 kompleks	
karena	bukan	saja	melibatkan	warga	dengan	tenaga	kesehatan	di	unit	
layanan	 kesehatan,	 tapi	 juga	meliputi	 kebijakan,	 sosialisasi	 kebijakan,	
aksesibilitas	 unit	 layanan	 secara	 fisik,	 sistem	 pengaduan,	 informasi	
tentang	fasilitas	kesehatan,	dan	seterusnya.

Untuk	 itu,	 penelitian	 ini	 mengumpulkan	 berbagai	 informasi	 terkait	
kapasitas	 pemerintah	 daerah	 dalam	 penyelenggaraan	 layanan	
kesehatan,	 alokasi	 anggaran	 kesehatan,	 masalah	 yang	 dijumpai,	
serta	 tanggapan	dan	 inovasi	 yang	dilakukan	oleh	pemerintah	daerah.	
Kerangka	 kerja	 akuntabilitas	 sosial	menyajikan	 konsep-konsep	 analitis	
yang	 berguna	 baik	 sebagai	 pendekatan	 maupun	 sebagai	 parameter	
untuk	melihat	pelaksanaan	layanan	sosial.

Elemen-elemen	 kunci	 dalam	 kerangka	 kerja	 ini	 ialah	 tindakan	 negara	
(state action),	tindakan	warga	(citizen action), informasi, kanal interaksi 
antara	warga	dan	pemerintah	(state-citizen interface), serta mobilisasi 
sipil (civic mobilization). Kelima elemen tersebut sangat membantu untuk 
memfokuskan	objek	amatan	dalam	penelitian	ini	dan	memperlihatkan	
tingkat	akuntabilitas	sosial	layanan	kesehatan	secara	keseluruhan.
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Dalam	 kerangka	 kerja	 akuntabilitas	 sosial,	 tindakan	 warga	 dan	
pemerintah	 merupakan	 dua	 elemen	 kunci	 yang	 menjadi	 ujung	 dan	
pangkal	 amatan.	 Keduanya	 menginformasikan	 apa	 yang	 dilakukan	
oleh	 pemerintah	 daerah	 terkait	 layanan	 kesehatan	 dan	 tanggapan	
warga	terhadap	tindakan	pemerintah	tersebut.	Namun	keduanya	tidak	
berlangsung	serta-merta.	

Tiga	elemen	lain	(informasi,	kanal	interaksi,	dan	mobilisasi	sipil)	memiliki	
pengaruh besar terhadap dua elemen tadi.Dalam kerangka kerja 
akuntabilitas	sosial,	ketiganya	disebut	sebagai	faktor-faktor	pengungkit	
tindakan	warga	dan	pemerintah	(Grandvoinnet,	Aslam,	Raha	2015:	34).	
Artinya,	tindakan	warga	maupun	pemerintah	hanya	dapat	berlangsung	
sejauh	terdapat	 informasi	yang	tersampaikan	kepada	warga,	 interaksi,	
dan mobilisasi.

Tindakan warga (citizen	 action)	 merupakan	 elemen	 dasar	 dalam	
akuntabilitas	sosial.	Bentuknya	dapat	berupa-rupa	seperti	permintaan	
informasi,	 pengaduan,	 protes,	 dan	 lain	 sebagainya.	 Tindakan	 warga	
ini	 berbeda	 dengan	 partisipasi	 yang	 secara	 konseptual	 mengandung	
makna	 keterlibatan	warga	 dalam	 proses-proses	 formal	 yang	 diinisiasi	
oleh	 badan-badan	 publik.	 Dalam	 kerangka	 kerja	 akuntabilitas	 sosial,	
tindakan	warga	merupakan	tanggapan	bagi	tindakan	pemerintah	terkait	
layanan	kesehatan	maupun	situasi	 layanan	kesehatan,	 sekaligus	 salah	
satu	pijakan	bagi	pemerintah	daerah	dalam	bertindak.	

Tindakan pemerintah (state action) dapat dipilah dalam dua bentuk, 
yaitu	tindakan	atau	tanggapan	yang	bersifat	kelembagaan	dan	tindakan	
atau	 tanggapan	 pejabat	 publik	 yang	 bersifat	 personal	 (semacam	
diskresi).	Wujud	tindakan	atau	tanggapan	tersebut	bisa	negatif	maupun	
positif,	 misalkan	 terbitnya	 kebijakan	 tertentu,	 pemangkasan	 rantai	
birokrasi,	 pelaksanaan	 inovasi-inovasi	 tertentu,	 perubahan	 anggaran,	
dan	seterusnya.

Elemen informasidimaksud untuk melihat mekanisme distribusi 
informasi,	 jenis-jenis	 informasi,	 infrastruktur	 informasi,	 dan	 akses	
informasi	 layanan	 kesehatan	 oleh	 warga.	 Dalam	 kaitan	 dengan	 jenis	
informasi	 misalnya	 adalah	 kebijakan,	 Standar	 Pelayanan	 Minimal,	
prosedur pengurusan Jaminan Kesehatan Nasional, informasi masalah 
kesehatan,	 dan	 anggaran	 kesehatan.Perhatian	 terhadap	 elemen	 ini	
menunjukkan	pentingnya	informasi	dan	akses	warga	terhadap	informasi	
sebagai	 pijakan	 tindakan	 warga.	 Beberapa	 temuan	 dari	 lapangan	
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misalnya	 menunjukkan	 bahwa	 banyak	 informasi	 terkait	 layanan	
kesehatan	yang	belum	terdistribusi	secara	luas.	Warga	tidak	tahu,	salah	
paham,	atau	tidak	memiliki	akses	terhadap	informasi.	Sebabnya	terletak	
mulai	 dari	 mekanisme	 distribusi	 yang	 belum	 berjalan	 dengan	 baik,	
hambatan	keadaan	infrastruktur	informasi,	hingga	belum	maksimalnya	
pemanfaatan media komunikasi.

Kanal interaksi antara warga dan pemerintah	(interface).	Kanal	interaksi	
merupakan	 denyut	 nadi	 dalam	 kerangka	 kerja	 akuntabilitas	 sosial.	
Elemen ini menandai keterjangkauan dan aksesibilitas pemerintah 
daerah	 secara	 umum	 serta	 badan	 publik	 yang	 mengurus	 layanan	
kesehatan	oleh	warga	masyarakat.	Beriringan	dengan	elemen	informasi	
di atas, kelancaran interaksi ini menandai dinamika hubungan antara 
publik	dan	warga	yang	aktif.	Misalnya	dalam	penelitian	 ini	ditemukan	
beberapa	ragam	model	pertemuan	antara	warga	dan	pihak	pemerintah	
daerah,	khususnya	dinas	dan	UPTD	terkait	pelayanan	kesehatan.

Mobilisasi	 warga	 atau	 civic mobilization merupakan elemen sentral 
yang	 menandai	 fungsi-fungsi	 pihak	 eksternal	 dalam	 menggerakkan	
warga	 untuk	 aktif	 dalam	 pemenuhan	 kebutuhan	 layanan	 dasar.	
Secara	 praktis,	 elemen	 ini	 biasanya	 diisi	 oleh	 organisasi	 masyarakat	
sipil(NGO),	 organisasi	 kemasyarakatan,	 dan	 kelompok-kelompok	
yang	memiliki	 perhatian	 besar	 terhadap	masalah	 layanan	 kesehatan.
Dalam	kerangka	kerja	akuntabilitas	sosial,	mobilisasi	warga	merupakan	
perantara	 yang	 dibutuhkan	 untuk	 menggerakkan	 warga	 dan	 badan	
publikmengembangkan kanal ineraksi, melancarkan arus informasi, dan 
mengorganisir	tindakan-tindakan.

Tentang penelitian ini

Tulisan-tulisan	di	buku	ini	merupakan	laporan	hasil	penelitian	lapangan	
di	empat	daerah,	yaitu	Kabupaten	Bengkalis	(Riau),	Kabupaten	Pasaman	
Barat	 (Sumatera	 Barat),	 Kabupaten	 Sambas	 (Kalimantan	 Barat),	 dan	
Kabupaten	Lombok	Barat	 (Nusa	Tenggara	Barat),	yang	disiapkan	sejak	
Agustus	2017,	disusul	dengan	penelitian	lapangan	yang	berakhir	pada	
Oktober	2017	serta	wawancara	yang	dilakukan	pada	Januari	dan	Februari	
2018,	 di	 empat	 kabupaten,	 di	 sumber	 informasi.	 Fokus	 penelitian	
diarahkan	pada	pelaksanaan	layanan	kesehatan	dengan	kerangka	kerja	
akuntabilitas	 sosial.	 Penelitian	 dilakukan	 melalui	 wawancara	 dengan	
warga	di	desa,	di	unit-unit	kesehatan	mulai	posyandu,	polindes,	hingga	
puskesmas.	 Para	 peneliti	 juga	 berbincang	 dengan	 petugas	 layanan	
kesehatan,	 seperti	 bidan,	 perawat,	 dokter,	 hingga	 kader	 posyandu.	
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Wawancara	dengan	kepala	desa,	camat,	dan	pegawai	dinas	sosial,	dinas	
kominfo,	dinas	sosial,	serta	bappeda	di	tingkat	kabupaten.	Selain	melalui	
wawancara,	 penelitian	 ini	 mempelajari	 dokumen-dokumen	 kebijakan	
daerah.	 Hasil	 wawancara	 dan	 studi	 dokumen	 tersebut	 ditriangulasi	
melalui	penyelenggaraan	 focus group discussion	 sebanyak	dua	hingga	
tiga	kali	di	masing-masing	kabupaten.

Sebagaimana	 yang	 akan	 Anda	 temukan,	 masing-masing	 bab	
menggambarkan	 kondisi	 layanan	 kesehatan	 di	 wilayah-wilayah	
perbatasan	 atau	 terdepan	 Indonesia.	 Meski	 kerangka	 kerja	 yang	
digunakan	sama,	setiap	kabupaten	memiliki	nuansa	yang	berbeda-beda.	

Misalnya	di	Bengkalis,	warga	di	pulau	terdepan	(pulau	Rupat)	mengambil	
inisiatif	 menyelenggarakan	 kendaraan	 ambulans	 untuk	 mengangkut	
pasien	di	Kota	Bima	yang	berada	di	pulau	 terpisah.	 Inisiatif	 ini	 sangat	
menarik	dan	penting	untuk	melihat	warga	menanggapi	dan	bertindak	atas	
keterbatasan	 infrastruktur	 pendukung	 layanan	 kesehatan.	 Pengadaan	
mobil	ambulans	yang	diletakkan	di	Kota	Bima	tersebut	dilatarbelakangi	
oleh	susahnya	warga	pulau	Rupat	untuk	mengakses	layanan	kesehatan	
yang	layak.	Mereka	harus	menyeberang	dari	Rupat	menuju	Bima	selama	
beberapa	 jam,	 dengan	 ketersediaan	 alat	 transportasi	 yang	 sangat	
terbatas. 

Sementara	 itu,	 di	 Lombok	 Barat,	 kita	 akan	 menjumpai	 kisah	 warga	
Sekotong	 yang	 jauh	 lebih	 percaya	 pada	 tokoh	 setempat	 jika	 ingin	
menyampaikan	keluh-kesah	terkait	pelayanan	kesehatan.	Bagi	mereka	
hal	 itu	 jauh	 lebih	 ampuh	 dan	 terbukti	 lebih	 berpengaruhdaripada	
melayangkan	aduan	secara	resmi	melalui	kotak	saran	atau	mekanisme	
resmi	 yang	ada.	Warga	belum	percaya	bahwa	mekanisme	pengaduan	
atas	layanan	kesehatan,	baik	melalui	kotak	saran	maupun	melalui	sistem	
yang	terintegrasi	secara	nasional,	LAPOR	misalnya,	membawa	dampak	
secara	 langsung.	 Mereka	 memiliki	 keluhan-keluhan	 yang	 menuntut	
tanggapan secara langsung.

Di	 Sambas,	 Kalimantan	 Barat,	 situasinya	 lebih	 unik.	 Beberapa	 kali	
Menteri Kesehatan RI telah melakukan kunjungan ke provinsi ini, 
termasuk	 memberi	 perhatian	 khusus	 pada	 layanan	 kesehatan	 di	
kecamatan-kecamatan	 terdepan.	 Di	 Sambas	 beberapa	 desa	 terdepan	
bertukar	layanan	kesehatan	dengan	daerah	terdepan	Malaysia.	Warga	
Malaysia,	karena	alasan	jarak	tempuh,	ada	yang	berobat	di	Puskesmas	
Sajingan	Besar,	sementara	warga	Indonesia	di	Kecamatan	Paloh	berobat	
di	Kucing,	Malaysia.	Bedanya,	alasan	warga	Indonesia	yang	berobat	ke	



 16

rumah	 sakit	di	Malaysia	 itu	karena	 fasilitas	dan	kualitas	 layanan	yang	
lebih baik dibanding fasilitas kesehatan di Indonesia.

Nuansa-nuansa	 kisah	 di	 atas	 menjadi	 jalan	 bagi	 penelitian	 ini	 untuk	
memetakan	akuntabilitas	sosial	 layanan	kesehatan.	Anda	akan	 jumpai	
bagaimana	kapasitas	 layanan	kesehatan	di	keempat	daerah,	masalah-
masalah	yang	dijumpai,	dan	kondisi	apa	saja	yang	menantang	perbaikan	
layanan	kesehatan.	

Di	samping	itu	akan	ditunjukkan	tindakan	dan	tanggapandari	pemerintah	
daerah	dan	warga,	kondisi	arus	informasi,	serta	interaksi	warga	dengan	
pemerintah	daerah	atau	badan-badan	publik	tertentu.
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Tulisan	 ini	 akan	melihat	 lebih	 dekat	 layanan	 kesehatan	 di	 Kabupaten	
Bengkalis, Provinsi Riau melalui kerangka kerja akuntabilitas sosial. 
Meskipun	 kualitas	 layanan	 kesehatan	 di	 kabupaten	 ini	 belum	 dapat	
disebut ideal, pengamatan mendalam melalui studi lapangan 
memperlihatkan	bahwa	kondisi	dan	kendala	dalam	layanan	kesehatan	
beriringan	 dengan	 inovasi	 dan	 potensi	 inovasi	 yang	 secara	 kreatif	
diinisasi	oleh	pemerintah	daerah	maupun	warga.	

Bila	dikelola	dengan	baik,	khususnya	oleh	pemerintah,	potensi	 inovasi	
tersebut	 dapat	 membawa	 perbaikan	 fundamental	 bagi	 layanan	
kesehatan	masyarakat	Kabupaten	Bengkalis.

Kerangka kerja akuntabilitas sosial memiliki kelebihan untuk secara 
komprehensif	memahami	kualitas	 layanan	kesehatan	dan	mata	 rantai	
sebab-akibat	masalah	layanan	kesehatan.	Tulisan	ini	akan	menunjukkan	
bagaimana pendekatan ini digunakan untuk melihat pemerintah 
daerah	dan	warga	menanggapi	masalah	kesehatan	dan	kondisi	layanan	
kesehatan,	ruang-ruang	yang	tercipta	untuk	interaksi	pemerintah	daerah	
dengan	warga	dalam	urusan	kesehatan,	dan	arus	 informasi	kesehatan	
bagi	warga	di	wilayah	Kabupaten	Bengkalis.	

Pembahasan akan dimulai dengan memaparkan kondisi umum 
daerah dan masalah kesehatan di Kabupaten Bengkalis, kapasitas dan 
tantangan	 dalam	 layanan	 kesehatan	 di	 kabupaten	 ini,	 serta	 potensi	
perbaikan melalui akuntabilitas sosial. Ujung tulisan ialah kesimpulan 
dan	 rekomendasi	 yang	 menurut	 hemat	 kami	 penting	 untuk	 diambil	
oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memajukan lagi kualitas 
layanan	kesehatannya.

BAB 2
AKUNTABILITAS SOSIAL 
LAYANAN KESEHATAN
DI BENGKALIS, RIAU



 18

Tubuhnya yang kurus tapi kuat, Rohanawati yang beru-
sia sekitar 37 tahun harus menempuh perjalanan jauh 
dengan motor bebeknya dengan menerobos hutan ber-
lumpur. Hari itu Rohanawati harus mendatangi 3 desa 
untuk memberikan layanan kepada ibu-ibu hamil. Ro-
hanawati sudah mengabdi selama 8 tahun di Poskesdes 
Hutan Samak, Kecamatan Rupat Utara. Salah satu desa 
yang berada di ujung wilayah perbatasan laut negeri 
jiran, tepatnya di pulau Rupat Kabupaten Bengkalis.

Desa tempat bidan Rohanwati bekerja, sebagian besar 
merupakan kawasan hutan. Untuk mengakses layanan 
kesehatan di Pustu terdekat, warga harus menyeberangi 
sungai satu kali. Sedangkan untuk mengakes Puskesmas 
Tanjung Medang harus menyeberang sungai sebanyak 
tiga kali. Dari penyeberangan terakhir, jalan darat men-
uju Puskesmas juga tidak mudah, ketika hujan hanya 
hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki. Sementara un-
tuk ke Poskesdes membutuhkan waktu tempuh 1,5 jam 
dalam cuaca cerah dan 3 jam ketika hujan karena harus 
melalui jalan berlumpur.

Lebih miris lagi, untuk merujuk ibu hamil yang termasuk 
kategori resiko tinggi (resti), bidan bersama ibu hamil 
dan keluarga, setelah menempuh perjalanan darat ber-
lumpur dan menyeberangi sungai-sungai, harus dilan-
jutkan dengan perahu kecil agar lebih cepat sampai di 

Dari Pulau Rupat 
Mencari Sehat
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Rumah Sakit Kota Dumai. Meski bukan wilayah satu ka-
bupaten, namun Rumah Sakit Kota Dumai lah yang pal-
ing dekat untuk ditempuh. Dengan perahu kecil dengan 
biaya sewa sampai dengan Rp800 ribu, harus melawan 
ombak besar. Untuk menggunakan mobil ambulance, 
harus menggunakan kapal penyeberangan melalui 
pelabuhan ”roro” yang antri dan hanya bisa dilalui dari 
jam 06.00 hingga 17.00.

Saat bertemu di Kantor Kecamatan Rupat, Rohanawati 
dengan detail mencurahkan seluruh “unek-unek” nya 
yang selama ini belum tersalurkan. Menurutnya, sebagai 
daerah perbatasan, tantangan yang dihadapai dalam 
penyelesaian masalah-masalah kesehatan sangat kom-
pleks. Kondisi infrastruktur unit layanan kesehatan yang 
masih sangat kurang dan belum memadahi, ketersedi-
aan tenaga kesehatan yang belum merata dan masih 
sangat kurang dan persoalan konektifitas baik yang 
berkaitan dengan infrastruktur jalan, jembatan maupun 
konektifitas yang berkaitan dengan jaringan komuni-
kasi. Disamping itu juga kendala alokasi anggaran yang 
masih jauh dari harapan.

Meski secara trend, angka kemiskinan di Kabupaten 
Bengkalis terus berkurang yaitu sebesar 6,82% dari total 
penduduk (2016) dan trend kesehatan sepanjang 2011-
2016 yang cenderung positif, namun kesehatan di dae-
rah perbatas ini masih banyak persoalan. Kasus keseha-
tan di daerah ini seperti Bayi dengan Berat Badan Lahir 
Rendah tahun 2016 ada 99 bayi, bayi gizi buruk terdapat 
6 (enam) kasus, kasus Angka Kematian Ibu melahirkan 
(AKI) ada  11 kasus. 
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Kasus penyakit terbanyak di Bengkalis adalah ISPA, hi-
pertensi, dan rheumatic. Penyakit demam berdarah 908 
orang dan diare 12.489 kasus yang harus menjadi perha-
tian besar Pemerintah Daerah. Bengkalis juga memiliki 
angka yang cukup tinggi untuk pengidap HIV/AIDS (53 
orang) dan IMS (374 orang); secara umum pengidap dua 
penyakit ini cenderung meningkat. Tahun 2017 yang lalu, 
HIV/AIDS telah merenggut tujuh nyawa warga Bengkalis.

Dari segi anggaran, Bengkalis hanya menganggarkan 
alokasi untuk kesehatan pada 2017 sebesar 5,11% dari 
total APBD yang seharusnya 10%  sesuai dengan Undang-
undang Kesehatan, sehingga banyak ketertinggalan yang 
berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk layanan kes-
ehatan, seperti ketersediaan rumah sakit dan puskesmas 
yang harus ditempuh dalam waktu yang sangat lama. Ang-
garan tahun 2015-2017 lebih banyak dikonsentrasikan un-
tuk infrastruktur dalam mengurangi ketimpangan konekti-
fitas, persoalannya ada konsep pembangunan infrastruktur 
yang berorientasi pada daratan, sementara kabupaten 
bengkalis merupakan daerah kepulauan. Persoalan lain-
nya dalam pengelolaan anggaran adalah yang berkaitan 
dengan akuntabilitas, tahun 2017 Kepala Dinas PU ditetap-
kan oleh KPK karena diduga merugikan keuangan negara 
sebesar Rp80 miliar dalam beberapa proyek infrastruktur 
di Bengkalis.
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Sarana dan prasarana utama yang menunjang untuk lay-
anan kesehatan masih belum cukup. Tidak adanya Rumah 
Sakit di Kepulauan Rupat (di dalamnya ada kecamatan Ru-
pat dan Rupat Utara) menyebabkan pelayanan kesehatan 
dalam kondisi khusus harus dilarikan ke Kota Dumai dima-
na harus menyeberang laut, dimana untuk mengakses ke 
wilayah pantai saja mereka harus berjuang dengan keras 
karena medannya sangat sulit. Begitu juga puskesmas 
yang belum merata baik gedungnya maupun sarana pra 
sarana yang dimiliki. 

Begitu juga dengan ketersedian tenaga kesehatan yang 
ada. Di Pulau Rupat, misalnya di Puskesmas Teluk Lecah 
harus memberikan layanan pada 10 desa dengan tenaga 
yang sangat minim, yaitu 3 (tiga) dokter umum, 1 (satu) 
dokter spesialis, 3 (tiga) perawat, dan 1 (satu) bidan. Bila-
pun ada penambahan tenaga di Puskesmas di Rupat, han-
ya sedikit yang betah. 



 22

1. KABUPATEN BENGKALIS DAN MASALAH KESEHATAN

Kabupaten	 Bengkalis	 mempunyai	 sejarah	 administrasi	 yang	 cukup	
panjang.	Kabupaten	ini	dikukuhkan	melalui	UU	No.	12/1956	Lembaran	
Negara	Nomor	25	tahun	1956	dengan	ibukota	di	Bengkalis.	Masuk	era	
reformasi,	 tahun	 1999,	 luas	wilayah	 kabupaten	 ini	 berkurang	 setelah	
Dumai	 ditingkatkan	 statusnya	 dari	 Kota	 Administratif	 menjadi	 Kota.	
Setahun	kemudian	giliran	Siak	dan	Rokan	Hilir	yang	berpisah	dan	berdiri	
sebagai	kabupaten.	Terakhir,	pada	awal	2009,	dari	wilayah	Kabupaten	
Bengkalis	itu	dimekarkan	sebuah	kabupaten,	yakni	Kabupaten	Kepulauan	
Meranti.	Dengan	luas	wilayah	yang	tersisa,	saat	ini	Bengkalis	memiliki	11	
kecamatan	dan	155	desa/kelurahan	sejak	2014.

Kabupaten Bengkalis berhimpitan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten 
Kepulauan	Meranti	di	sebelah	selatan	dan	dengan		Kabupaten	Rokan	Hilir,	
Kabupaten Rokan Hulu, serta Kota Dumai di sebelah barat. Sedangkan 
sebelah	 timur	 kabupaten	 ini	 berbatasan	 dengan	 Selat	 Malaka	 dan	
Kabupaten	Meranti.	Perbatasan	dengan	Selat	Malaka	berada	di	sebelah	
utara,	di	mana	terletak	dua	Kecamatan	terdepan	yaitu	Kecamatan	Rupat	
yang	berjarak	71	km	dan	Kecamatan	Rupat	Utara	yang	berjarak	86	km	
dari pusat kabupaten. Dua kecamatan tersebut berada di Pulau Rupat.

Pada	 2016,	 penduduk	 Kabupaten	 Bengkalis	 berjumlah	 551.683	 jiwa	
dengan	128.938	kepala	keluarga.	Jumlah	penduduk	miskin	pada	tahun	
itu	adalah	37	ribu	jiwa	atau	6,82	%	dari	total	populasi,	berkurang	dari	
tahun	2015	yang	berjumlah	40	ribu	jiwa	atau	7,38	%.	Angka	ini	berada	
di	bawah	rata-rata	angka	kemiskinan	Provinsi	Riau	yaitu	7,98	%.	Angka	
kemiskinan	yang	berada	di	bawah	 rata-rata	provinsi	 ini	ditopang	olah	
tren	kesehatan	sepanjang	2011-2016	yang	cenderung	positif.

Bayi	dengan	Berat	Badan	Lahir	Rendah	(BBLR)	pada	2016	adalah	sebesar	
99	bayi,	sementara	bayi	gizi	buruk	terdapat	6	kasus.	Hingga pertengahan 
2016,	terdapat	11	kasus	kematian	 ibu	melahirkan	(AKI),	 turun	dari	14	
kasus	 pada	 2015.	 Kasus	 penyakit	 terbanyak	 di	 Bengkalis	 adalah	 ISPA,	
hipertensi, dan rheumatic.	 Penyakit	 demam	 berdarah	 908	 orang	 dan	
diare	12.489	kasus,	angka	ini	cukup	tinggi	dan	menjadi	perhatian	besar	
pemerintah	 daerah.	 Bengkalis	 juga	memiliki	 angka	 yang	 cukup	 tinggi	
untuk	pengidap	HIV/AIDS	(53	orang)	dan	IMS	(374	orang);	secara	umum	
pengidap	dua	penyakit	ini	cenderung	meningkat.	Pada	2017,	HIV/AIDS	
telah	merenggut	tujuh	nyawa	warga	Bengkalis.1
1 https://news.okezone.com/read/2017/12/27/340/1836493/hiv-aids-renggut-nyawa-tujuh-warga-bengkalis 
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Meski	angka-angka	kerentanan	penyakit	di	atas	tidak	dapat	diremehkan,	
berdasarkan empat indikator (Indeks Pembangunan Manusia, Angka 
Harapan	Hidup,	Angka	Kematian	Ibu,	Angka	Kematian	Bayi),	tren	kualitas	
kesehatan	 di	 Kabupaten	 Bengkalis	 selama	 2011-2016	 menunjukkan	
peningkatan.

Tabel 2.1
Tren Kesehatan di Kabupaten Bengkalis (2011-2016)

2. POTRET KAPASITAS DAN TANTANGAN LAYANAN KESEHATAN

Sejauh mana pemerintah daerah telah mengambil langkah untuk 
menanggapi	 situasi	 kesehatan	warga	Kabupaten	Bengkalis?	Bagian	 ini	
akan	 meninjaunya	 dari	 enam	 aspek.	 Pertama	 melihat	 alokasi	 untuk	
kesehatan	 dalam	 APBD,	 kedua	 kondisi	 infrastruktur	 unit	 layanan	
kesehatan,	ketiga	ketersediaan	tenaga	kesehatan,	keempat	pelaksanaan	
JKN-BPJS	khususnya	skema	BPJS	untuk	warga	tidak	mampu,	dan	kelima	
memeriksa	konektivitas	urusan	kesehatan	antara	warga	dan	pemerintah	
daerah	sebagai	penanggung	jawab	penyedia	layanan	kesehatan.

a. Alokasi Kesehatan APBD

Bengkalis	memiliki	 sumber	 keuangan	 yang	 cukup	 besar	 dibandingkan	
dengan daerah lain. Pemasukkan terbesar disumbang dari pendapatan 
bagi	 hasil	 pajak/bukan	 pajak	 yang	 sejak	 2015	 hingga	 2017	 nilai	 rata-
ratanya	sebesar	Rp	2,5	triliun.	Bertambah	dari	tahun	2017,	pemerintah	
Kabupaten	Bengkalis	menetapkan	APBD	Tahun	Anggaran	2018	sebesar	
Rp	3,693	triliun.	
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Tabel 2.2
Pendapatan Kabupaten Bengkalis 2015-2017

Meski	 demikian,	 Tabel	 2.2.	 juga	 menunjukkan	 terjadinya	 penurunan	
pendapatan	 pada	 beberapa	 pos.	 Contohnya	 untuk	 tahun	 2017,	 pos	
Lain-lain	PAD	yang	Sah	(yang	berasal	setoran	BLUD,	dana	kapitasi	 JKN	
pada	 FKTP,	 dan	 penjualan	 aset	 daerah	 yang	 dipisah)	 menurun	 63%;	
sementara	 dana	 perimbangan	 yang	 bersumber	 dari	 Bagi	 Hasil	 Pajak/
Non	Pajak	turun	sebesar	Rp	779	miliar	atau	sekitar	76%.	

Penurunan	 ini	 penting	 diperhatikan	 karena	 berpengaruh	 terhadap	
besaran	 belanja	 yang	 berkaitan	 dengan	 infrastruktur,	 khususnya	
pembangunan	jalan	atau	jalur	transportasi,	yang	memiliki	arti	penting	
bagi	aksesibilitas	layanan	kesehatan.	

Dalam	bidang	layanan	kesehatan	sendiri,	penurunan	anggaran	kesehatan	
pada	 tahun	 anggaran	 2017	mencapai	 50%	dari	 tahun	 anggaran	 2016	
(Tabel	2.3).	Meski	 secara	angka	alokasi	 anggaran	kesehatan	Bengkalis	
merupakan	yang	tertinggi	dibanding	dengan	kabupaten/kota	seprovinsi	
Riau,	 namun	 persentasenya	 masih	 jauh	 di	 bawah	 mandat	 UU	 No.	
36/2009	tentang	Kesehatan.	

UU	 Kesehatan	 menetapkan	 nilai	 10%	 alokasi	 anggaran	 kesehatan	
dalam	 APBD,	 sementara	 di	 Kabupaten	 Bengkalis	 baru	 5,11%,	 jauh	 di	
bawah	 Kabupaten	 Rokan	 Hulu	 yang	 telah	 mencapai	 10,13%.2 Tabel 
berikut	menyajikan	informasi	alokasi	anggaran	untuk	urusan	kesehatan,	
pekerjaan umum, dan perhubungan kominfo.

 
2 Informasi alokasi anggaran di Kabupaten Bengkalis yang tersedia di laman (website) milik Pemerintah Kabupaten masih sangat 
terbatas, hanya tersedia APBD Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Informasi anggaran TA 2016 dan 2017 diperoleh dari ringkasan 
yang tersedia di laman milik Kemendagri www.sipd.kemendagri.go.id. Sesungguhnya, sejak 2012, Kemendagri melalui Instruksi 
Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan  Anggaran Daerah telah 

memerintahkan setiap badan publik untuk menginformasikan anggaran mereka secara transparan dan periodik.
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Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Kesehatan dan Infrastruktur Pendukung 2015-2017

Lebih jauh di dua tabel berikut dapat disimak rincian alokasi anggaran 
kesehatan	 dan	 infrastruktur	 untuk	 tahun	 2016	 dan	 2017.	 Seperti	
dikemukakan	 di	 atas,	 perhatian	 terhadap	 anggaran	 infrastruktur	
diberikan	 karena	 sektor	 ini	 berpengaruh	 terhadap	 aksesibilitas	warga	
terhadap	layanan	kesehatan.	

Tabel 2.4
Rincian Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2016-2017
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Apa	 yang	menonjol	 dari	 tabel	 di	 atas	 ialah	 anggaran	 kesehatan	 yang	
dialokasikan	 dalam	 APBD	 banyak	 diarahkan	 untuk	 berbagai	 program	
langsung. Mulai dari program obat dan perbekalan kesehatan 
masyarakat	hingga	peningkatan	keselamatan	ibu	melahirkan	dan	anak.	
Program	 semacam	 ini	 kiranya	 diharapkan	 dapat	menyentuh	 langsung	
kasus	masalah	kesehatan	yang	terjadi	di	masyarakat.

Sementara	 anggaran	 infrastruktur	 dalam	 Tabel	 2.5	 di	 bawah	 ini	
menunjukkan	 konsentrasi	 alokasi	 anggaran	 yang	 secara	 umum	
berorientasi	 daratan.	 Dalam	 konteks	 Pulau	 Rupat	 yang	 didiami	 oleh	
penduduk	 yang	menghuni	 dua	 kecamatan	 terdepan	 yang	 berbatasan	
langsung	 dengan	 Selat	 Malaka	 dan	 Malaysia,	 program	 infrastruktur	
yang	 ditetapkan	 pemerintah	 daerah	 pada	 2016	maupun	 2017	 belum	
memberikan	jawaban	yang	menggembirakan.	

Seperti	akan	ditunjukkan	di	bagian	bawah	nanti,	kebutuhan	masyarakat	
Pulau	 Rupat	 untuk	 mengakses	 layanan	 kesehatan	 di	 pulau	 mereka	
sendiri maupun di Dumai atau bahkan di Bengkalis terhambat oleh 
kondisi	 layanan	 transportasi.	 Kebutuhan	 itu	 belum	 tampak	dari	 Tabel	
2.5	di	bawah	ini.

Tabel 2.5. 
Rincian Alokasi Anggaran Infrastruktur
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Aspek	krusial	yang	harus	menjadi	perhatian	publik	adalah	akuntabilitas	
pengelolaan anggaran. Penetapan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis 
sebagai	 tersangka	 korupsi	 oleh	 KPK	 pada	 Agustus	 2017	 merupakan	
alarm bagi sistem pengelolaan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran 
di	kabupaten	ini.	Dalam	kasus	itu	negara	dirugikan	sekurang-kurangnya	
Rp	80	miliar3. Bagaimanapun, akuntabilitas pengelolaan anggaran masih 
harus	menjadi	prioritas	yang	perlu	perhatian	khusus.

Perlu	 diperhatikan	 pula	 bahwa	 pemerintah	 pusat	 mengalokasikan	
anggaran kesehatan dari APBN melalui skema PBI (Penerima Bantuan 
Iuran).	PBI	merupakan	amanat	UU	SJSN	(Sistem	Jaminan	Sosial	Nasional),	
yakni	kepesertaan	dalam	Jaminan	Kesehatan	bagi	fakir	miskin	dan	orang	
tidak	 mampu	 yang	 iurannya	 dibayar	 oleh	 pemerintah.	 Kepesertaan	
warga	miskin	atau	tidak	mampu	 ini	dikemas	melalui	skema	KIS	 (Kartu	
Indonesia	Sehat)	yang	dikelola	oleh	BPJS,	sebagai	realisasi	janji	Presiden	
Joko	Widodo	di	masa	kampanye.

Melalui	Kementerian	Sosial,	pemerintah	menetapkan	kuota	PBI	setiap	
kabupaten/kota	di	Indonesia.	Kuota	PBI	untuk	Bengkalis	yang	bersumber	
dari	APBN	(PBI	Nasional)	pada	tahun	2016	–	2017	adalah	sebagai	berikut:

Penting	dicatat	bahwa	kuota	nasional	 PBI	 untuk	Kabupaten	Bengkalis	
tersebut	 jauh	di	 atas	 jumlah	warga	miskin	menurut	data	Dinas	 Sosial	
Kabupaten Bengkalis—hampir empat kali lipat lebih besar. Sementara 
itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengalokasikan anggaran 
untuk	 iuran	 bulanan	 peserta	 KIS	 dengan	 kuota	 sebanyak	 36.701	 jiwa	
untuk	2017	dan	40.371	jiwa	untuk	2018.	Kuota	ini	merupakan	ditanggung	
oleh	 provinsi	 sebanyak	 20%	dan	 kabupaten	 80%.	Menurut	 ketetapan	
yang	 baru,	 proporsi	 berbagi	 anggaran	 antara	 provinsi	 dan	 kabupaten	
tersebut	akan	menjadi	50-50	pada	2019.	

Sesuai	 dengan	 data	 yang	masuk	 di	 dinas	 kesehatan,	warga	 Bengkalis	
yang	 sudah	 mengikuti	 jaminan	 kesehatan	 mencapai	 60%	 dari	 total	
penduduk.	Jumlah	ini	merupakan	akumulasi	dari	peserta	jaminan	yang	
iurannya	 dibayarkan	pemerintah	 (pusat	 dan	daerah)	maupun	peserta	
mandiri.	 Ada	 sekitar	 30	 ribu	 warga	 yang	 memperoleh	 rekomendasi	
dari	dinas	sosial	untuk	mendapatkan	KIS-PBI,	namun	alokasi	anggaran	

3https://news.detik.com/berita/d-3596220/kpk-tetapkan-eks-kadis-pu-bengkalis-jadi-tersangka-proyek-jalan 



 28

tidak	cukup	untuk	menanggung	semuanya.	Di	bawah	nanti	akan	dilihat	
langkah	yang	diambil	Pemerintah	Daerah	Bengkalis	untuk	memperbarui	
data	warga	miskin.

b. Infrastruktur layanan kesehatan

Sebagai	 kabupaten	 yang	 telah	 mengalami	 pemekaran	 beberapa	 kali,	
ketersediaan	 unit	 layanan	 kesehatan	 Kabupaten	 Bengkalis	 tergolong	
cukup	baik,	seperti	dapat	dilihat	dari	ketersediaan	sarana	kesehatannya.	
Pada	2016,	Bengkalis	memiliki	7	unit	rumah	sakit,	18	unit	puskesmas,	57	
unit	puskesmas	pembantu,	56	unit	polindes,	43	unit	poskesdes,	dan	500	
posyandu.	Namun	demikian,	angka-angka	yang	cukup	tinggi	itu	belum	
berarti	banyak	khususnya	bagi	wilayah	terdepan	atau	perbatasan,	yakni	
Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.

Kecamatan	Rupat	terdiri	dari	4	kelurahan,	8	desa,	dan	44	dusun	yang	
mayoritas	 merupakan	 desa	 yang	 memiliki	 bibir	 pantai.	 Hanya	 ada	 4	
desa	yang	tidak	memiliki	pantai.	Kecamatan	ini	dihuni	oleh	33.470	jiwa	
pada	 2017,	 lebih	 banyak	 daripada	 jumlah	 penduduk	 pada	 2011	 yang	
sebanyak	 30.777	 jiwa4.	 Angka-angka	 tersebut	 jauh	 dari	 imbang	 bila	
disandingkan	dengan	ketersediaan	unit	layanan	kesehatan	yang	ada	di	
Kecamatan Rupat.

Dua puskesmas di Kecamatan Rupat terletak di Batu Panjang (pusat 
kecamatan)	dan	Teluk	Recah.	Selain	2	puskesmas	 tersebut,	 tersedia	7	
puskesmas	pembantu,	4	poskesdes,	dan	4	polindes	yang	tersebar	di	16	
desa/kelurahan.	Juga	terdapat	4	unit	praktik	dokter,	yaitu	dua	di	Desa	
Pangkalan	Nyirih	dan	dua	di	Desa	Pancur	Jaya,	satu	unit	praktik	bidan,	
30	unit	posyandu,	dan	5	apotek.	

Puskesmas Rupat dan Rupat Utara dibangun dengan bantuan anggaran 
dari Direktorat Yankes Kementerian Kesehatan. Beberapa tahun 
sebelumnya	 sebagian	 alokasi	 anggaran	 tersebut	 diwujudkan	 dalam	
bantuan	 alat-alat	 kesehatan	 yang	 dialokasikan	 khusus	 untuk	 kawasan	
perbatasan. 

Menurut	Camat	Rupat,	Hanafi,	dari	 segi	 infrastruktur	gedung	 layanan	
di	 tingkat	 kecamatan	 relatif	 bagus	 dan	 representatif,	 apalagi	 saat	 ini	
pemerintah	 daerah	 mengonsentrasikan	 alokasi	 anggarannya	 untuk	
infrastruktur.	 Namun,	 letak	 masalahnya	 bukan	 hanya	 pada	 segi	
infrastruktur	bangunan,	tapi	juga	belum	optimalnya	layanan	oleh	tenaga	
kesehatan	 yang	 tersedia.	 Pertama,	 karena	 umumnya	 mereka	 bukan	
4 Kecamatan Rupat Dalam Angka Tahun 2017, hal. 15
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berasal dari Kecamatan Rupat sendiri, dan kedua, karena belum ada 
perhatian	yang	cukup	terhadap	kesejahteraan	para	petugas	kesehatan	
tersebut.	Dua	hal	itu	yang	menurut	Hanafi	menjadi	kendala	bagi	kualitas	
layanan.

Ketidakberimbangan	 antara	 jumlah	 penduduk	 dan	 ketersediaan	
unit	 layanan	 kesehatan	 juga	 ditemukan	 di	 Kecamatan	 Rupat	 Utara.	
Kecamatan	ini	terbagi	ke	dalam	8	desa	dengan	populasi	sebesar	14.399	
jiwa—jauh	meningkat	dari	tahun	2011	yang	sebanyak	13.154	jiwa5. 

Lima	 dari	 8	 desa	 tersebut	 merupakan	 desa	 pesisir	 yang	 berhadapan	
langsung	dengan	Selat	Malaka.	Untuk	seluruh	penduduknya,	kecamatan	
ini	baru	memiliki	1	puskesmas,	5	puskesman	pembantu,	5	poskesdes,	
4	polindes,	3	tempat	layanan	praktik	dokter,	2	tempat	layanan	praktik	
bidan,	 dan	 20	 posyandu.	 Sementara	 itu,	 apotek	 dan	 toko	 obat	 tidak	
tersedia.	Ketiadaan	kantor	bank,	kecuali	koperasi	 satu	unit	di	masing-
masing desa, mempertegas keterpencilan kecamatan ini.

Khusus	 untuk	 warga	 di	 Kecamatan	 Rupat	 dan	 Rupat	 Utara,	 dinas	
kesehatan melakukan MoU dengan Rumah Sakit di Dumai agar dapat 
menerima	 pasien	 rujukan	 yang	 berasal	 dari	 dua	 kecamatan	 tersebut.	
MoU	 ini	 dibuat	 pada	 2012	 saat	 pemerintah	 daerah	 memberlakukan	
Jemkesmasda. MoU tersebut tetap berlaku setelah Jamkesmasda 
diintegrasikan	 dengan	 BPJS,	 dengan	 penyesuaian	 prosedur	 sesuai	
mekanisme	 BPJS.	 Sedangkan	 untuk	 pembayaran	 dapat	 diklaim	 ke	
Pemerintah	Kabupaten	Bengkalis	sesuai	dengan	layanan	yang	diberikan.	

Sesungguhnya	tahun	ini	(2018)	Pemerintah	Kabupaten	Bengkalis	telah	
merencanakan pembangunan Rumah Sakit Pratama di kepulauan Rupat 
untuk	mendekatkan	 layanan	 kesehatan	 bagi	 warga	 Kecamatan	 Rupat	
dan Rupat Utara. Namun, pelaksanaan rencana ini terkendala oleh 
pembebasan	lahan	yang	berlokasi	di	wilayah	konservasi.	Padahal	untuk	
tahap pertama dinas kesehatan telah mengalokasikan anggaran sebesar 
Rp	 7,63	 miliar,	 sedangkan	 tahun	 sebelumnya	 telah	 dikucurkan	 dana	
sebesar	 Rp	 483	 juta	 untuk	 penyelesaian	 dokumen	 lingkungan	 hidup,	
dan	Rp	1,37	miliar	untuk	pengadaan	tanah.

c. Ketersediaan tenaga kesehatan

Ketersediaan dokter spesialis dan tenaga farmasi di Kabupaten Bengkalis 
telah memenuhi standar nasional. Namun komponen tenaga medis 
5 Kecamatan Rupat Utara Dalam Angka Tahun 2017, hal. 15.
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lainnya	masih	jauh	di	bawah	standar.	Lebih	lengkap	informasi	tersebut	
dapat	disimak	dalam	Tabel	2.6.

Tabel 2.6
Perbandingan Rasio Daerah dengan Rasio Target Nasional

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mengakui, jumlah dan kualitas 
pelayanan	tenaga	medis	di	unit-unit	 layanan	kesehatan	yang	terdapat	
di daerah perbatasan masih sangat kurang. Di Kecamatan Rupat, Kepala 
Puskesmas	Batu	Panjang,	drg.	Silvi	Febriani,	menuturkan	bahwa	tenaga	
kesehatan merupakan kebutuhan prioritas bagi Kecamatan Rupat 
karena	ketersediaannya	yang	masih	sangat	rendah	di	samping	peralatan	
kesehatan	yang	masih	terbatas.		

Sayangnya,	posisi	tersebut	tidak	banyak	diminati		para	lulusan	pendidikan	
kesehatan dari kecamatan ini. Kepala Puskesmas Teluk Recah, dr. Endang 
Kurniasih, juga menginformasikan hal serupa. Puskesmas Teluk Recah 
harus	memberikan	 layanan	pada	10	desa	dengan	 tenaga	yang	 sangat	
minim,	yaitu	3	dokter	umum,	1	dokter	spesialis,	3	perawat,	dan	1	bidan.	
Bila	pun	ada	penambahan	tenaga	di	puskesmas	di	Rupat,	hanya	sedikit	
yang	betah.
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Wardi,	warga	desa	Tanjung	Panjang,	mengonfirmasi	situasi	tersebut.	Ia	
menilai	bahwa	 tenaga	kesehatan	dan	prasarana	 layanan	kesehatan	di	
desanya	masih	 sangat	 kurang.	 Desa	 Tanjung	 Panjang	 belum	memiliki	
poskesdes,	 sementara	 posyandu	 yang	 ada	 dilayani	 oleh	 satu	 orang	
kader	posyandu	saja.	Poskesdes	ada	di	desa	tetangga	yang	dapat	dicapai	
dengan	perjalanan	sekitar	setengah	jam.	Poskesdes	itu	pun	dijaga	hanya	
oleh satu orang bidan.

Minimalnya	 jumlah	 tenaga	 kesehatan	 ini	 tergambar	 dari	 pengalaman	
petugas	 Poskesdes	 Desa	 Hutan	 Panjang,	 Dede	 Susia.	 Hanya	 seorang	
diri	bidan	desa	ini	harus	melayani	3	desa	sekaligus	yang	masing-masing	
harus	dikunjungi	secara	rutin.	Selain	soal	besarnya	jumlah	populasi	yang	
harus	 dilayani,	 yang	 membuat	 ia	 kewalahan	 juga	 jalur	 tempuh	 yang	
terkadang	hanya	dapat	dilewati	dengan	jalan	kaki,	serta	persepsi	negatif	
warga	 terhadap	 pengobatan	modern.	 Penduduk	 Desa	 Hutan	 Panjang	
tempatnya	 bertugas	merupakan	 penduduk	 asli	 (suku	akit)	 yang	 lebih	
percaya	pada	kemampuan	dukun	atau	datuk	(tetua	suku)	untuk	urusan	
kesehatan, termasuk penanganan persalinan.

Terkait	kurangnya	jumlah	dan	kemampuan	tenaga	layanan	kesehatan	di	
wilayah	perbatasan,	Kementerian	Kesehatan	pernah	menyelenggarakan	
program	 Nusantara	 Sehat	 yang	 ditempatkan	 di	 Daerah	 Perbatasan	
Terpencil	dan	Kepulauan	(DPTK),	di	antaranya	di	Kecamatan	Rupat	dan	
Rupat Utara. 

Program ini berorientasi melakukan transfer teknologi dan pengetahuan 
sesama dokter dan bidan dalam penanganan persalinan. Meskipun 
hanya	berjalan	selama	tiga	tahun,	program	ini	dinilai	sangat	membantu.	
Empat	petugas	 layanan	kesehatan	yang	saat	 ini	bekerja	di	Puskesmas	
Rupat merupakan bantuan dari program Nusantara Sehat tersebut.

d. Dari Jamkesmasda ke KIS/JKN-BPJS

Pada	 2017,	 program	 Jamkesmasda	 (Jaminan	 Kesehatan	 Masyarakat	
Daerah),	 yang	 telah	 digulirkan	 sejak	 2011,	 diintegrasikan	 oleh	
Pemerintah	 Kabupaten	 Bengkalis	 ke	 dalam	 BPJS.	 Dalam	 proyeksinya,	
integrasi	yang	telah	menjadi	kesepakatan	di	antara	para	kepala	daerah	
seprovinsi	Riau	ini	hendak	menyederhanakan	sistem	jaminan	kesehatan	
masyarakat	melalui	 skema	 tunggal	 JKN-BPJS	 sekaligus	mempermudah	
layanan	kesehatan	warga.	

Namun, pelaksanaan proses integrasi dan pemanfaatan BPJS ini belum 
berjalan	 lancar,	 setidaknya	 karena	 dua	 hal.	 Pertama,	 terkait	 dengan	
distribusi informasi mengenai realokasi dalam integrasi anggaran 
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Jamkesmasda	 ke	 dalam	 BPJS,	 dan	 kedua,	 sistem	 pendaftaran	 dan	
pelayanan	pengguna	BPJS.

Pertama, terkait realokasi dalam integrasi anggaran Jamkesmasda ke 
dalam	JKN-BPJS.	Bagi	sebagian	warga,	integrasi	ini	diterima	dengan	berat	
hati	dan	cenderung	negatif.	Dalam	skema	awal,	anggaran	Jamkesmasda	
dialokasikan	 bagi	 warga	 Bengkalis	 secara	 keseluruhan.	 Pada	 2015	
misalnya,	 anggaran	 jaminan	 kesehatan	 tersebut	 dinikmati	 oleh	 70%	
penduduk	Bengkalis	(312.111	jiwa)	dan	berkurang	menjadi	278.586	jiwa	
pada	2016.6	 Prosedur	pemanfaatannya	 juga	tidak	merepotkan,	warga	
hanya	perlu	menyerahkan	 fotokopi	KTP	dan	KK	atau	surat	keterangan	
domisili	untuk	mendapat	 layanan	kesehatan	di	puskesmas	maupun	di	
RSUD. 

Polemik dan keberatan secara umum muncul karena, dengan integrasi 
tersebut,	 warga	 yang	 dianggap	 golongan	 mampu	 tidak	 lagi	 berhak	
mendapat	 jaminan	 kesehatan	 gratis.	 Fasilitas	 gratis	 yang	 semula	
dialokasikan	bagi	seluruh	warga,	direalokasi	bagi	warga	golongan	miskin	
dalam	skema	KIS	(Kartu	 Indonesia	Sehat)	yang	dikelola	oleh	JKN-BPJS.	
Dalam	skema	 ini,	warga	miskin	tidak	perlu	 lagi	membayar	premi	atau	
iuran	bulanan	sebab	telah	ditanggung	oleh	anggaran	Jamkesmasda	yang	
telah	diintegrasikan	tadi.	Sementara	itu,	mereka	yang	tergolong	mampu	
harus	mendaftar	 sebagai	 peserta	 BPJS	 secara	mandiri	 dan	membayar	
premi	atau	iuran	bulanan	dengan	jumlah	yang	telah	ditentukan	sesuai	
kelas	yang	dipilih.		

Kedua,	 proses	 pendaftaran	 dan	 kepesertaan	 warga	 miskin	 dalam	
skema	 program	 yang	 baru	 tersebut	 nyatanya	 tidak	 sederhana	 sebab	
terkait dengan akurasi data penduduk miskin. Rospelia dari Dinas Sosial 
Kabupaten Bengkalis mengungkapkan, jumlah keluarga miskin pada 
2017	 mencapai	 20.219	 KK.	 Bila	 rata-rata	 setiap	 keluarga	 memiliki	 4	
anggota,	maka	terdapat	80.876	penduduk	yang	tergolong	miskin.	Angka	
ini	 jauh	di	atas	 jumlah	penduduk	miskin	 tahun	2016	yang	disebutkan	
sebelumnya.	

Sebab	itu,	proses	pendaftaran	penerima	KIS/JKN-BPJS	sekaligus	menjadi	
instrumen	 verifikasi	 dan	 validasi	 data	 warga	 miskin.	 Misalnya	 warga	
harus mengantungi surat keterangan dari desa dengan sepengetahuan 
camat	 dan	 surat	 rekomendasi	 dari	 dinas	 sosial.	 Basis	 data	 BPJS	 yang	
menggunakan	 KTP	 elektronik	 sebagai	 salah	 satu	 syarat	 administratif	
juga	 membawa	 kerepotan	 tersendiri,	 karena	 sebagian	 besar	 warga	
belum memiliki KTP elektronik.

6 http://images1.rri.co.id/post/berita/264107/daerah/tahun_2017_program_jamkesmasda_akan_dihentikan.html  
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Namun,	 syarat	 administrasi	 yang	 ribet	 tersebut	 tidak	 menghalangi	
warga,	 khususnya	 warga	 miskin,	 untuk	 mendapatkan	 KIS/JKN-BPJS.	
Sejak integrasi tersebut dimulai, dinas sosial selalu sibuk menerbitkan 
surat	rekomendasi	bagi	warga	yang	membutuhkan.	Dalam	hal	ini	dinas	
sosial memprioritaskan	warga	yang	akan	dirawat	di	rumah	sakit	dengan	
menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit.

Secara	 keseluruhan,	 di	 samping	 peliknya	 syarat	 administrasi	 yang	
merupakan	masalah	 tersendiri,	masalah	mendasar	 yang	membayangi	
integrasi	 Jamkesmasdes	 ke	 dalam	 KIS/JKN-BPJS	 adalah	 disparitas	 dan	
lambatnya	arus	informasi.	

Informasi	 terkait	 pendaftaraan	 BPJS,	 prosedur	 pemanfaatannya,	 dan	
pemahaman terhadap realokasi anggaran Jamkesmasdes ke dalam 
JKN-BPJS	 belum	 tersampaikan	 dengan	 baik	 kepada	 warga.	 Sebagai	
ilustrasi,	seorang	informan	yang	juga	dosen	di	sebuah	perguruan	tinggi	
di	Bengkalis	tidak	mendapat	informasi	yang	cukup	terkait	arah	integrasi	
Jamkesmasda	dan	berbagai	hal	penting	terkait	BPJS.	

Pengakuan	 informan	 tersebut	 senada	 dan	 mengkonfirmasi	 keluhan	
warga	di	 tempat-tempat	yang	 jauh,	 seperti	di	Pulau	Rupat	yang	tidak	
tahu-menahu	 mengenai	 apa	 dan	 bagaimana	 sesungguhnya	 sistem	
jaminan	kesehatan	yang	baru	itu.	Situasi	ini	melengkapi	persepsi	negatif	
warga	terhadap	sistem	layanan	kesehatan	di	Kabupaten	Bengkalis.	

Pelayanan	 yang	 dianggap	 kurang	 profesional,	 peralatan	 yang	 tidak	
memadai,	dan	antrean	pendaftaran	yang	mengular	menandai	rendahnya	
kualitas	 layanan	kesehatan.	Kecenderungannya,	warga	yang	 tergolong	
mampu	 memilih	 berobat	 ke	 rumah	 sakit	 di	 Malaysia	 atau,	 seperti	
diinformasikan	warga	 Tanjung	 Panjang,	memilih	mendapat	 pelayanan	
sebagai pasien umum.

e. Konektivitas: transportasi dan jaringan komunikasi

Infrastruktur transportasi

Total	panjang	jalan	di	Kabupaten	Bengkalis	adalah	1.485,78	km.	Informasi	
dari	dinas	pekerjaan	umum,	hingga	2016,	sekitar	1.034	km	atau	69,66%	
jalan	 sudah	berupa	 jalan	aspal	dan	beton.	 Sisanya	 sepanjang	451	km	
masih berupa jalan kerikil atau jalan tanah. Dari panjang jalan aspal dan 
beton	yang	ada,	731	km	atau	70%	berada	dalam	kondisi	baik,	selebihnya	
rusak berat dan ringan. Sementara desa terjauh dari ibu kota kabupaten 
adalah	Desa	Air	 Jamban	di	Kecamatan	Mandau	yang	berjarak	103	km	
dan	Kecamatan	Pinggir	yang	berjarak	100	km.
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Dari kota kabupaten, dua kecamatan di Pulau Rupat (Kecamatan Rupat 
dan	 Rupat	 Utara)	 hanya	 dapat	 diakses	 dengan	 menyeberangi	 Selat	
Bengkalis dengan terlebih dahulu singgah di Dumai. Anggota PKK 
Kabupaten,	 Eny	 Susanti	 mengungkapkan,	 bila	 ia	 hendak	 menghadiri	
kegiatan di Rupat, ia harus menginap terlebih dahulu di Dumai untuk 
menunggu	kapal	penyeberangan	menuju	Rupat.	Soalnya,	selain	waktu	
tempuh	yang	 lama,	sekitar	 setengah	hari,	dari	Rupat	ke	Dumai	hanya	
tersedia	dua	kapal	penyeberangan	yang	berangkat	dari	dua	dermaga	di	
pulau tersebut.

Keterbatasan	 ini	 seringkali	 memaksa	 penduduk	 Rupat	 menyewa	
kendaraan	yang	biayanya	relatif	mahal.	Dari	Tanjung	Pandan	Kecamatan	
(Kecamatan	 Rupat)	 misalnya,	 tarif	 sewa	 speedboat untuk siang hari 
sekitar	Rp	140	ribu	per	orang	dan	Rp	250	ribu	sampai	Rp	300	ribu	per	
orang untuk malam hari. 

Menurut	seorang	warga	Tanjung	Pandan,	bulan	puasa	tahun	lalu	seorang	
ibu	 hamil	 yang	menderita	 kista	meninggal	 dunia	 di	 speedboat akibat 
pendarahan	dalam	perjalanan	berobat	 ke	Dumai.	 Sulit	 dan	mahalnya	
biaya	penyeberangan	ini	merupakan	salah	satu	faktor	yang	mendorong	
penduduk	Pulau	Rupat	untuk	berobat	ke	Malaysia,	dengan	 tambahan	
pertimbangan	 kualitas	 pelayanan	 yang	 lebih	 baik,	 biaya	 transportasi	
lebih	murah,	dan	waktu	tempuh	yang	lebih	singkat.	

Meskipun sebagian besar ruas jalan di Bengkalis telah diaspal dan beton, 
tidak	demikian	halnya	dengan	keadaan	di	Pulau	Rupat.	Salah	seorang	
informan bernama Wan M. Fariq, Sekretaris PCNU Bengkalis, memberi 
testimoni		bahwa	di	daerah	pinggiran	seperti	Rupat,	masih	banyak	ruas	
jalan	yang	belum	diaspal.	

Sebagian besar jalan di dua kecamatan di pulau itu merupakan jalan 
tanah	gambut	yang	belum	diaspal.	Ketika	musim	hujan,	jalanan	tersebut	
tidak	 dapat	 dilalui	 kendaraan	 bermotor	 karena	 becek	 dan	 licin.	 Bagi	
bidan-bidan	desa	di	Kecamatan	Rupat,	kondisi	tersebut	sangat	menyiksa.	
Mereka	 kerap	 harus	 berjalan	 kaki	 sepanjang	 2	 km	 untuk	 melakukan	
kunjungan	rutin,	seperti	dialami	oleh	Dede	Susia	di	Desa	Hutan	Panjang,	
yang	seorang	diri	harus	melayani	3	desa.	

Kondisi	 infrastruktur	 jalan	darat	dan	 jalur	 laut	di	atas	pada	umumnya	
merupakan	kendala	dasar	bagi	warga	Kecamatan	Rupat	dan	Rupat	Utara	
dalam	mengakses	 layanan	kesehatan.	Sebagaimana disampaikan oleh 
Bidan	Rohanawati	yang	bertugas	di	Poskesdes	Hutan	Samak,	Kecamatan	
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Rupat	 Utara.	 Desa	 tempatnya	 bekerja	 sebagian	 besar	 merupakan	
kawasan	 hutan.	 Untuk	 mengakses	 layanan	 kesehatan	 di	 puskesmas	
pembantu	 terdekat,	 warga	 harus	 menyeberangi	 sungai	 satu	 kali.	
Sedangkan	untuk	mengakes	Puskesmas	Tanjung	Medang,	warga	harus	
menyeberang	 sungai	 sebanyak	tiga	 kali.	 Dari	 penyeberangan	 terakhir,	
jalan	 darat	 menuju	 puskesmas	 juga	 tidak	 mudah,	 karena	 saat	 hujan	
jalur	itu	hanya	dapat	ditempuh	dengan	jalan	kaki.	Sementara	untuk	ke	
poskesdes	membutuhkan	waktu	tempuh	1,5	jam	dalam	cuaca	cerah	dan	
3	jam	ketika	hujan.	

Menurut Jevalinus, Kepala Bagian Perencanaan Program Bappeda, 
pembangunan infrastruktur di Bengkalis seringkali terbentur oleh batas 
kewenangan.	Kabupaten	tidak	dapat	melakukan	perbaikan	infrastuktur	
jalan	 yang	menjadi	 kewenangan	 pusat,	meskipun	 jalan	 itu	 rusak	 dan	
dibutuhkan	oleh	warga.

Jaringan komunikasi

Menurut	 data	 statistik	 kesejahteraan	 rakyat	 Kabupaten	 Bengkalis,	
persentase	warga	yang	memiliki	telepon	seluler	sebanyak	62,12%	(2015)	
dan	 64,66%	 (2016).	 Sedangkan	 akses	 internet	 (termasuk	 Facebook,	
Twitter,	BBM,	WhatsApp)	telah	dijangkau	oleh	24,43%	penduduk	pada	
2015	 namun	 menurun	 menjadi	 23,25%	 pada	 2016.	 Sebagian	 besar	
warga	 menggunakan	 internet	 untuk	 mendapatkan	 informasi/berita	
(82,52%),	mengakses	medsos	 (81,32%),	 dan	 selebihnya	 dimanfaatkan	
untuk pengiriman surat elektronik, hiburan, mengerjakan tugas sekolah, 
dan	lainnya7. 

Penurunan angka akses internet di atas akibat keterbatasan jaringan 
internet.	 Petugas	 medis	 di	 tingkat	 kecamatan	 juga	 mengalami	
dampaknya.	 Misalnya	 petugas	 medis	 di	 Fasilitas	 Kesehatan	 Tingkat	
Pertama	 (FKTP)	 dengan	 layanan	 KIS/JKN	BPJS	 di	 Rupat	 yang	 harus	 ke	
Kota Dumai untuk melakukan entry data online. 

Menurut	 Kepala	 Bagian	 Pelayanan	 Kesehatan	 Dinas	 Kesehatan	
Bengkalis,	dr.	Heri	Pratikno,	kondisi	semacam	itu	masih	menjadi	kendala	
di	 Bengkalis,	 termasuk	 di	 puskesmas-puskesmas.	 Program	 Indonesia	
Sehat	dengan	Pendekatan	Keluarga	(PISPK)	yang	melakukan	pendataan	
secara door-to-door dan harus memasukkan data ke dalam sistem 
online	serta	Sistem	Kapitasi	Berbasis	Komitmen	Pelayanan	(KBKP)	juga	
terkendala oleh jaringan internet.

7  Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2016, hal. 99-119.
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Sementara ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis berencana membangun 
jaringan	fiber	optik	antar	 instansi	di	seluruh	Bengkalis	tahun	2018	ini.	
Selain	 itu	melalui	Dinas	Kominfo	dan	Statistik,	Pemerintah	Kabupaten	
Bengkalis	 mendorong	 agar	 desa-desa	 menyediakan	 alokasi	 anggaran	
dari	dana	desa	untuk	pengadaan	pemancar	penguat	sinyal	dan	laman	
(website)	 desa.	 Pemancar	 penguat	 sinyal	 juga	 diusulkan	 oleh	 dinas	
kesehatan	agar	dibangun	di	tiap-tiap	puskesmas	di	seluruh	kabupaten,	
terutama di Puskesmas Rupat dan Rupat Utara. 

Terkait	media	informasi	audio-visual,	Kepala	Bagian	SDM	dan	Pengelolaan	
Informasi	 Dinas	 Komunikasi	 dan	 Informatika	 Bengkalis,	 Adi	 Sutrisno,	
menyatakan	 bahwa	 akses	 informasi	 warga	 Bengkalis	 lebih	 banyak	
didapatkan	dari	Malaysia.	Alasan	utamanya,	radio	dan	televisi	Malaysia	
lebih	menghibur,	selain	banyak	menampilkan	lagu-lagu	Indonesia	juga.	
Sementara jamuan hiburan dan informasi RRI dianggap membosankan, 
di	samping	belum	menjangkau	wilayah	terdepan	seperti	Rupat.	

Perhatian	 terhadap	 aspek	 pendukung	 layanan	 kesehatan	 di	 atas	
menunjukkan	 tantangan	 besar	 yang	 dihadapi	 Pemerintah	 Kabupaten	
Bengkalis	dalam	menyelenggarakan	layanan	kesehatan	bagi	warganya.

Dari sektor anggaran untuk kesehatan, pemerintah belum mengalokasikan 
nilai	minimal	(10%)	seperti	diamanatkan	UU	Kesehatan.	Pembangunan	
infrastruktur juga belum menampakkan respons terhadap kondisi 
geografis	wilayah-wilayah	terdepan	yang	kesulitan	mengakses	 layanan	
kesehatan. 

Kesulitan	 akibat	 keadaan	 geografis	 tersebut	 dilengkapi	 dengan	
keterbatasan	 unit	 layanan	 kesehatan	 dan	 tenaga	 kesehatan.	 Dalam	
hal	 ini,	 warga	 Rupat	 harus	 berhadapan	 dengan	 kondisi	 alam	mereka	
sekaligus	dengan	situasi	layanan	kesehatan	yang	masih	serba	minimal,	
baik	secara	kuantitas	maupun	kualitas.	

Pada	 saat	 yang	 sama	 deskripsi	 di	 atas	 juga	 memperlihatkan	 bahwa	
warga	belum	cukup	well-informed terhadap informasi kesehatan. Salah 
satu	yang	paling	penting	adalah	 informasi	mengenai	kepesertaan	dan	
mekanisme kerja Jaminan Sosial Kesehatan.
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Ada Asa Dibalik Cerita Suram

Melewati antrian panjang di Pelabuhan Dumai menuju Pulau 
Rupat, memakan waktu kurang lebih satu setengah jam untuk 
sampai Pelabuhan Rupat, warga Rupat menyebutnya “roro”. 
Menuju kantor kecamatan Rupat dengan jarak tempuh 1 jam. 
Bertemu dengan para srikandi kesehatan yang selama ini 
berjuang di pulau terluar Indonesia, Pulau Rupat, yang masih 
wilayah Indonesia di kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 
Wilayah ini, masih didominasi hutan lebat, perkebunan sawit 
milik pengusaha dengan infrasttuktur jalan yang masih belum 
layak sampai di tingkat ujung desa terjauh.
Ditemani Camat Rupat Utara, Bapak Hanafi dan Kepala Seksi 
PMD Kecamatan Rupat, Bapak Agafri diskusipun terus ber-
lanjut dengan drg. Dylvia Febriani, Kepala Puskesmas Batu 
Panjang dan dr. Endang Kurniati, Kepala puskesmas Teluk 
Lecah. Diskusipun berlanjut dengan Ibu Dedes Susila, Bidan 
di Poskesdes Hutan Panjang dan teman-temannya yaitu Ibu 
Yulia Erita yang bertugas di Polindes Terkul, Ibu Rohanawati 
seorang bidan di Poskesdes Hutan Samak dan Ibu Rosmalina 
yang mengadi Poskesdes Hutan Ayu. 
Dengan semangatnya bidan di Polindes Terkul, Kecamatan 
Rupat Utara ini, Ibu Yulia Erita menuturkan banyak persoalan 
serius yang harus segera diselesaikan di Pulau Rupat ini. Den-
gan berbagai kendala baik infrastruktur maupun minimnya 
informasi kesehatan di Rupat, di tahun 2017 masih terdapat 
16 kasus Angka Kematian Bayi. Berangkat dari persoalan ini, 
maka Dinas Kesehatan bersama-sama tenaga kesehatan beru-
paya keras untuk menangani persoalan ini. 
Menurut bidan desa yang sudah mengabdi selama 5 tahun 
ini sejak lulus dari Pendidikan Akademi Kebidanan di Provinsi 
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Riau mengungkapkan bahwa, dengan berbagai kekurangan 
yang ada, Bengkalis memiliki peluang yang besar dari sudut 
pandang kerangka kerja akuntabilitas sosial untuk menjadi 
daerah dengan layanan kesehatan yang baik. Sistem Layanan 
Rujukan Terencana (SLRT) dan Program Rumah tunggu bagi 
ibu hamil dengan resiko tinggi, cukup memberikan dampak 
yang baik untuk menekan angka kematian ibu melahirkan 
dan angka kematian bayi.
Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bengka-
lis, program yang baik ini juga dapat ditopang dengan po-
tensi lainnya. Potensi tersebut mulai dilihat dari pendapatan 
daerah yang tinggi. Dengan keseriusan Pemerintah Daerah, 
pendapatan ini dapat diproyeksikan untuk mempercepat 
pemenuhan kebutuhan layanan dasar, khususnya kesehatan, 
beserta sektor-sektor pendukung (infrastruktur) yang secara 
langsung menopang pemenuhan kebutuhan layanan kes-
ehatan.
Potensi dalam pengembangan layanan kesehatan sangat 
memungkinkan melalui kkader-kader kesehatan dari unsur 
masyarakat setempat yang sudah berjalan. Lokakarya Mini 
yang sudah berjalan, dapat dijadikan sebagai prototip untuk 
dikembangkan dan disempurnakan, baik dalam jangkauan 
maupun dalam muatannya. Lokakarya Mini dapat menjadi 
media sosialisasi informasi-informasi penting, seperti me-
kanisme JKN-BPJS, namun dapat pula dikembangkan (mela-
lui forum terpisah) untuk menggembleng kader-kader kes-
ehatan berbasis masyarakat. Dalam kasus Rupat, salah satu 
sasaran yang penting menjadi prioritas adalah untuk men-
dialogkan sistem pengobatan tradisional dengan modern 
sekaligus mengembangkan kader-kader kesehatan dari suku 
Akit. Sebuah pendekatan kultural sangat dibutuhkan dalam 
agenda ini.
Potensi lainnya berkaitan dengan inovasi layanan kesehatan 
yang sudah ada. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis 



 39

sudah mengembangkan beberapa inovasi untuk layanan 
kesehatan seperti satu desa satu ambulan, pemangkasan 
birokrasi untuk urusan BPJS, pemasangan informasi keseha-
tan dan pelibatan warga dalam pendataan warga miskin. 
Namun inovasi yang ada menampakkan ketergantungan 
yang sangat tinggi pada ‘inovasi Pemerintah Pusat’. Pemer-
intah Daerah perlu mengembangkan inovasi secara mandi-
ri dalam bidang layanan kesehatan sesuai kondisi geografis 
serta alam sosio-kultural masyarakat Bengkalis. Dalam hal 
ini, kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh ‘Persatu-
an Masyarakat Rupat’ di Kota Dumai perlu mendapat perha-
tian khusus untuk dikembangkan dalam format dan skema 
yang lebih luas.
‘Persatuan Masyarakat Rupat’ merupakan perkumpulan 
masyarakat Rupat yang secara swadaya mengadakan mobil 
ambulans khususnya untuk kebutuhan warga masyarakat 
Rupat yang membutuhkan tindakan medis di Kota Dumai. 
Perjalanan yang tidak mudah dari Rupat ke Dumai serta ket-
ersediaan ambulan dari Rumah Sakit Dumai yang terbatas 
mendorong warga dari dua kecamatan di pulau itu untuk 
mengorganisir iuran dan membeli sebuah armada yang di-
manfaatkan sebagai ambulan.
Bentuk partisipasi dan tindakan masyarakat Rupat ini me-
nandai bahwa warga masyarakat bukan hanya membu-
tuhkan layanan kesehatan yang memadai, melainkan juga 
mereka sanggup dan memiliki komitmen untuk menda-
patkan layanan kesehatan yang baik. Dalam kasus ini, ben-
tuknya ialah iuran pengadaan ambulan. Situasi itu menan-
dai kemungkinan masih bertahannya ikatan solidaritas dan 
gotong royong di tengah masyarakat. Sebagai kapital so-
sial, solidaritas dan gotong royong sebagaimana ditampil-
kan oleh masyarakat Rupat, sangat memungkinkan untuk 
dikembangkan lebih jauh misalnya sebagai sistem peringa-
tan dini dalam tindakan-tindakan medis. 
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3. POTENSI PERBAIKAN MELALUI AKUNTABILITAS SOSIAL

Kondisi	 yang	 digambarkan	 di	 atas	 bagaimanapun	 bukan	 satu-satunya	
cerita.	 Sejumlah	 inovasi	 telah	 dilakukan	 atau	 diproyeksikan	 untuk	
dikerjakan. Melalui kerangka kerja akuntabilitas sosial, kita akan melihat 
sejauh	mana	 inovasi	 dan	potensi	 inovasi	 yang	berjalan	 atau	mungkin	
berjalan. Kerangka kerja ini memungkinkan kita untuk melihat aksi atau 
tindakan	Pemerintah	Kabupaten	Bengkalis	 (sebagai	aktor	negara)	dan	
warga	 (sebagai	warga	negara)	mengambil	 inisiasi,	mengapresiasi,	 dan	
melakukan	terobosan-terobosan	dalam	menghadapi	tantangan	layanan	
kesehatan. Di samping itu juga akan diekspos lebih dekat potensi terkait 
informasi dan kanal interaksi (interface)	antara	pemerintah	dan	warga.

a. Tindakan pemerintah daerah

Rujukan terencana. Program ini digerakkan oleh dinas kesehatan. Tujuan 
program ini ialah menanggulangi AKI dan AKB. Melalui program ini, 
ibu	hamil	dengan	risiko	tinggi	dapat	diantisipasi	sehingga	penanganan	
khusus	dapat	disiapkan	lebih	dini.	Khususnya	bagi	penduduk	Pulau	Rupat,	
kendala	dalam	rujukan	terencana	ini	antar	lain	kepercayaan	tradisional	
yang	belum	mempercayai	sistem	pengobatan	(dan	persalinan)	modern,	
biaya,	 jarak	 tempuh	ke	unit	 layanan	 terdekat,	 serta	tingkat	kesadaran	
akan	pentingnya	pemeriksaan	kesehatan	dan	persalinan	sejak	dini.	

Puskesmas santun lansia. Program khusus untuk orang lanjut usia ini 
dilaksanakan di Puskesmas Tanjung Panjang. Inovasi dilakukan dalam 
rangka	memenuhi	Standar	Pelayanan	Minimal	dalam	bidang	kesehatan,	
yaitu	setiap	warga	negara	Indonesia	usia	60	tahun	ke	atas	mendapatkan	
pelayanan	 pemeriksaan	 (screening) kesehatan sesuai standar. Bentuk 
layanan	untuk	lansia	ini	diwujudkan	melalui	kelengkapan	infrastruktur	
ramah	 lansia	 seperti	 akses	 jalur	 keluar-masuk	 khusus	 pasien	 yang	
tidak	 licin	 dengan	 pegangan	 tangan	 untuk	 lansia,	 jalan	 khusus	 untuk	
kursi	 roda,	 dan	 penyediaan	 fasilitas	 kursi	 roda.	 Disediakan	 juga	 loket	
khusus untuk lansia, ruang tunggu khusus lansia, ruang periksa lansia, 
petugas	khusus	 lansia	yang	terlatih,	toilet	khusus	 lansia,	dan	berbagai	
kelengkapan untuk lansia.

Rumah tunggu bagi ibu hamil yang mendekati masa bersalin. Program 
ini	dikhususkan	bagi	ibu-ibu	hamil	yang	mendekati	masa	persalinan	yang	
dimulai	sejak	2015	untuk	mengatasi	tingginya	AKI	dan	AKB.	Cara	kerja	
program ini ialah menginapkan ibu hamil satu minggu sebelum masa 
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bersalin	di	Rumah	Tunggu	yang	telah	disediakan	dekat	dengan	layanan	
kesehatan. Kebutuhan makan selama masa tunggu ditanggung oleh 
Pemerintah Daerah. Program ini cukup membantu dalam mengurangi 
AKI	dan	AKB,	sehingga	program	ini	dilanjutkan	hingga	tahun	2018.

Program 1 desa 1 ambulans. Program	inovatif	ini	merupakan	program	
tahun	 2010-2015	 dan	 sesudahnya	 tidak	 dilanjutkan	 lagi.	 Setelah	
pemekaran	 desa/kelurahan	 dan	 kecamatan,	 saat	 ini	 baru	 terdapat	 1	
ambulans	 untuk	 3	 desa.	 Pernah	 ada	 ambulans	 air,	 namun	 ambulans	
tersebut	 rusak	 akibat	 kurang	 terawat.	 Terkait	 ambulans,	warga	Rupat	
Utara	saat	 ini	memiliki	sebuah	ambulans	yang	berjaga	di	Kota	Dumai.	
Ambulans	 ini	 dikelola	 oleh	 Persatuan	 Masyarakat	 Rupat	 dan	 dapat	
digunakan	sewaktu-waktu	oleh	pasien	dari	Rupat.

Pelibatan warga dalam pendataan warga miskin. Untuk membenahi 
data	warga	miskin,	pada	tahun	2017	Dinas	Sosial	Kabupaten	Bengkalis	
melalukan	verifikasi	dan	validasi	dengan	melibatkan	warga.	Dari	setiap	
desa	direkrut	1	(satu)	orang	yang	ditugaskan	untuk	melakukan	verifikasi	
dan	validasi	data	di	desa	mereka	masing-masing.	Tugas	 ini	dikerjakan	
selama	dua	kali	dalam	setahun.	Tenaga	warga	tersebut	diberi	tunjangan	
sebesar	 Rp	 1,5	 juta	 yang	 dibayarkan	 dua	 kali.	 Tahun	 2017	 direkrut	
sejumlah	 155	 pendata.	 Namun	 karena	 luasnya	 wilayah,	 untuk	 tahun	
2018	jumlahnya	ditambah	menjadi	280	orang	dengan	besar	tunjangan	
Rp	1,1	juta	per	orang.	

Pemangkasan rantai birokrasi. Pemangkasan rantai birokrasi ini baru 
ditujukan	 bagi	 warga	 Kecamatan	 Rupat	 dan	 Rupat	 Utara.	 Bentuknya	
adalah	melimpahkan	kewenangan	penerbitan	Surat	Rekomendasi	yang	
dibutuhkan	 oleh	warga	 untuk	mengurus	 KIS/JKN-BPJS	 ke	 UPTD	Dinas	
Sosial	 yang	 ada	 di	 Rupat	 Utara.	 Dengan	 pemangkasan	 ini,	 penduduk	
Pulau	Rupat	tidak	perlu	 repot	berbondong-bondong	menyeberang	ke	
Dumai kemudian ke kota kabupaten untuk mengurus rekomendasi di 
kantor dinas sosial.

Pemasangan informasi di setiap kantor instansi pemerindah daerah 
terkait pengaduan layanan publik. Pemerintah Bengkalis memang 
sudah	menyediakan	 informasi	 terkait	mekanisme	 pengaduan	 layanan	
publik.	Namun	pola	penyebaran	semacam	itu	jauh	dari	efektif.	Sampai	
saat	 ini	 warga	 tidak	 mengetahui	 bagaimana	 melakukan	 pengaduan,	
di	 mana,	 dan	 siapa	 yang	 dituju.	 Artinya	 langkah	 yang	 dibuat	 oleh	
pemerintah	kabupaten	ini	belum	menjawab	kebutuhan	dan	persoalan.	
Perlu	dikembangkan	alternatif	model	 sosialisasi	 informasi	yang	sesuai	
dengan	kondisi	kewilayahan	Bengkalis.
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Langkah-langkah	di	atas	tentu	masih	jauh	dari	cukup	untuk	menciptakan	
sistem	pelayanan	kesehatan	yang	responsif.	Namun	sedikitnya,	beberapa	
langkah	inovatif	yang	penting,	seperti	Rumah	Tunggu	Ibu	Hamil,	Rujukan	
Terencana, dan Pemangkasan Rantai Birokrasi menunjukkan kepekaan 
pemerintah	 kabupaten	 dalam	menanggapi	 kondisi	 kualitas	 pelayanan	
kesehatan,	khususnya	di	Pulau	Rupat	sebagai	wilayah	terdepan.	Sedikit	
banyak,	 langkah	 di	 atas	 mengurangi	 kelemahan	 akibat	 jumlah	 unit	
layanan	kesehatan,	kelengkapan	peralatan,	ketersediaan	tenaga	medis,	
dan	 layanan	peserta	KIS/JKN-BPJS,	namun	tidak	mengatasi	kelemahan	
tersebut.

b. Partisipasi warga

Di	 atas	 telah	 disinggung	 secara	 singkat	 respons	 warga	 Rupat	 untuk	
memenuhi	kebutuhan	alat	transportasi	kesehatan	dengan	menyediakan	
ambulans.	Persatuan	Masyarakat	Rupat	merupakan	perkumpulan	warga	
Rupat	 yang	 secara	 swadaya	 mengadakan	mobil	 ambulans	 khususnya	
untuk	kebutuhan	warga	Rupat	yang	membutuhkan	tindakan	medis	di	
Kota	 Dumai.	 Perjalanan	 yang	 tidak	mudah	 dari	 Rupat	 ke	 Dumai	 dan	
keterbatasan	ambulans	dari	Rumah	Sakit	Dumai	mendorong	warga	dua	
kecamatan di pulau itu untuk mengorganisir iuran dan membeli sebuah 
mobil	yang	dimanfaatkan	sebagai	ambulan.

Bentuk	 partisipasi	 dan	 tindakan	 warga	 Rupat	 ini	 menandai	 bahwa	
warga	bukan	hanya	membutuhkan	 layanan	kesehatan	yang	memadai,	
melainkan juga mereka sanggup dan memiliki komitmen untuk 
mendapatkan	layanan	kesehatan	yang	baik.	Dalam	kasus	ini,	bentuknya	
iuran pengadaan ambulans.

Situasi	itu	menandai	kemungkinan	masih	bertahannya	ikatan	solidaritas	
dan	 gotong	 royong	 di	 tengah	 masyarakat.	 Sebagai	 modal	 sosial,	
solidaritas	dan	gotong	royong	sebagaimana	ditampilkan	oleh	masyarakat	
Rupat,	sangat	memungkinkan	untuk	dikembangkan	lebih	jauh	misalnya	
sebagai	sistem	peringatan	dini	dalam	tindakan-tindakan	medis.	

c. Kanal interaksi pemerintah-warga

Sejauh	 ini	di	Rupat	Utara	ada	kegiatan	 rutin	bernama	Lokakarya	Mini	
(LokMin),	 yang	 diselenggarakan	 dua	 kali	 selama	 setahun.	 LokMin	
dilakukan	dengan	mengundang	tokoh	masyarakat,	seperti	tokoh	adat,	
tokoh	 agama,	 dan	 tenaga	 kesehatan	 di	 tingkat	 kecamatan	 dan	 desa.	
Kegiatan forum ini ialah diseminasi informasi kesehatan, termasuk 
berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait 
kesehatan.
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Di	 tengah	tantangan	yang	digambarkan	sebelumnya,	LokMin	memiliki	
makna	 penting,	 yaitu	 mempertemukan	 pemerintah	 daerah	 sebagai	
wakil	negara	dengan	para	 tokoh	masyarakat	 sebagai	wakil	 (tak	 resmi)	
warga	negara.	

Dalam	bentuknya	yang	diperluas	dan	diperdalam	baik	segi	isi	maupun	
formatnya,	 LokMin	 dapat	 dikembangkan	 untuk	 mengatasi	 salah	 satu	
tantangan (bottleneck)	dalam	urusan	kesehatan	di	Rupat	–	di	samping	
unit	layanan	dan	ketersediaan	tenaga	kesehatan	–	yaitu	persepsi	negatif	
terhadap	sistem	pengobatan	modern	yang	masih	bertahan	di	sebagian	
warga.

Seperti	 telah	 disinggung	 sebelumnya,	 di	 wilayah	 pedalaman	 Rupat	
tinggal	 suku	Akit.	Mereka	merupakan	keturunan	Tionghoa	yang	 telah	
menetap	sejak	zaman	kesultanan	Siak.	Suku	Akit	masih	sangat	percaya	
dengan sistem pengobatan tradisional mereka dan belum menerima 
penanganan medis modern. Satu contoh, di Kecamatan Rupat seorang 
bidan bertengkar dengan suami dan keluarga ibu hamil karena hendak 
membawanya	ke	puskesmas.	Bagi	keluarga	si	ibu	hamil,	tindakan	macam	
itu	tidak	perlu	karena	mereka	telah	memiliki	dukun	dan	datuk.	Bidan	itu	
akhirnya	mengalah	karena	diancam	bunuh	apabila	bersikukuh	dengan	
niatnya.	 Dalam	 konteks	 ini,	 Lokakarya	 Mini	 dapat	 menjadi	 alternatif	
inovasi untuk mengembangkan pemahaman tentang kesehatan pada 
suku Akit.

d. Arus informasi 

Infrastruktur	 jalan	 dan	 ketersediaan	 jaringan	 internet	 yang	 belum	
merata,	khususnya	di	wilayah	terdepan,	merupakan	salah	satu	hambatan	
dan	tantangan	dasar	dalam	menjamin	mengalirnya	arus	informasi,	baik	
dari	pemerintah	daerah	kepada	warga	maupun	sebaliknya.	

Saat ini Pemerintah Bengkalis memang telah memiliki laman resmi, 
demikian pula beberapa OPD dan kecamatan, termasuk dinas kesehatan. 
Namun	belum	banyak	informasi	terkait	pelayanan	publik	yang	didapat	
dari	laman	tersebut,	setidaknya	hingga	Januari	2018.	

Misalnya	untuk	laman	Pemerintah	Kabupaten,	informasi	yang	tersedia	
terkait	 Transparansi	 Pengelolaan	 Anggaran	 Daerah	 (TPAD)	 hanya	
tersedia	dokumen	yang	 lengkap	untuk	 tahun	2014	dan	 satu	halaman	
ringkasan	 untuk	 tahun	 2015.	 Sementara	 untuk	 tahun	 2016	 dan	 2017	
belum tersedia sama sekali.

Pejabat	 Pengelola	 Informasi	 dan	 Dokumentasi	 sesungguhnya	 sudah	
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memiliki	 laman	 sendiri	 yaitu https://ppid.bengkaliskab.go.id. Laman ini 
sudah	memuat	DIP	 (Daftar	 Informasi	Publik)	 yang	cukup	update, baik 
real time maupun informasi berkala. Namun tujuan dasar laman ini 
adalah	menyediakan	informasi	publik	bagi	pemohon informasi.	Artinya	
laman	 tersebut	 tidak	 dimaksudkan	 untuk	 secara	 aktif	menyampaikan	
informasi	 tertentu,	 misalnya,	 kebijakan	 pemerintah	 daerah	 terkait	
pelayanan	dasar	seperti	kesehatan.

Pada	 2017,	 Dinas	 Kominfo	 dan	 Informatika	 Kabupaten	 Bengkalis	
mendapatkan	 penghargaan	 terbaik	 ke-2	 se-Provinsi	 Riau	 dari	 Komisi	
Informasi	Riau	dalam	pelayanan	informasi	baik	offline maupun online. 
Untuk	 mempertahankan	 dan	 meningkatkan	 prestasinya	 itu,	 saat	 ini	
Dinas Kominfo tengah memperkuat koordinasi dengan seluruh PPID 
Pembantu	untuk	penyediaan	 informasi-informasi	penting	dari	 seluruh	
OPD untuk didistribusikan melalui laman.

Salah	 satu	 langkah	 inovatif	 yang	 tengah	 dirintis	 adalah	 pembentukan	
KIM	(Kelompok	Informasi	Masyarakat).	Pemerintah	Kabupaten,	melalui	
Dinas	Kominfo	dan	Statistik,	telah	membentuk	berbagai	kelompok	yang	
dinamai	KIM.	Tujuannya	adalah	mempercepat	distribusi	informasi.	

Kelompok	 dibentuk	 dari	 rangkaian	 kegiatan	 yang	 telah	 berjalan	 di	
masyarakat,	seperti	melalui	kegiatan	budaya,	pengajian,	maupun	acara	
tertentu. Namun sejauh ini, langkah tersebut baru berjalan sampai 
pembentukan	 KIM	 saja.	 Dalam	 verifikasi	 penelitian	 ini,	 kelompok	
itu sendiri belum berjalan sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Bengkalis.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dalam	kerangka	kerja	akuntabilitas	sosial,	salah	satu	unsur	pokok	yang	
harus	mendapat	perhatian	di	samping	empat	yang	telah	dibahas	di	atas	
(tindakan	 negara,	 tindakan/partisipasi	 warga,	 kanal	 interaksi	 negara-
warga,	dan	informasi)	adalah	keberadaan	dan	aktivitas	civic mobilization. 

Secara	 khusus,	 di	 Kabupaten	 Bengkalis,	 penelitian	 ini	 belum	melihat	
unsur tersebut. Namun sejauh ini, dari sudut pandang kerangka kerja 
akuntabilitas	sosial,	di	dalam	segala	kelemahannya,	Kabupaten	Bengkalis	
memiliki	peluang	sangat	besar	untuk	menjadi	daerah	dengan	 layanan	
kesehatan	yang	baik.

Pertama,	kabupaten	ini	memiliki	pendapatan	daerah	yang	tinggi,	kendati	
tampak penurunan di beberapa pos. Dengan keseriusan pemerintah 
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daerah,	 pendapatan	 ini	 dapat	 diproyeksikan	 untuk	 mempercepat	
pemenuhan	 kebutuhan	 layanan	 dasar,	 khususnya	 kesehatan,	 beserta	
sektor-sektor	pendukung	(infrastruktur)	yang	secara	langsung	menopang	
pemenuhan	kebutuhan	layanan	kesehatan.

Kedua,	 kondisi	 geografis	 dan	 kebutuhan	 infrastruktur	 yang	 menjadi	
prasyarat	aksesibilitas	warga	terhadap	layanan	kesehatan	penting	untuk	
segera	diatasi.	Di	dalamnya	termasuk	memastikan	jaringan	komunikasi	
dan	informasi	yang	merata	di	seluruh	wilayah	kabupaten,	khususnya	di	
wilayah	terdepan.	Keduanya	penting	mendapat	perhatian	khusus	karena	
dua	alasan,	 (1)	memastikan	akses	warga	untuk	mendapatkan	 layanan	
kesehatan	dapat	 berjalan	 dengan	 lancar,	 dan	 (2)	 informasi	 kesehatan	
dari	 pemerintah	 daerah	 kepada	warga	 dan	 sebaliknya	 dapat	 berjalan	
dengan baik.

Ketiga,	 pengembangan	 kader-kader	 kesehatan	 dari	 unsur	masyarakat	
setempat	 perlu	 untuk	 dilakukan.	 Lokakarya	 Mini	 dapat	 dijadikan	
prototipe	 untuk	 dikembangkan	 dan	 disempurnakan,	 baik	 dalam	
jangkauan	maupun	dalam	muatannya.	 Lokakarya	Mini	 dapat	menjadi	
media	 sosialisasi	 informasi	 penting,	 seperti	 mekanisme	 JKN-BPJS,	
dan	 dapat	 pula	 dikembangkan	 (melalui	 forum	 terpisah)	 untuk	
memberdayakan	kader-kader	kesehatan	berbasis	masyarakat.	

Dalam	kasus	Rupat,	salah	satu	sasaran	yang	penting	menjadi	prioritas	
adalah mendialogkan sistem pengobatan tradisional dengan modern 
sekaligus	 mengembangkan	 kader-kader	 kesehatan	 dari	 suku	 Akit.	
Sebuah pendekatan kultural sangat dibutuhkan dalam agenda ini.

Terakhir,	 sejauh	 ini	 inovasi	 yang	 digerakkan	 oleh	 pemerintah	
daerah	 menampakkan	 kebergantungan	 yang	 sangat	 tinggi	 pada	
“inovasi pemerintah pusat”. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu 
mengembangkan	 inovasi	 secara	 mandiri	 dalam	 bidang	 layanan	
kesehatan	 sesuai	 kondisi	 geografis	 serta	 sosio-kultural	 masyarakat	
Bengkalis.	 Dalam	 hal	 ini,	 kegiatan-kegiatan	 seperti	 dilakukan	 oleh	
Persatuan	Masyarakat	Rupat	di	Kota	Dumai	perlu	mendapat	perhatian	
khusus	untuk	dikembangkan	dalam	format	dan	skema	yang	lebih	luas.
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Bab ini akan mengurai potensi pemanfaatan kerangka kerja akuntabilitas 
sosial	dalam	mengurai	masalah	layanan	kesehatan	di	Kabupaten	Pasaman	
Barat,	 Provinsi	 Sumatera	 Barat.	 Wilayah	 ini	 merupakan	 contoh	 yang	
baik	 untuk	 melihat	 bagaimana	 daerah	 terluar	 melaksanakan	 layanan	
kesehatan, mengingat kabupaten ini berbatasan langsung dengan 
Samudera	 Hindia.	 Di	 Pasaman	 Barat	 juga	 terdapat	 penduduk	 yang	
tinggal	 di	 kecamatan-kecamatan	 terjauh	 dari	 pusat	 kota.	 Kecamatan-
kecamatan	itu	terisolir	akibat	laut	maupun	perkebunan	sawit	yang	luas.

Untuk memeriksa seberapa jauh potensi penggunaan kerangka kerja 
akuntabilitas	 sosial	 di	 sektor	 kesehatan	 di	wilayah	 ini,	 akan	 diuraikan	
terlebih	 dahulu	 gambaran	 umum	 wilayah	 dan	 masalah-masalah	
utama	 di	 sektor	 kesehatan	 yang	 terjadi.	 Kemudian	 akan	 disusul	
dengan	 pemeriksaan	 lebih	 mendalam	 mengenai	 unsur-unsur	 yang	
berkemungkinan menghambat dan mendorong penerapan akuntabilitas 
sosial untuk memecahkan masalah. Bab ini akan diakhiri dengan 
temuan-temuan	 kunci	 yang	 penting	 diperhatikan	 untuk	 mendorong	
akuntabilitas sosial.

1. KABUPATEN PASAMAN BARAT DAN MASALAH KESEHATAN 

Kabupaten Pasaman Barat, dengan ibukota Simpang Ampek, berbatasan 
dengan Kabupaten Mandailing Natal di sebelah utara, Kabupaten Agam 
di	sebelah	selatan,	Kabupaten	Pasaman	di	sebelah	timur,	dan	Samudera	
Indonesia di sebelah barat. 

Kabupaten	Pasaman	Barat	mempunyai	luas	wilayah	sekitar	3.887,77	km²	
atau	9,99%	dari	 luas	wilayah	Provinsi	Sumatera	Barat.	Di	samping	 itu,	
wilayah	ini	juga	memiliki	luas	lautan	seluas	800,47	km²	dengan	panjang	
garis	pantai	152	km.	Secara	administratif,	kabupaten	ini	terdiri	atas	11	
kecamatan,	19	nagari,	dan	212	jorong.1 
1 Kabupaten Pasaman Barat dalam Angka, 2017.

BAB 3 AKUNTABILITAS SOSIAL LAYANAN KESEHATAN 
DI PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT
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Jumlah	penduduk	kabupaten	ini	sebanyak	418.785	jiwa	(2016),	dengan	
komposisi	211.582	jiwa	laki-laki	dan	207.203	jiwa	perempuan.	Sementara	
itu,	jumlah	rumah	tangga	di	wilayah	ini	sebanyak	95.227	rumah	tangga	
dengan	rata-rata	penduduk	per	rumah	tangga	4	jiwa.	Dari	segi	angkatan	
kerja,	dari	271.041	jiwa	penduduk	berumur	15	tahun	ke	atas,	tercatat	
sebanyak	183.878	jiwa	sebagai	angkatan	kerja.	

Sektor	 pertanian	 (pertanian,	 kehutanan,	 perburuan,	 dan	 perikanan)	
masih merupakan sektor paling dominan sebagai lapangan usaha 
penduduk.	 Ini	 terlihat	 dari	 kontribusinya	 dalam	 penyerapan	 tenaga	
kerja	yang	mencapai	111.247	jiwa	dari	penduduk	yang	bekerja.	Sektor	
pertanian	itu	kemudian	diikuti	oleh	sektor	perdagangan	besar,	eceran,	
rumah	makan	dan	hotel	sebanyak	30.477	jiwa,	kemudian	disusul	sektor	
jasa	 kemasyarakatan,	 sosial	 dan	 perorangan	 sebanyak	 12.962	 jiwa.	
Sementara	itu,	jumlah	keluarga	miskin	di	kabupaten	ini	sebanyak	29.370	
keluarga,	 dengan	 rincian	 794	 keluarga	 rentan	 miskin,	 2.772	 hampir	
miskin,	12.466	miskin,	dan	13.338	sangat	miskin.	2 

Tantangan	 utama	 dalam	 aspek	 kesehatan	 yang	 dihadapi	 Kabupaten	
Pasaman	Barat	adalah	masalah	angka	kematian	ibu	dan	anak.	Wilayah	
ini	menempati	urutan	kedua	dari	19	Kabupaten/Kota	di	Sumatera	Barat	
dengan	jumlah	kematian	ibu	dan	bayi	terbanyak.3 

Angka	 Kematian	 Bayi	 (AKB)	 di	 wilayah	 ini	 masih	 terus	 menuntut	
perhatian	serius.	Pada	2016,	jumlah	kematian	bayi	sebanyak	102	jiwa,	
sementara	pada	2015	jumlah	kematian	bayi	di	kabupaten	ini	sebanyak	
95	 jiwa.	 Jika	 dilihat	 dari	 segi	 jumlah	 kasus,	 dapat	 disimpulkan	bahwa	
jumlah	kematian	bayi	meningkat	dari	 tahun	sebelumnya.	Akan	tetapi,	
apabila	angka	kasus	 itu	dihitung	ke	dalam	satuan	per	1.000	kelahiran	
hidup,	maka	AKB	pada	2016	adalah	sebesar	12/1.000	kelahiran	hidup,	
dibandingkan	 dengan	 pada	 2015	 sebesar	 13/1.000	 kelahiran	 hidup.	
Dengan	demikian,	dilihat	dari	rasio	per	1.000	kelahiran,	AKB	di	wilayah	
ini	 mengalami	 penurunan	 dari	 tahun	 sebelumnya.	 Dengan	 kata	 lain,	
jumlah	lahir	hidup	pada	2016	lebih	tinggi	dibandingkan	2015.	

2 ibid.
3  “Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak, Dinas Kesehatan Pasbar Luncurkan Aplikasi Kawal Bumil”, http://

pasamanbaratkab.go.id/, diakses pada 25 November 2017.
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Grafik 3.1
Angka	Kematian	Bayi	dan	Angka	Kematian	Balita	2008-2016	 
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Sumber:	Profil	Kesehatan	Kabupaten	Pasaman	Barat	2016

Grafik	di	atas	menunjukkan	adanya	kecenderungan	penurunan	AKB	dari	
tahun	2011	ke	tahun	2014	dan	terjadi	lagi	peningkatan	kematian	bayi	di	
tahun	2015.	Sementara	itu,	Angka	Kematian	Balita	(Akaba)	di	kabupaten	
ini	mengalami	penurunan	dari	tahun	2011	hingga	2014,	namun	terjadi	
peningkatan	lagi	pada	2015,	yaitu	jumlah	kematian	balita	108	jiwa	atau	
14	per	1.000	kelahiran	hidup	dan	angka	tersebut	masih	statis	pada	2016	
dengan	jumlah	kematian	balita	sebanyak	118	jiwa.4

Terkait	Angka	Kematian	 Ibu	 (AKI),	kabupaten	 ini	mencatat	7	kematian	
pada	2012,	dan	4	kematian	atau	48	per	100.000	kelahiran	hidup	pada	
2013,	 sedangkan	 pada	 2014	 kematian	 ibu	 meningkat	 menjadi	 13	
kematian	atau	159,8	per	100.000	kelahiran	hidup.	Pada	2015,	kematian	
ibu	meningkat	 lagi	menjadi	 17	orang	 atau	220	per	 100.000	 kelahiran	
hidup.	Sedangkan	tahun	2016	menurun	menjadi	16	kematian	atau	187	
per	100.000	kelahiran	hidup.	
 
4 Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat 2016.
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Grafik 3.2
	Angka	Kematian	Ibu	2012-2017	 
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Tantangan mengatasi masalah AKB, Akaba dan AKI tersebut makin 
kompleks	mengingat	kondisi	geografis	wilayah	ini	membuat	penduduk	
tersebar	di	area-area	yang	tidak	mudah	dijangkau.	

Melawan Mati, Demi Generasi

Wajahnya sedikit pucat, tubuhnya kurus namun sehat, su-
aranya lembut tapi tegas, dialah Ibu Lina yang sudah bertu-
gas di Poskesdes Buwun Mas selama dua tahun. Ditemui di 
Poskesdes saat baru selesai menangani ibu melahirkan yang 
berasal dari Dukuh Pansing Atas. Penangung jawab poskes-
des yang baru berumur 32 tahun ini merupakan penduduk 
asli Buwun Mas, sehingga sepahit apapun dalam bertugas, 
srikandi kesehatan ini tetap iklas menjalani tugasnya. Sambil 
“mengemban” putrinya yang belum genap dua tahun, Bidan 
Desa ini menceritakan dukanya menjadi bidan desa di Buwun 
Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. 
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Ibu hamil yang baru saja ditanganinya ini berasal dari Dukuh 
Pansing yaitu daerah yang berada di wilayah atas dan tidak 
bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Ibu hamil yang sudah 
siap melahirkan tersebut, harus menuruni bukit terjal berbatu 
tanpa alat bantu apapun. Perjalanan harus ditempuh dengan 
jalan kaki dengan jarak tempuh sekitar 3 jam untuk sampai 
ke Poskesdes Buwun Mas. “Waktu tempuh yang 3 jam inipun, 
karena sudah terbiasa melewatin ya, jika orang lain atau yang 
baru melewatinya, dimungkinkan akan memakan waktu lebih 
dari tiga jam”, tutur Ibu Lina, sambil menyakinkan bahwa 
dirinya pernah beberapa kalai ke Dukuh Pansing Atas, dimana 
untuk pertama kali ke sana harus menempuh waktu sekitar 4 
jam.

Curhat penanggung jawab Poskesdes Buwun Mas yang juga 
bersuami perawat di Puskesmas Pelangan, Kecamatan Se-
kotong, melanjutkan keluh kesahnya. Poskesde Buwun Mas 
menjadi salah satu contoh terkecil kondisi layanan kesehatan 
di wilayah terluar kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok 
Barat. Lombok Barat, menjadi salah satu daerah terluar Indo-
nesia, wilayah lautnya berbatasan dengan wilayah laut Aus-
tralia, Kecamatan terdepan adalah Sekotong dengan wilayah 
yang cukup luas yaitu 2/3 dari total wilayah Lombok Barat. 
Kecamatan terluar ini memiliki masalah yang kompleks dalam 
layanan kesehatan. Pada tahun 2016, di wilayah ini ada kema-
tian bayi yang dilahirkan sebanyak 11 orang dan kematian ibu 
yang melahirkan sebanyak 38 orang. 

Alokasi anggaran untuk kesehatan masih sangat minim yang 
bersumber dari keuangan daerah, hanya sebesar 3,8 persen 
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yang diperuntukkan langsung untuk kebutuhan kesehatan 
(di luar belanja pegawai). Minimnya alokasi anggaran men-
jadi masalah serius, karena keterbatasan anggaran daerah. 
Dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan 
yang mendapatkan kucuran dalam bentuk DAK untuk tun-
jangan profesi guru sekitar Rp250 miliar per tahun, jumlah 
anggaran untuk kesehatan masih sangat jauh dari cukup 
hanya sebesar Rp43 miliar. 

Kondisi unit layanan selama enam tahun terakhir sejak 2012, 
Lombok Barat hanya memiliki 1 (satu) buah Rumah Sakit 
Umum. RSU ini terletak di Kecamatan Gerung, di pusat kota. 
Keberadaan unit layanan masih sangat jauh dari pemuki-
man warga dan tidak merata. Misal di Desa Buwun Mas, 
keberadaan satu Poskesdes untuk desa ini masih belum 
bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada selu-
ruh warga. Sebabnya, jarak antara lokasi Poskesdes dengan 
dusun-dusun pemukiman penduduk sangat jauh dan hanya 
dapat dicapai dengan jalan kaki saja. Bahkan, karena jaraknya 
yang sangat jauh dari pemukiman warga, seringkali Poskes-
des desa ini justru melayani penduduk desa-desa lain yang 
secara jarak debih dekat dari lokasi Poskesdes. Sementara 
Pustu yang diharapkan bisa membantu dalam mendekatkan 
layanan kepada warga jumlahnya masih sangat terbatas, tidak 
imbang dengan jumlah desa di Kabupaten Lombok Barat. 

Puskesmas yang telah terakreditasi ini belum cukup memadai 
untuk memberikan layanan bagi seluruh warga. Puskesmas 
ini masih terlalu jauh untuk dapat dijangkau oleh warga yang 
tinggal di desa-desa yang jauh, seperti Desa Buwun Mas dan 
Desa Batu Putih. Dua warga Desa ini, belum dapat menikmati 
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kualitas layanan Puskesmas Pelangan yang telah menjadi 
BLUD, dan saat ini mereka harus puas mendapat layanan dari 
Poskesdes setempat dengan fasilitas dan sarana seadanya.

Persoalan lainnya adalah kurang adanya tenaga kesehatan 
yang mau menetap di Poskesdes. Saat ini bidan desa yang 
bertugas di Poskesdes tersebut tidak lain adalah penduduk 
setempat. Dengan keberadaannya yang dapat diakses selama 
24 jam tersebut, bidan desa di desa ini sangat membantu pen-
duduk khususnya dalam situasi darurat. Keterbatasan tenaga 
medis ini masih diperparah dengan minimnya kesejahteraan 
bagi tenaga medis di wilayah terluar, khususnya di Kecamatan 
Sekotong. Tidak ada insentif untuk Bidan Desa yang bertugas 
di Poskesdes. Sementara peralatan medis di Poskesdes di sana 
dalam keadaan rusak. Untuk melakukan sterilisasi peralatan 
kesehatan seringkali bidan-bidan desa di sana harus menggu-
nakan cara tradisional, yaitu dengan cara manual mengguna-
kan air panas karena alat sterilisasi tidak dapat digunakan. 

Terkait jaringan komunikasi dan ketersedian infrastruktur jalan, 
masih menjadi masalah utama yang memepengaruhi akses 
layanan kesehatan dasar warga. Ada beberapa koloni pemuki-
man warga yang menyebar dan tidak dapat diakses dengan 
sepeda motor, apalagi mobil. Satu-satunya akses harus dengan 
jalan kaki, karena ada di puncak bukit, sementara unit layanan 
kesehatan di sana tidak ada sama sekali. Begitu juga, jaringan 
signal yang sangat sulit didapatkan. Sehingga ketika petugas 
di poskesdes akan merujuk pasien untuk menghubungi mobil 
ambulan perlu mencari tempat-tempat tertentu untuk menda-
patkan signal telepone.
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3. KAPASITAS DAN TANTANGAN LAYANAN KESEHATAN

a. Alokasi Anggaran Kesehatan

Kabupaten	 Pasaman	 Barat	 secara	 rutin	 sudah	 mengalokasikan	
pemenuhan	 10	 persen	 anggaran	 daerah	 untuk	 sektor	 kesehatan,	
terhitung	sejak	2012.	Menurut	seorang	pejabat	di	Badan	Pembangunan	
Daerah	(Bappeda)	Pasaman	Barat,	alokasi	dana	untuk	sektor	kesehatan	
pada	2018	di	kabupaten	ini	lebih	dari	10	persen	dari	total	APBD	sebesar	
Rp	1,187	triliun.

Dana	 tersebut	 di	 antaranya	 digunakan	 untuk	 pembangunan	 RSUD	
Pratama	 di	 Ujung	 Gading	 sebesar	 Rp	 51	 miliar.	 Dana	 pembangunan	
rumah	 sakit	 tersebut	 diakomodasi	 melalui	 DAK	 Afirmasi,	 mengingat	
wilayah	ini	terhitung	sebagai	daerah	tertinggal.	5 

Jika dilihat lebih jauh, anggaran kesehatan di kabupaten ini pada tahun 
2016	terhitung	masih	kecil.	 Jumlahnya	hanya	Rp57,4	miliar	atau	4,8%	
dari	 total	 dari	 APBD	 sebesar	 Rp1,195	 triliun. Sebagai ilustrasi, pada 
2016,	 total	 anggaran	 kesehatan	Kabupaten	Pasaman	Barat	 berjumlah	
sekitar	Rp	97,77	miliar,	yang	bersumber	dari	APBD	Kabupaten	(sekitar	
60	persen	dari	total	anggaran	kesehatan)	dan	APBN	(sekitar	40	persen).	
Sebagian	besar	dana	tersebut	diserap	oleh	kebutuhan-kebutuhan	rutin.

Tabel	3.1
Anggaran	Kesehatan	Kabupaten	Pasaman	Barat	2016

No SUMBER BIAYA ALOKASI

1 APBD Kabupaten 57.404.937.934
a. Belanja Langsung 21.394.413.675
b. Belanja Tidak Langsung 36.010.524.259

2 APBN 40.365.870.883
a.	Dana	Alokasi	Khusus	(DAK) 20.346.663.000
b. JKN 19.796.531.883
c.	Dana	Bagi	Hasil	(DBH-CHT) 222.676.000

TOTAL 97.770.808.817
Sumber:	Profil	Kesehatan	2017

Sementara	 itu,	 kondisi	 di	 lapangan	memperlihatkan	 bahwa	 anggaran	
untuk	tenaga	dan	fasilitas	kesehatan	di	tingkat	pelayanan	ujung	tombak	
5 Wawancara Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Pasaman Barat Sasmita Siregar, 30 Januari 2018.
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tidak	 memadai.	 Pemantauan	 peneliti	 di	 Puskesmas	 Kecamatan	 Air	
Bangis,	 misalnya,	 menunjukkan	 minimnya	 tenaga	 kesehatan	 yang	
memperoleh honorarium memadai. Bahkan, sebagian besar dari tenaga 
perawat	 berstatus	 relawan	 dan	 tidak	 mendapat	 honorarium	 selama	
berbulan-bulan.	

Minimnya	nilai	insentif	bagi	tenaga	medis	ditengarai	memicu	buruknya	
pelayanan,	karena	tenaga	bidan	atau	dokter	akan	lebih	memprioritaskan	
praktik	pribadi	di	rumah	masing-masing.	Banyak	informasi	yang	beredar	
di	kalangan	warga	sekitar	yang	menyatakan	bahwa	kerap	terjadi	kasus	
bidan	 atau	 dokter	 menyarankan	 untuk	 menemui	 di	 rumah	 sebagai	
pasien	pribadi	daripada	menemuinya	di	puskesmas.	6

Anggaran Nagari. Selain alokasi dari APBD, anggaran kesehatan juga 
dialokasikan	oleh	pemerintahan	nagari	 (desa).	Di	Kabupaten	Pasaman	
Barat,	anggaran	nagari	bervariasi	mulai	dari	Rp	1,2	miliar	hingga	Rp	12	
miliar	per	tahun.	Sebagai	contoh,	Nagari	Kinali	pada	2018	memperoleh	
anggaran	 hingga	 Rp	 14	 miliar.	 Menurut	 seorang	 pejabat	 Bappeda	
Pasaman	 Barat,	 nagari-nagari	 diwajibkan	 mengalokasikan	 dana	
kesehatan	 sebesar	 10	 persen	 secara	 bertahap.	 Pada	 2016,	 besaran	
alokasi	masih	7-8	persen,	namun	pada	2017	dan	2018	sudah	mencapai	
10	persen.7

Tentu saja alokasi dana kesehatan tersebut disesuaikan dengan 
kewenangan	nagari	sebagaimana	diatur	melalui	Undang-Undang	Nomor	
6	Tahun	2014	tentang	Desa.	Umumnya,	dana	kesehatan	nagari	tersebut	
digunakan	 untuk	 membangun,	 merawat,	 atau	 memperbaiki	 fasilitas	
kesehatan	di	 tingkat	 nagari	 atau	 jorong,	 seperti	polindes.	Di	 samping	
itu, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk memberi dukungan kepada 
bidan-bidan	jorong.	

Tantangan	 yang	 segera	 terlihat	 dari	 alokasi	 dana	 kesehatan	 nagari	
tersebut	 adalah	tidak	meratanya	 jumlah	dana	 antara	 satu	 nagari	 dan	
nagari	 lainnya.	 Selain	 itu,	 sebagian	 besar	 nagari	 masih	 berorientasi	
pada	pembangunan	fisik	dan	belum	mengarah	ke	peningkatan	kualitas	
pelayanan.	 Tantangan	 yang	 masih	 mengganjal	 lainnya	 adalah	 pola	
koordinasi antara pemerintahan nagari dan pemerintahan daerah, 
khususnya	kecamatan.	Pemanfaatan	anggaran	nagari	untuk	peningkatan	
kualitas	kesehatan	kerap	terbentur	oleh	tidak	terbangunnya	kesepakatan	
yang	baik	antara	pemerintah	nagari	dan	pejabat	kecamatan.
6 Observasi Puskesmas Kecamatan Air Bangis dan wawancara dengan warga sekitar dilakukan pada akhir 

November 2017 dan pertengahan Januari 2018.

7 Wawancara Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Pasaman Barat Sasmita Siregar, 30 Januari 2018.



 55

b. Kondisi Layanan Kesehatan

Secara umum, rasio jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan terhadap 
jumlah	 penduduk	 di	 wilayah	 ini	 cukup	 memadai.	 Namun,	 dari	 segi	
sebaran	tidak	merata.	Banyak	penduduk	yang	belum	terjangkau	dengan	
baik	oleh	fasilitas	kesehatan	yang	ada.	Hal	tersebut	setidaknya	menurut	
sumber dari Dinas Kesehatan Pasaman Barat.8 Uraian mengenai fasilitas 
kesehatan	 di	 bawah	 ini	 didasarkan	 pada	 Profil	 Kesehatan	 Kabupaten	
Pasaman	Barat	2017.

Posyandu. Posyandu	dikelompokkan	ke	dalam	4	strata,	yaitu	Posyandu	
Pratama,	Posyandu	Madya,	Posyandu	Purnama,	dan	Posyandu	Mandiri.	
Pada	 2016,	 Kabupaten	 Pasaman	 Barat	 mempunyai	 442	 posyandu.	
Berdasarkan	stratanya,	Posyandu	Pratama	berjumlah	6	buah,	Posyandu	
Madya	107	buah,	Posyandu	Purnama	197	buah,	dan	Posyandu	Mandiri	
132	buah.	Dari	keseluruhan	posyandu	yang	ada,	jumlah	posyandu	yang	
aktif	adalah	329	buah	atau	sebesar	74,43%.	Dilihat	dari	angka	di	atas	
posisi	Posyandu	terbanyak	berada	pada	tingkat	Purnama.

Poskesdes. Jumlah	poskesdes	yaitu	149	sarana.	Jumlah	poskesdes	yang	
aktif	melaksanakan	pelayanan	di	Kabupaten	Pasaman	Barat	tahun	2016	
adalah	200	buah,	 tetapi	poskesdes	yang	mempunyai	bangunan	hanya	
149	 buah.	 Sementara	 itu	 untuk	 kegiatan	 pelayanan	 penyakit	 tidak	
menular	terdapat	71	sarana	posbindu	(pos	pembinaan	terpadu),	artinya	
setiap	kelurahan	telah	memiliki	posyandu	sehingga	diharapkan	penyakit	
tidak	menular	di	masyarakat	dapat	dimonitor	dan	mempunyai	wadah	
untuk	pelayanan	kesehatan.

Puskesmas. Pusat	 kesehatan	 masyarakat	 merupakan	 salah	 satu	 unit	
pelaksana teknis dinas kesehatan kota. Jumlah puskesmas di Pasaman 
Barat	 sampai	 tahun	 2016	 sebanyak	 20	 buah.	 Untuk	 mengukur	
keterjangkauan	puskesmas	dengan	warga	adalah	dengan	melihat	rasio	
antara	 puskesmas	 per	 100.000	 penduduk.	 Untuk	 lebih	meningkatkan	
jangkauan	pelayanan	puskesmas	 terhadap	warga	di	wilayah	 kerjanya,	
puskesmas	 didukung	 oleh	 sarana	 pelayanan	 kesehatan	 berupa	
puskesmas	pembantu	(pustu)	yang	berjumlah	40	buah.

Rumah Sakit. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Pasaman Barat tahun 
2016	sebanyak	2	buah.	Rumah	sakit	tersebut	adalah	rumah	sakit	umum,	
yang	terdiri	dari	1	buah	miliki	Pemerintah	Daerah	Kabupaten	Pasaman	

8 Focus Group Discussion dengan unsur-unsur pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat sektor kesehatan,  

9 November 2017.
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Barat	dan	1	buah	rumah	sakit	swasta	yaitu	RSU	Ibnu	Sina.

Tenaga Medis. Tenaga medis terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, 
dan	dokter	gigi.	Di	seluruh	20	puskesmas	tidak	ada	dokter	spesialis,	tapi	
terdapat	27	dokter	umum.	Di	dua	rumah	sakit,	terdapat	16	dokter	umum.	
Jumlah	dokter	spesialis	di	dua	rumah	sakit	adalah	18	orang.	Sedangkan	
jumlah	dokter	gigi	di	puskesmas	ada	16	orang	dan	di	rumah	sakit	ada	4	
orang.	Jadi,	hingga	2016,	di	Kabupaten	Pasaman	Barat	tercatat	sejumlah	
81	tenaga	medis.

Tenaga Keperawatan. Yang	 tergolong	 ke	 dalam	 tenaga	 keperawatan	
adalah	perawat	dan	bidan.	Jumlah	perawat	di	Pasaman	Barat	termasuk	
tenaga	 honorer	 dan	 kontrak	 hingga	 tahun	 2016	mencapai	 447	 orang	
dan	 jumlah	bidan	adalah	421	orang.	 Jumlah	bidan	 ini	 termasuk	bidan	
PTT	(pegawai	tidak	tetap)	dan	kontrak.

Angka	statistik	di	atas	bisa	jadi	sangat	berbeda	dengan	realitas	lapangan.	
Berdasarkan	wawancara	dengan	sejumlah	organisasi	masyarakat,	potret	
fasilitas dan tenaga kesehatan di lapangan masih belum memadai. 
Menurut	mereka,	 fasilitas	 dan	 tenaga	 kesehatan	 di	wilayah	 ini	masih	
belum mencukupi rasio. Pendapat ini didasarkan pada beberapa 
kenyataan.	

Pertama,	fasilitas	kesehatan	yang	ada	cenderung	tidak	memadai	secara	
kualitas,	 namun	 tetap	dihitung	dalam	 statistik.	Kedua,	 jam	pelayanan	
tidak	 berjalan	 sebagaimana	 mestinya.	 Jam	 pelayanan	 tercantum,	
misalnya,	dari	08.00-13.00	WIB,	namun	kenyataannya	pelayanan	baru	
mulai	 jam	09.00	dan	sudah	tutup	pukul	12.00,	sementara	warga	yang	
hendak	menggunakan	 layanan	berangkat	dari	 lokasi	 yang	 sangat	 jauh	
dengan	 waktu	 tempuh	 1-3	 jam.9	 Dengan	 kata	 lain,	 walaupun	 secara	
statistik	 rasio	 fasilitas	 dan	 tenaga	 kesehatan	 sudah	 memadai,	 secara	
fungsional belum mencukupi.

c. Jaminan Kesehatan 

Cakupan	 jaminan	kesehatan	masyarakat	di	Kabupaten	Pasaman	Barat	
sebenarnya	melebihi	 jumlah	penduduk	miskin.	Artinya,	di	atas	kertas,	
tidak	ada	warga	berkategori	miskin	 yang	tidak	 tercakup	oleh	 jaminan	
kesehatan. Jumlah keluarga miskin di kabupaten ini, sebagaimana 
diuraikan	 pada	 bagian	 sebelumnya,	 mencapai	 29.370	 keluarga.	 Jika	
rata-rata	keluarga	terdiri	4	jiwa,	dapat	diperkirakan	jumlah	warga	miskin	
9  Focus Group Discussion dengan kelompok masyarakat sipik Kabupaten Pasaman Barat, 29 November 2017.
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sekitar	 117.480	 jiwa.	 Sementara	 itu,	 berdasarkan	 Keputusan	Menteri	
Sosial,	kuota	Jaminan	Kesehatan	Nasional-Peserta	Bantuan	Iuran	(JKN-
PBI)	yang	dibiayai	APBN	adalah	sebagai	berikut:

Sumber	 dari	 Bappeda	 Kabupaten	 Pasaman	 Barat	 menyebut	 angka	
berbeda,	 yaitu	 154.260	 jiwa	 dengan	 jumlah	 anggaran	 sebesar	 Rp	
10	miliar,	 yang	 ditangung	 oleh	 dana	 APBN.10 Walau demikian, angka 
tersebut	tetap	melampaui	angka	warga	miskin	di	wilayah	ini.	

Selain Jaminan Kesehatan Nasional, Kabupaten Pasaman Barat juga 
menyediakan	skema	jaminan	kesehatan	daerah	yang	disebut	Jamkesda	
Sakato,	yang	merupakan	program	Pemerintah	Provinsi	Sumatera	Barat.	

Pembiayaan	program	ini	ditanggung	bersama	oleh	Pemerintah	Provinsi	
Sumatera	Barat	dan	Pemerintah	Kabupaten	Pasaman	Barat.	Pada	2016	
dan	 2017,	 pemerintah	 provinsi	 menanggung	 40	 persen,	 sementara	
pemerintah	 kabupaten	 60	 persen.	 Kemudian	 pada	 2018,	 persentase	
anggaran	berubah	menjadi	20	persen	ditanggung	pemerintah	provinsi	
dan	80	persen	dibiayai	pemerintah	kabupaten.	

Jamkesda	Sakato	ini	mencakup	24.213	jiwa,	dengan	anggaran	sekitar	Rp	
4	miliar	oleh	pemerintah	kabupaten	dan	Rp	2,6	miliar	oleh	pemerintah	
provinsi	(2016-2017).	Pada	2018,	skema	anggaran	berubah	menjadi	Rp	
5,3	miliar	oleh	pemerintah	kabupaten	dan	Rp	1,3	miliar	oleh	pemerintah	
provinsi.11

Dengan	demikian,	dari	total	jumlah	penduduk	418.785	jiwa,	ada	sekitar	
154.260	jiwa	(JKN-PBI)	plus		24.213	jiwa	(Jamkesda	Sakato)	yang	tercakup	
oleh jaminan kesehatan, jauh melampaui angka penduduk miskin di 
kabupaten ini. Cakupan jaminan kesehatan secara keseluruhan, baik 
penduduk	miskin	maupun	 non-miskin,	 di	 kabupaten	 ini	mencapai	 62	
persen	 pada	 2017.12 Angka tersebut jelas membutuhkan akselerasi 
serius	 untuk	mencapai	 100	 persen	 cakupan	 pada	 2019	 sebagaimana	
target universal health coverage	(UHC)	secara	nasional.

10  Wawancara Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Pasaman Barat Sasmita Siregar, 30 Januari 2018.

11 Ibid.
12  Ibid.
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Di	 lapangan,	 potret	 akses	 jaminan	 kesehatan	 tidak	 secantik	 angka	
statistik.	Informasi	yang	kami	himpun	dari	kelompok	masyarakat	sipil13 
dan	warga14 memperlihatkan sejumlah tantangan. 

Pertama,	 tidak	 sampainya	Kartu	 Indonesia	 Sehat	 (KIS)	 dan	 sejenisnya	
ke	 tangan	 penerima.	 Banyak	 warga	 mengeluhkan	 bahwa	 KIS	 hanya	
disimpan	di	kantor	wali	nagari	atau	di	puskesmas,	tidak	dipegang	sendiri	
oleh	warga	yang	berhak	menerima.	Kartu	tersebut	baru	diberikan	ketika	
warga	 hendak	 berobat	 atau	mengunjungi	 faskes.	Warga	 sendiri	 tidak	
pernah	tahu	apakah	dia	tercatat	atau	tidak	sebagai	anggota	KIS-PBI.	

Kedua,	 tidak	 terdatanya	 warga	 karena	 tidak	 memiliki	 Nomor	 Induk		
Kependudukan	 (NIK).	 	 Sebagian	 di	 antaranya	 disebabkan	 banyaknya	
kasus	perkawinan	tidak	tercatat	dan	sebagian	lainnya	karena	merupakan	
warga	pindahan	yang	tidak	mengurus	dokumen	pindah.	Kasus	terakhir	
cukup	banyak	terutama	di	wilayah-wilayah	pesisir	dan	kepulauan.

d. Kualitas Layanan Kesehatan
Berdasarkan	 data	 Ombudsman	 tahun	 201515,	 tercatat	 bahwa	 tingkat	
kepatuhan	 terhadap	standar	pelayanan	publik	di	Kabupaten	Pasaman	
Barat	berada	pada	zona	merah,	dengan	skor	38.84.	Zona	merah	berarti	
berada	 di	 tingkat	 rendah	 pada	 kepatuhan	 dalam	 pelaksanaan	 UU	
25	 tahun	 2009	 tentang	 Pelayanan	 Publik.	 Tingkat	 kepatuhan	 diukur	
berdasarkan	9	variabel,	yang	memuat	kewajiban	transparansi	informasi,	
penyediaan	layanan	pengaduan,	kepastian	waktu	penyelesaian	layanan	
(diukur	 berdasarkan	 kesesuaian	 antara	 waktu	 yang	 diumumkan	 dan	
praktik	nyata	penyelesaiannya).

Kemudian	pada	201616,	laporan	Ombudsman	tahun	2016	menunjukkan,	
Kabupaten	Pasaman	Barat	masuk	zona	kuning	(skor	63.58),	dan	sudah	
memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan, tetapi belum terintegrasi dengan 
SP4N/LAPOR.	 Terakhir,	 pada	 2017,	Ombudsman	mencatat	 Kabupaten	
Pasaman	Barat	masih	dalam	zona	kuning	dengan	skor	79.86.17

13
  Focus Group Discussion dengan kelompok masyarakat sipil di Kabupaten Pasaman Barat, 29 November   

     2017.

14  Observasi dan wawancara dengan warga, akhir November 2017 dan pertengahan Januari 2018.
15 Laporan Ombudsman 2015.

16 Laporan Ombudsman 2016.

17 Laporan Ombudsman 2017.
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Berkah dari Penguasa Wilayah

Penampilannya tenang, tidak banyak bicara, kharismanya 
mengikuti setiap langkahnya dengan berpakain sederhana, 
berpeci dan mengalungkan sorban serta sarung menutupi 
bagian bawah tubuhnya. Dialah “Mamiqdar”, warga Lombok 
Barat menyebutnya. Beliau seorang tokoh penguasa wilayah 
di kabupaten ini. Memiliki banyak anak buah yang militan, 
rumahnya luas dikelilingi puluhan “berugak” (gubuk khusus 
untuk tamu yang dapat diisi 20 orang) yang menyebar di 
setiap sudut hamparan pekarangan rumahnya. Setiap hari, 
rumahnya dipenuhi warga yang makan secara gratis secara 
bergantian, karena setiap hari di rumah ini memasak makanan 
secara khusus untuk siapapun yang mau datang.

Dengan tidak melihat latar belakangnya secara detail, beliau 
menjadi salah satu tokoh yang disegani di wilayah ini. Istrinya 
saat ini menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat sudah 
2 tahu, dimana sebelumnya pernah menjadi salah satu ang-
gota di Komisi Kesehatan DPRD Lombok Barat. Istrinya yang 
sangat bersahaja, saat ditemui di salah satu berugak miliknya 
setelah dipakai serombongan warga untuk sarapan pagi, 
masih berpenampilan sangat sederhana, sarung yang melakat 
di tubuhnya dengan baju yang masih “kumal” dan berjilbab 
pendek, karena habis ikut masak bersama untuk disuguhkan 
kepada warga.

Dengan santai istri mamiqdar yang sudah berumur 52 tahun 



 60

ini menceritakan, bahwa suaminya sangat jarang berbicara 
kepada orang. Jadi dirinya yang sering berbicara kepada 
tamunya. Sebagai Ketua DPRD dan juga orang yang dito-
kohkan oleh masyarakat, menyampaikan bahwa warga lebih 
banyak mengadu kepada dirinya atau kepada suaminya jika 
mengalami persoalan dalam setiap layanan, salah satunya 
pelayanan kesehatan. Jika warga mengalami kendala seperti 
tidak dilayani dengan baik, maka mereka hanya mengadu ke-
pada mamiqdar atau isterinya, karena pastinya akan direspon 
secara cepat oleh pihak pemberi layanan.

Warga meyakini, jika pemberi layanan tidak mengindahkan 
apa yang disampaikan oleh Mamiqdar atau isterinya, maka 
pemberi layanan tersebut akan mendapatkan sanksi dari 
pimpinananya, karena diyakini “Mamiqdar” orang yang kuat, 
orang yang memiliki nilai tawar tinggi dengan para pejabat 
elit di Lombok Barat. Warga memanfaatkan potensi tersebut 
untuk mengadukan setiap persoalan yang dialami oleh warga 
ketika mendapatkan kesulitan dalam pelayanan publik. 

Istrinya mamiqdar berpendapat, setidaknya masih ada 
beberapa potensi positif yang dapat dikembangkan dalam 
mengatasi persoalan kesehatan di kecamatan Perbatasan, Se-
kotong Kabupaten Lombok Barat. Program Nusantara Sehat 
cukup berarti bagi warga di daerah perbatasan, yang selama 
ini tidak mendapatkan layanan kesehatan secara baik, begitu 
sangat membantu tenaga kesehatan setempat yang selama 
ini tidak dapat maksimal dalam pemberian layanan, karena 
keterbatan tenaga medis. Program nusantara sehat seharusn-
ya dilakukan secara kontinue, tidak dibatasi dengan waktu, 
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sampai layanan kesehatan dasar di sana berjalan normal dan 
layak.

Begitu juga program nasional seperti rumah tunggu bagi 
ibu hamil menjelang masa bersalin, cukup menekan angka 
kematian ibu maupun bayi yang dilahirkan. Program ini 
sejalan dengan program pendataan keluarga sehat. Bidan 
selaku pemeberi layanan di tingkat frontline memiliki data 
yang akurat mengenai perkembangan kesehatan masyarakat 
setempat.

Dari segi peraturan kabupten Lombok Barat memiliki  Perbup 
No. 44/2014 tentang  Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 
Dalam regulasi ini ditetapkan 15 bidang urusan, salah satu-
nya adalah bidang urusan kesehatan. Standar dalam urusan 
kesehatan telah mengacu pada Permen Kesehatan RI No. 
741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal 
bidang kesehatan di kabupaten/kota. Perbup ini menetapkan 
18 indikator kesehatan, di antaranya cakupan Ibu Hamil K4, 
cakupan Ibu hami dengan komplikasi yang ditangani, caku-
pan kunjungan bayi, cakupan desa/kelurahan Universal Child 
Immunization (UCI), cakupan pelayanan anak balita, cakupan 
pemberian makanan pendamping ASI pada anak suia 6-24 
bulan keluarga miskin, cakupan balita gizi buruk mendapat-
kan perawatan, serta cakupan Desa Siaga Aktif. Seharusnya, 
Pemerintah Daerah aktif dalam mengambil beberapa lang-
kah yang menunjukkan komitmen peningkatan layanan 
kesehatan sesuai dengan Perbup yang dimiliki. Perbup ini 
dapat menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran untuk 
kesehatan.
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Pengeloaan Keuangan Desa melalui APBDesa juga dapat 
diintensifkan untuk penanganan masalah-masalah kesehatan 
di tingkat desa. Pemerintah daerah harus menekan Pemer-
intah Desa wajib mengalokasikan anggaran khusus untuk 
kesehatan seperti untuk bantuan pengobatan warga miskin 
yang tidak memiliki KIS, bantuan untuk transport ambulance 
dan kesejahteraan untuk kader-kader kesehatan maupun kes-
ejahteraan bidan desa.
Pemanfaatan jaringan radio maupun televisi belum maksimal 
digunakan oleh pemerintah setempat dalam memberikan 
informasi-informasi kesehatan dan layanan kesehatan kepada 
warga. Padahal radio dan televisi menjadi media yang sangat 
digemari dan dapat diakses warga pesisir. Meskipun pemerin-
tah setempat sudah meluncurkan penggunaan teknologi in-
formasi dalam bentuk e-puskesmas, e-pustu dan e-posyandu 
secara terpadu. Tiga aplikasi dalam satu program ini meru-
pakan sistem pengelolaan informasi situasi kesehatan yang 
dapat dipantau secara real time dari Pusat Data dan Informasi 
(Pusdatin) di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat 
yang terkoneksi dengan Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. 
Dimana, pusat data dapat memantau perkembangan situasi 
kesehatan lengkap dengan data by name by address. Dengan 
aplikasi ini juga dapat dilakukan tindakan terencana bagi ibu-
ibu dengan kehamilan resiko tinggi (resti), mengurangi kela-
hiran di luar fasilitas kesehatan sehingga dapat mengurangi 
AKI dan AKB. Namun demikian, program ini baru berjalan 
secara keseluruhan. Baru sekitar 60% desa yang sudah meng-
gunakan aplikasi ini dengan petugas terlatih. Pengembangan 
dalam program ini perlu dilakukan secara serius.
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4. POTENSI PERBAIKAN MELALUI AKUNTABILITAS SOSIAL

Bagaimana	 permasalahan	 dan	 tantangan	 diatasi	 melalui	 tindakan	
pemerintah,	tindakan	warga,	dan	hubungan	antar	keduanya?	Berikut	ini	
diuraikan	sejumlah	tindakan	yang	sejauh	ini	sudah	berjalan	dan	potensi-
potensi lain untuk melakukan perbaikan. Tindakan dan potensi tersebut 
dilihat melalui kerangka kerja akuntabilitas sosial. 

Sebagaimana diuraikan di bagian pendahuluan laporan ini, kerangka 
kerja	 akuntabilitas	 sosial	 mengasumsikan	 bahwa	 perbaikan	 layanan	
dimungkinkan	melalui	perubahan-perubahan	yang	digerakkan	melalui,	
di	 antaranya,	 (1)	 tindakan	 pemerintah	 dalam	 merespons	 masalah,	
(2)	 gerakan	 dan	 partisipasi	 warga,	 (3)	 informasi	 yang	 terakses	 dan	
teralirkan,	 serta	 (4)	 kanal	 interaksi	 warga-pemerintah	 yang	 aktif	 dan	
dinamis. Semua elemen tersebut mengondisikan satu sama lain untuk 
menciptakan perubahan.

a. Respons dan Tindakan Pemerintah

Selain	menerbitkan	regulasi,	seperti	Peraturan	Daerah	Nomor	1	Tahun	
2017	tentang	Penyelenggaraan	Pelayanan	Publik,	peningkatan	anggaran	
kesehatan	dan	inovasi	layanan,	Pemerintah	Kabupaten	Pasaman	Barat	
juga	 berupaya	 mengatasi	 kesenjangan	 infrastruktur	 transportasi.	 Hal	
terakhir	 ini	 sangat	penting	mengingat	banyak	kasus	kematian	 ibu	dan	
bayi	dipicu	oleh	faktor	jarak	akses	ke	fasilitas	kesehatan	terdekat.	

Aplikasi Kawal Bumil. Ini merupakan aplikasi mobile berbasis Android 
yang	ditujukan	untuk	deteksi	dini	terhadap	tingkat	risiko	bagi	perempuan	
hamil.	 Gagasannya	 menarik.	 Melalui	 aplikasi	 ini,	 bidan-bidan	 jorong	
dapat	memasukkan	data	perempuan	hamil	di	wilayahnya.	Data	tersebut	
secara	otomatis	dianalisis	sehingga	diperoleh	hasil	berupa	mana	bumil	
yang	berisiko	dan	mana	yang	tidak	berisiko.	Dengan	begitu,	pencegahan	
bisa	 dimulai	 lebih	 dini	 dan	 harapannya	 dapat	 menekan	 angka	
kematian	ibu	dan	bayi.	Aplikasi	 ini	baru	diterapkan	di	dua	kecamatan.	
Tantangannya	kemudian	adalah	bagaimana	membuat	aplikasi	ini	efektif	
dan berkelanjutan.

Prioritas pembangunan akses wilayah terpencil. Pasaman Barat memiliki 
5	 kecamatan	 tertinggal,	 yakni	 Koto	 Balingka,	 Sungai	 Beremas,	 Ranah	
Batahan,	Sungai	Aur,	dan	Kinali.	Rinciannya,	di	Sungai	Beremas	ada	dua	
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jorong, Koto Balingka empat jorong, Ranah Batahan enam jorong, Sungai 
Aur	satu	jorong,	dan	Kinali	satu	Nagari	Katiagan	dengan	tiga	jorong.	

Setiap	 tahun,	 Pemerintah	 Kabupaten	 Pasaman	 Barat	mengalokasikan	
anggaran untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana untuk 
meningkatkan akses di lima kecamatan tersebut, baik berupa jalan 
maupun	 jembatan.	 Kebijakan	 tersebut	 dimulai	 sejak	 2012	 dan	 selalu	
dilakukan	evaluasi	setiap	tahun,	dari	jumlah	36	jorong	di	lima	kecamatan	
ini,	turun	menjadi	16	jorong	pada	2018.18

Ambulans laut.	 Banyaknya	 area	 pesisir	 dan	 kepulauan	 yang	 sulit	
dijangkau melalui jalur darat membuat Pemerintah Kabupaten Pasaman 
Barat	bekerja	sama	dengan	banyak	pihak	untuk	menyediakan	ambulans	
laut.	Namun,	karena	biaya	perawatan	yang	tinggi,	ambulans	laut	tidak	
berkelanjutan.

Penambahan rumah sakit.  Sebagaimana diuraikan di atas, fasilitas 
rumah	sakit	di	wilayah	ini	masih	minim	dan	secara	lokasi	tidak	merata.		
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajukan kepada pemerintah 
pusat untuk membangun rumah sakit baru. Rumah sakit ini sudah mulai 
dibangun	dengan	menggunakan	anggaran	DAK	Afirmasi.

Rekrutmen tenaga keperawatan.	 Lulusan	 sekolah	 keperawatan	
dan	 kebidanan	 di	 kecamatan-kecamatan	 terjauh	 di	 Pasaman	 Barat	
sebenarnya	cukup	banyak.	Namun,	pemerintah	belum	mengoptimalkan	
potensi	tersebut.	Sistem	rekrutmen	masih	banyak	kelemahan,	sehingga	
banyak	 menghasilkan	 perawat	 dan	 bidan	 yang	 lemah	 komitmennya.	
Mereka	seharusnya	tinggal	di	lokasi	tertentu,	tetapi	sering	meninggalkan	
tempat	 dinas.	 Akibatnya,	 pelayanan	 terhadap	 warga	 diabaikan,	
walaupun	 secara	 statistik	 ketersediaan	 tenaga	 perawat	 dan	 bidan	 di	
lokasi tersebut tercatat cukup.

b. Partisipasi dan Tindakan Warga

Regulasi. Secara regulasi, kabupaten ini sudah memiliki jaminan hak 
partisipasi	 warga	 dalam	 penyelenggaraan	 pelayanan	 publik.	 Pada	 10	
Februari	2017,	Bupati	Pasaman	Barat	menandatangani	Peraturan	Daerah	
Nomor	1	Tahun	2017	tentang	Penyelenggaraan	Pelayanan	Publik.	

Dalam	pasal	17	perda	tersebut,	tercantum	secara	jelas	bahwa	masyarakat	

18  
Wawancara Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Pasaman Barat Sasmita Siregar, 30 Januari 2018.
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berhak:	(a)	mengetahui	kebenaran	isi	Standar	Pelayanan;	(b)	mengawasi	
pelaksanaan	 Standar	 Pelayanan;	 (c)	 mendapat	 tanggapan	 terhadap	
pengaduan	 yang	 diajukan;	 (e)	 memberitahukan	 kepada	 pimpinan	
penyelenggara	untuk	memperbaiki	pelayanan	apabila	pelayanan	yang	
diberikan	tidak	sesuai	dengan	Standar	Pelayanan;	(f)	memberitahukan	
kepada	 Pelaksana	 untuk	 memperbaiki	 pelayanan	 apabila	 pelayanan	
yang	diberikan	tidak	sesuai	dengan	Standar	Pelayanan;	(g)	mengadukan	
Pelaksana	yang	melakukan	penyimpangan	Standar	Pelayanan	dan/atau	
tidak	memperbaiki	pelayanan	kepada	Penyelenggara	dan	Ombudsman;	
(h)	mengadukan	Penyelenggara	yang	melakukan	penyimpangan	Standar	
Pelayanan	 dan/atau	 tidak	 memperbaiki	 pelayanan	 kepada	 pembina	
Penyelenggara	dan	Ombudsman.

Potensi pembentukan organisasi masyarakat sipil. Walau dijamin 
regulasi	setempat,	di	tingkat	lapangan	partisipasi	warga	yang	terorganisir	
untuk	menuntut	perubahan	layanan	kesehatan	sangat	minim.	Tentu	saja	
berlebihan	untuk	mengharap	kesadaran	warga	untuk	menggunakan	hak	
partisipasi	 tumbuh	 begitu	 saja,	 apalagi	 di	wilayah	 yang	 dikategorikan	
tertinggal.	 Meski	 begitu,	 organisasi	 masyarakat	 sipil	 yang	 menaruh	
perhatian	pada	pelayanan	kesehatan	 juga	tidak	 tumbuh	dengan	baik.	
Seorang	 jurnalis	 televisi	 yang	 ditugaskan	 di	 wilayah	 ini	 mengeluhkan	
kepada	 kami	mengenai	 tidak	 adanya	 organisasi	masyarakat	 sipil	 yang	
khusus	 membidangi	 hak-hak	 kesehatan	 warga.	 19 Padahal, menurut 
penelusurannya,	 masalah	 pelayanan	 kesehatan	 sangat	 banyak	 dan	
kompleks. 

Munculnya	masyarakat	sipil	yang	terorganisir	di	wilayah	ini	sebenarnya	
bukan	hal	baru.	Sudah	ada	berbagai	kelompok	masyarakat	membentuk	
organisasi	yang	berfokus	pada	advokasi	terkait	masyarakat	adat.	Begitu	
pula,	organisasi-organisasi	amal	seperti	LAZIS	juga	aktif	mengumpulkan	
sumbangan	 untuk	 disalurkan	 kepada	 yang	 berkebutuhan,	 termasuk	
yang	membutuhkan	 dukungan	biaya	 kesehatan.	Hanya	 saja	memang,	
kelompok	masyarakat	yang	mengadvokasi	hak	kesehatan	warga	belum	
terorganisir.

c. Akses dan Arus Informasi

Penyediaan informasi publik. Secara umum, Pemerintah Kabupaten 
Pasaman	 Barat	 memulai	 transparansi	 dalam	 penyediaan	 informasi	
anggaran	 sejak	 2014,	 namun	 penyediaan	 informasi	 terkait	 dokumen	
penting	ini	hanya	berlangsung	hingga	2015.	Laman	resmi	pemda	www.

19 
Focus Group Discussion dengan kelompok masyarakat sipil Kabupaten Pasaman Barat, 29 November 2017.
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pasamanbaratkab.go.id	mempunyai	 jendela	 khusus	 terkait	 Transparansi	
Pengelolaan	 Anggaran	 Daerah	 (TPAD),	 Transparansi	 Rencana	
Pembangunan Daerah, dan Transparansi Rencana Satuan Perangkat 
Daerah.	 Namun,	 jendela-jendela	 khusus	 ini	 tidak	 dapat	 berfungsi,	
artinya	tidak	memiliki	 informasi	 yang	update	 dan	tidak	dapat	dibuka.		
Dilihat	 secara	 positif,	 penyediaan	 sarana	 dan	 jenis	 informasi	 tersebut	
merupakan	 potensi	 yang	 dapat	 dikembangkan	 lebih	 lanjut	 agar	 lebih	
fungsional dan bermanfaat bagi publik.

Informasi luar ruang.	 Informasi	 mengenai	 pelayanan,	 hak	 pasien,	
kahadiran	 dokter,	 dan	 jam	 operasional	 senantiasa	 tersedia	 di	 lokasi	
pelayanan	 kesehatan,	 termasuk	 di	 puskesmas.	 Hanya	 saja,	 banyak	
informasi	yang	tidak	dapat	diandalkan	atau	tidak	sesuai	dengan	praktik	
senyatanya.	 Misalnya,	 di	 sebuah	 puskesmas	 di	 kecamatan	 wilayah	
pesisir,	 tercantum	 jam	 operasional	 08.00-13.00	 WIB,	 namun	 dalam	
praktik	pelayanan	baru	buka	pukul	09.00	dan	kadang	sudah	tutup	pukul	
12.00.	 Karena	 itu,	 potensi	 ini	 perlu	 dikembangkan	 lebih	 jauh	 dengan	
menyediakan	 informasi	yang	menunjukkan	kinerja	 layanan	kesehatan,	
bukan	hanya	aturan	formal.

Rencana peningkatan infrastruktur komunikasi. Salah satu tantangan 
paling berat di Pasaman Barat adalah akses komunikasi. Tercatat 
setidaknya	 12	 titik	 buta	 (blank spot)	 di	 wilayah	 ini.20 Pemerintah 
Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan bantuan untuk menggelar 
akses	 komunikasi	 yang	 baik,	 sehingga	 mampu	 memperlancar	
pelayanan	kesehatan.	Kementerian	Komunikasi	dan	Informatika	sudah	
merencanakan	untuk	menambah	menara	komunikasi	di	titik-titik	buta	
di	wilayah	Pasaman	Barat.	Sejauh	ini,	setidaknya	sedang	direncanakan	
penambahan	 9	 menara	 base transceiver station	 (BTS).21 Rencana ini 
perlu	 disambut	 baik	 dan	 dikawal	 implementasinya,	 sehingga	 dapat	
berdampak	optimal	bagi	peningkatan	pelayanan	kesehatan.

Bidan jorong dan kader sebagai juru informasi dan komunikasi. Sebagian 
besar	 informasi	 kesehatan	 diperoleh	warga	melalui	 bidan	 jorong	 dan	
kader	kesehatan	di	wilayah	masing-masing.	Secara	rutin,	bidan	jorong	

20 “Ini Kawasan Sumatera Barat Masuk Area Blank Spot”, https://www.jawapos.com/jpg-today/15/11/2017/ini-kawasan-

sumatera-barat-masuk-area-blank-spot, diakses pada 2 Desember 2017.
21 “Pangkas Blank Spot, Daerah 3T Sumbar Dibantu 38 BTS” https://sumbar.antaranews.com/berita/209981/pangkas-

blank-spot-daerah-3t-sumbar-dibantu-38-bts, diakses pada 9 November 2017.
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juga	membuat	forum	pertemuan	untuk	menyampaikan	perkembangan	
dan	program	yang	sedang	dijalankan.	Potensi	ini	perlu	dibarengi	dengan	
dukungan	sumberdaya	yang	memadai.

d. Kanal Interaksi Warga-Pemerintah

Forum Sehat.	 Sejumlah	 forum	 dibentuk	 di	 berbagai	 tingkatan	 untuk	
membahas	 secara	 rutin	 masalah-masalah	 kesehatan	 yang	 dialami	
warga.	Di	tingkat	nagari,	dibentuk	forum	Pokja	Nagari	Sehat,	yang	diisi	
oleh	bidan	jorong	dan	orang-orang	non	PNS	yang	peduli	akan	kesehatan	
dan	lingkungan	yang	tumbuh	dari	bawah.	

Kemudian	 di	 tingkat	 kecamatan,	 terdapat	 Forum	 Kecamatan	 Sehata,	
sedangkan	di	tingkat	kabupaten	dibuat	Forum	Kabupaten	Pasaman	Barat	
Sehat.22	 Kendati	 masih	 cenderung	 government-driven atau dominan 
digerakkan unsur pemerintahan, forum ini potensial untuk menjadi 
kanal	 interaksi	 warga-pemerintah	 yang	 produktif	 untuk	memecahkan	
keluhan-keluhan	yang	muncul.

SAIYO CENTER (Sarana Aspirasi dan Informasi Yang Berbasis Online). 
Kanal interaksi ini terdapat pada laman resmi Pemerintah Kabupaten 
Pasaman	 Barat.	 Namun,	 kanal	 ini	 tidak	 berfungsi	 dengan	 baik.	
Berdasarkan	sumber	di	kalangan	pemerintah,	kanal	ini	tidak	berfungsi	
karena	dianggap	tidak	akan	bisa	menyentuh	warga	Kabupaten	Pasaman	
Barat. Warga lebih suka berinteraksi melalui laman Facebok pemerintah. 
Secara	positif,	hal	ini	bisa	dimaknai	bahwa	jika	dirancang	dengan	baik,	
dengan	mengintegrasikan	platform	yang	populer	di	masyarakat,	kanal	
interaksi online akan	mampu	meningkatkan	interaksi	warga-pemerintah	
dan	potensial	memecahkan	keluhan-keluhan	layanan	kesehatan.

22 
Wawancara Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Pasaman Barat Sasmita Siregar, 30 Januari 2018.
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8. Kesimpulan 

Secara	umum,	masalah	kesehatan	di	Pasaman	Barat	tidak	jauh	berbeda	
dari	daerah-daerah	terluar	lainnya,	yaitu	masalah	akses,	jarak	geografis,	
lemahnya	infrastruktur	komunikasi,	keterbatasan	anggaran,	keterbatasan	
sumberdaya	manusia,	keterbatasan	fasilitas,	kurang	aktifnya	partisipasi	
warga,	dan	tidak	terpantaunya	kinerja	pemberi	layanan,	yang	semua	ini	
berkontribusi	pada	lemahnya	layanan	kesehatan.	

Walau	 demikian,	 potensi-potensi	 yang	 muncul	 tidak	 memadamkan	
optimisme.	 Berbagai	 inovasi	 dan	 langkah	 dilakukan	 walaupun	 masih	
menghadapi berbagai kelemahan dan kendala. 

Dengan	melihat	elemen-elemen	akuntabilitas	sosial	yang	ada,	potensi-
potensi	 tersebut	 sangat	 tinggi	 untuk	 memunculkan	 solusi	 bersama,	
tapi	hanya	jika	elemen-elemen	akuntabilitas	sosial	 itu	bergerak	secara	
serentak.	Inovasi	pemerintah,	jika	tanpa	keterlibatan	dan	pengawasan	
yang	 baik	 dari	 warga,	 kelihatan	 akan	 surut	 dan	 tenggelam	 perlahan.	
Begitu	pula,	tindakan	warga,	jika	tanpa	respons	dari	pemerintah,	akan	
menimbulkan	 frustrasi.	 Informasi	 dan	 kanal	 interaksi	 yang	ada,	 tanpa	
keaktifan	 warga	 dan	 pemerintah,	 juga	 akan	 kehilangan	 fungsi	 dan	
manfaatnya.	Dengan	demikian,	keseluruhan	elemen	yang	diidentifikasi	
di atas perlu bergerak bersama secara simultan.



 69

 

Banyak	hal	yang	dapat	dipelajari	dari	 layanan	kesehatan	di	Kabupaten	
Sambas,	 Provinsi	 Kalimantan	 Barat.	 Kabupaten	 ini	 istimewa,	 salah	
satunya	 karena	 letaknya:	 ujung	 barat	 laut	 pulau	 Kalimantan	 yang	
luas,	 sehingga	menjadi	 lokasi	 ideal	 untuk	mengukur	 kualitas	 layanan	
kesehatan	di	wilayah	terdepan.	

Dalam	bab	ini	kita	akan	melihat	kondisi	 layanan	kesehatan	di	Sambas,	
masalah-masalah	 kesehatan,	 tantangannya,	 serta	 inovasi	 dan	 potensi	
perbaikan	 layanan	 kesehatan.	 Seperti	 bab-bab	 sebelum	 ini,	 layanan	
kesehatan	 tersebut	akan	didekati	dengan	kerangka	kerja	akuntabilitas	
sosial.

Salah	 satu	 yang	 menarik	 dari	 Sambas	 adalah	 terjadinya	 pertukaran	
layanan	 kesehatan	 di	 antara	 warga	 negara	 Indonesia	 dan	 Malaysia.	
Pertukaran	 ini	menandai	bahwa	keterpencilan	dari	pusat	 (kabupaten)	
bukan gejala khas Indonesia, melainkan juga dialami oleh negara 
lain—setidaknya	Malaysia.	Namun	 tentu	 saja	 itu	 tidak	 dapat	menjadi	
permakluman	 untuk	 membiarkan	 keterpencilan	 wilayah	 terdepan,	
khususnya	terkait	dengan	urusan	layanan	kesehatan.	

Tulisan ini akan menggambarkan kondisi tersebut. Pertama akan 
disampaikan kondisi umum Kabupaten Sambas beserta masalah 
kesehatan	yang	ada,	tentang	kapasitas	dan	tantangan	layanan	kesehatan,	
perbaikan-perbaikan	 yang	 tengah	 dikerjakan	 maupun	 potensinya,	
dan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi. Kerangka kerja 
akuntabilitas	 sosial	 akan	 ditampilkan	 sebagai	 parameter	 analisis	 yang	
akan	tampak	di	bagian	ketiga	tentang	perbaikan	layanan	kesehatan.

BAB 4 AKUNTABILITAS SOSIAL LAYANAN KESEHATAN  
 DI SAMBAS, KALIMANTAN BARAT
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Sebuah dusun di sekitar Desa Gunung Bulat, jalan akses 
satu-satunya menuju puskesmas masih belum beraspal, 
dalam kondisi hujan sama sekali tidak dapat dilalui. Jer-
itan ibu Nita, Sarjana Kesehatan Masyarakat yang menge-
palai Puskesmas Kecamatan Paloh seolah belum didengar 
oleh Pemerintah. Menurut Ibu Nita yang sudah bertugas 
di Puskesmas ini selama 6 tahun, parahnya jalan tersebut 
sangat dipengaruhi oleh lalu lalang kegiatan pengangku-
tan sawit, sementara pemeliharaan jalan itu tidak dilaku-
kan baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Terpaksa 
warga tidak bisa berobat ke puskesmas, jika dalam musim 
penghujan. Gunung Bulat, salah satu desa yang berada 
di Kecamatan Paloh, wilayah diujung perbatasan darat 
kabupaten Sambas dengan Malaysia.
Sementara dipucuk wilayah lain, di Desa Temajuk, desa 
terluar di Kecamatan Paloh, Kepala Puskesmas Temajuk 
menceritakan situasinya jauh lebih rumit. Puskesmas di 
desa itu tidak cukup memadai untuk melayani pasien 
dengan penyakit dan kondisi tertentu. Sementara ketika 
warga hendak mengakses Puskesmas Kecamatan atau 
RSUD, mereka harus berhadapan dengan kondisi sungai 
Sumpit. Ketika surut, sungai itu tidak dapat diseberangi 
dan harus menunggu air pasang. Ada akses lain yaitu 
dengan menggunakan kapal. Sayangnya jaringan sinyal 
di wilayah itu tidak selalu bagus sehingga menghambat 
komunikasi warga dengan pihak dermaga di pelabuhan 
“Prigi Pigai” (salah satu dermaga yang harus dilintasi 
untuk menuju ke Kota) ketika membutuhkan fery un-

Mencari Sehat 
di Negeri Jiran
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tuk mengangkut pasien. Dalam kondisi normal pun, fery 
tersebut tidak beroperasi 24 jam. Selain itu faktor lain yang 
memberatkan warga ialah pungutan sebesar Rp 300.000 – 
Rp 400.000 untuk setiap ambulan yang akan menyeberang 
menggunakan fery.
Kondisi ini paling mengancam bagi pasien kritis atau pasien 
yang membutuhkan penanganan segera. Seorang aktifis 
PKBI Kabupaten Sambas menginformasikan bahwa angka 
kelahiran di desa Temajuk sangat tinggi. Setiap bulan pasti 
ada yang melahirkan. Akibat kondisi jalan atau transportasi 
secara umum, sepanjang tahun 2017 di desa itu tercatat 3 
(tiga) kasus ibu melahirkan di tengah jalan.
Kesedihan tidak cukup sampai di sini warga di Paloh khu-
susnya Temajuk, dan kecamatan lain di Sajingan harus lari 
ke Rumah Sakit di Kuching milik Negara Malaysia. Meski 
mahal, itu dilakukan karena jarak tempuhnya yang lebih ce-
pat sekitar setengah jam dari Sajingan dan 3 jam dari Paloh, 
dibandingkan dengan menuju Rumah Sakit milik Pemda 
yang berada di Pusat Kota, Sambas. Untuk menuju Rumah 
Sakit Sambas, warga harus menyeberangi 2 sungai dengan 
menggunakan fery dan menempuh jalur darat berlumpur 
hingga ke Kota dengan memakan waktu normal sekitar 
6 jam dari Sajingan, itu pun jika kondisinya tidak hujan. 
Seringkali warga tidak bisa dirujuk, jika kondisinya hujan, 
karena ambulance tidak dapat melewati jalur berlumpur 
yang berat.

Pengaruh kondisi jalan itu sangat besar, khususnya untuk 
wilayah terdepan di Kabupaten Sambas, yakni Kecamatan 
Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh. Ibu Dewi Anggraeni, 
seorang bidan desa, menuturkan betapa sulitnya penduduk 
desa-desa terjauh di Kecamatan Sajingan Besar mengakses 
Puskesmas Kecamatan. Dari dua desa terjauh, desa Se-
bunga dan desa Sei Bening, perjalanan menuju Puskesmas 
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harus ditempuh dalam waktu antara 3-4 jam dalam cuaca 
normal. Kondisi jalan serta jarak kedua desa itu dengan 
Puskesmas Kecamatan menjadi sebab lamanya waktu 
tempuh itu. 
Sebagai wilayah perbatasan negara Indonesia dengan Ma-
laysia baik batas darat maupun batas laut, Sambas memiliki 
penduduk sekitar setengah juta orang dengan berbagai 
masalah kesehatan yang kompleks. Dengan rasio kemiski-
nan sebesar 8,545 dari seluruh total populasi memberikan 
kontribusi yang besar pada kondisi kesehatan. Angka 
Kematian Bayi (2016: 113 kasus) dan Angka Kematian Ibu 
Melahirkan (2016: 12 kasus) masih cukup tinggi, bahkan 
ada sekitar 20% atau sekitar 2.696 ibu hamil yang diper-
iksa tergolong dalam kasus resiko tinggi/komplikasi yang 
membutuhkan rujukan. 

Faktor yang mendominasi kondisi di atas adalah karena 
keterbatasan akses pelayanan kesehatan ditambah den-
gan tingkat pendidikan dan kesadaran atas kesehatan 
reproduksi yang masih rendah. Hal ini sangat dipengaruhi 
dengan minimnya sumber daya keuangan yang dialokasi-
kan untuk kesehatan. Masalah lainnya berkaitan dengan 
ketersedian akses layanan kesehatan, kurang cukupnya 
tenaga kesehatan, program-program sosial khususnya un-
tuk kesehatan belum tepat sasaran, serta belum meratanya 
penunjang konektifitas bagi warga.
 
Alokasi anggaran kesehatan yang bersumber dari daerah 
masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar 
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layanan kesehatan. Meski persentasenya sudah lebih dari 
10% dari total anggaran daerah atau sekitar Rp250 miliar, 
namun belum cukup dengan kondisi yang ada. Itupun 
masih bersumber dari kucuran dana pusat maupun pro-
pinsi. Untuk program afirmasi dalam bidang kesehatan di 
wilayah perbatasan ini, pemerintah pusat maupun propinsi 
sudah memberikan anggaran khusus untuk program afir-
masi dalam bidang kesehatan, namun belum menyentuh 
ke seluruh desa di wilayah perbatasan. Nirakuntabilitas 
dalam pengelolaan anggaran kesehatan khususnya dalam 
penyediaan gedung masih banyak terjadi. Hasil peman-
tauan langsung terhadap dua proyek rehabilitas dan pem-
bangunan puskesmas di daerah perbatasan, masih banyak 
pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan (bestek).

Unit layanan kesehatan yang tersedia di Sambas khu-
susnya di dua kecamatan (Paloh dan Sajingan Besar) yang 
berbatasan langsung dengan Malaysia, masih sangat 
jauh dari memadai. Jumlah layanan kesehatan yang ada 
tidak sebanding dengan jumlahnya penduduk yang harus 
dilayani dan sebaran wilayah yang sangat luas serta pen-
duduknya tersebar. Keberadaan Rumah Sakit baru ada di 
ibu kota kabupaten yang hanya bisa diakses oleh pen-
duduk di perbatasan harus ditempuh dengan waktu lebih 
dari 10 jam. Hal ini juga diperparah dengan pasokan aliran 
listrik yang tidak dapat diakses selama 24 jam. Begitu juga 
dengan ketersediaan tenaga kesehatan, masih sangat jauh 
dari cukup.
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Banyaknya program sosial yang berkaitan dengan kes-
ehatan, semisal KIS masih belum tepat sasaran. Identitas 
warga yang tertib menjadi salah satu persoalan dasar 
untuk mendapatkan KIS. Di daerah perbatasan, masih 
banyak warga tidak mampu yang tidak mendapatkan 
jaminan kesehatan gratis, karena tidak memiliki KTP elek-
tronik maupun KK. 

Tantangan lainnya yang sangat mempengaruhi layanan 
kesehatan di wilayah perbatasan ini berupa belum mera-
tanya akses infratruktur jalan, jembatan yang melewati 
sungai besar dan jaringan signal yang sangat sulit dite-
mukan. Di Desa Temajuk, desa yang berbatasan langsung 
dengan Malaysia, untuk merujuk pasien, petugas puskes-
mas harus mengadakan perjalanan lebih dari 10 jam, ka-
rena harus melewati jalan yang masih berlumpur ratusan 
kilometer dan harus menyeberangi dua sungai dengan 
menggunakan kapal fery. Dalam mengakses informasi 
kesehatan di daerah ini sangat sulit dengan jaringan sig-
nal telepon yang sulit.
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1. KABUPATEN SAMBAS DAN MASALAH KESEHATAN

Kabupaten	 Sambas	 merupakan	 bagian	 wilayah	 administrasi	 Provinsi	
Kalimantan	 Barat.	 Kabupaten	 ini	 baru	 terbentuk	 tahun	 2011	 di	 atas	
kawasan	seluas	6.395,79	km2		yang	terbagi	ke	dalam	19	kecamatan	dan	
192	desa.	Di	wilayah	utara,	Sambas	berbatasan	dengan	Serawak	(Malaysia	
Timur)	 dan	 Laut	 Natuna,	 di	 sebelah	 barat	 berbatasan	 dengan	 Laut	
Natuna,	di	sebelah	selatan	berbatasan	dengan	kabupaten	Bengkayang	
dan	Kota	Singkawang,	sedangkan	di	sebelah	timur	berbatasan	dengan	
Serawak	 dan	 kabupaten	 Bengkayang.	 Dua	 kecamatannya	 berbatasan	
langsung	dengan	Malaysia,	 yaitu	Kecamatan	 Sajingan	Besar	di	 bagian	
utara	dan	timur,	serta	Kecamatan	Paloh	di	bagian	timur.	

Pada	2016,	Kabupaten	Sambas	dihuni	oleh	526.367	penduduk.	Dalam	
rentang	 waktu	 2014-2016,	 angka	 kemiskinan	 di	 kabupaten	 baru	 ini	
meningkat.	 Keluarga	 fakir	 miskin	 bertambah	 dari	 27.465	 keluarga	
menjadi	27.599	keluarga.	Sedangkan	jumlah	penduduk	miskin	berjumlah	
44.880	jiwa	atau	sekitar	8,54%	dari	total	populasi.1

Angka	Kematian	Bayi	(AKB)	di	Sambas	dapat	dibilang	tinggi.	Pada,	2016	
terjadi	 113	 kasus	 kematian	 bayi	 dari	 11.177	 kelahiran	 hidup,	 dengan	
kata	lain	terdapat	11	kasus	kematian	bayi	setiap	1.000	kelahiran	hidup.	
Sedangkan	 untuk	 kematian	 ibu	 ada	 12	 kasus	 di	 tahun	 yang	 sama.	
Terdapat	 sekitar	 20%	 atau	 sebanyak	 2.696	 di	 antara	 ibu	 hamil	 yang	
ditemui	 dan	 diperiksa	 tergolong	 dalam	 kasus	 risiko	 tinggi/komplikasi	
yang	membutuhkan	rujukan2. 

Secara	keseluruhan,	pada	2016,	kasus	kematian	bayi	dan	kematian	ibu	
lebih	rendah	daripada	tahun	2015.	Namun	untuk	kematian	bayi,	jumlah	
kasus	pada	2016	masih	lebih	tinggi	dibanding	tahun	2014	ke	belakang.	

 

 1 
Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2017, BPS Kabupaten Sambas.

2Profil Kesehatan Kabupaten Sambas Tahun 2017, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambass
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Grafik 4.1.
AKB dan AKI tahun 2012-2016

Pada	 2016,	 terdapat	 431	 bayi	 yang	 dikategorikan	 BBLR	 (bayi	 dengan	
berat	badan	lahir	rendah)	dari	11.177	bayi	yang	ditimbang	atau	sebesar	
3,9%.		Angka	ini	lebih	tinggi	dibanding	tahun	2015,	yaitu	421	bayi	dari	
10.069	 bayi	 yang	 ditimbang.	 Sedangkan	 jika	 dilihat	 dari	 status	 gizi,	
persentase	 balita	 bergizi	 baik	 tahun	 2015	 sedikit	menurun	 dibanding	
2014.	

Tabel 4.1
Status Gizi Balita di Kabupaten Sambas Tahun 2012–2016 

Salah	 satu	 faktor	 tingginya	 AKI	 dan	 AKB	 adalah	 keterbatasan	 akses	
layanan	kesehatan,	ditambah	dengan	tingkat	pendidikan	dan	kesadaran	
atas	 kesehatan	 reproduksi	 yang	 masih	 rendah.	 Terkait	 akses	 layanan	
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kesehatan,	di	 bawah	nanti	akan	dipaparkan	kondisinya	 secara	 terinci.	
Namun terkait pendidikan, dapat diilustrasikan secara singkat. 

Menurut	data	BPS	tahun	2017,	di	Sambas	masih	terdapat	36.601	warga	
buta huruf (6,91%)	 dari	 jumlah	 penduduk	 529.684	 jiwa.	 Sebagian	
besar	(60%)	dari	penduduk	buta	huruf	itu	ialah	perempuan.3 Sebagian 
besar	di	antara	mereka	tinggal	di	wilayah	pedesaan,	termasuk	di	desa-
desa perbatasan. Saat ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi 
menyelenggarakan	 program	 afirmasi	 untuk	wilayah	 perbatasan,	 yaitu	
bantuan	Rp	100	juta	untuk	masing-masing	desa.	Namun	sampai	saat	ini	
program	tersebut	belum	menyentuh	seluruh	desa	perbatasan	yang	ada	
di Sambas. 

Terkait perbatasan, Badan Pengelolaan Perbatasan bersama Bappeda 
melakukan koordinasi dengan BNPP (Badan Nasional Pengelolaan 
Perbatasan)	di	tingkat	Pusat.	Namun	BNPP	tidak	berwenang	melakukan	
eksekusi	penanganan,	kecuali	hanya	menyampaikan	hasil	 temuan	dan	
rekomendasinya	kepada	kementerian/lembaga	negara	terkait.	Dengan	
demikian,	program	afirmasi	untuk	wilayah	perbatasan,	seperti	program	
pendidikan	 di	 atas,	 menjadi	 urusan	 masing-masing	 kementerian/
lembaga	negara	melalui	instansi	bawahannya	di	daerah.

2. KAPASITAS DAN TANTANGAN LAYANAN KESEHATAN

a. Alokasi Anggaran Kabupaten
Informasi	alokasi	anggaran	di	Kabupaten	Sambas	yang	didapatkan	dari	
penyediaan	 informasi	 anggaran	 di	 laman	 milik	 Pemda	 masih	 sangat	
terbatas.	 Informasi	 anggaran	 yang	 tersedia	 hanya	 meliputi	 APBD	 TA	
2014	 dan	 2015.	 Sedangkan	 informasi	 untuk	 Tahun	 Anggaran	 2016	
belum ditampilkan. 

Peneliti	mendapatkan	informasi	dari	pusat	informasi	dan	data	anggaran	
di Kemendagri melalui Informasi ringkas terkait program dan kegiatan 
pada	 tahun	 2017,	 namun	 waktu	 publikasinya	mendekati	 akhir	 tahun	
yaitu	November	2017.	

Tabel	berikut	menampilkan	alokasi	anggaran	Pemkab	Sambas	selam	tiga	
tahun terakhir untuk urusan kesehatan kesehatan, perlindungan sosial, 
dan	fasilitas	umum	(jalan/jembatan	dan	jaringan	telekomunikasi).

3  BPS Kabupaten Sambas, 2017.



 78

Tabel 4.2.

Dalam	kaitan	dengan	layanan	kesehatan,	perlu	dicatat	bahwa	Pemkab	
Sambas masih sangat bergantung pada uluran dari anggaran pemerintah 
pusat.	 Pada	 2017,	 rehabilitasi	 puskesmas	 di	 Kecamatan	 Paloh	 dan	
Kecamatan Sajingan Besar dilakukan dengan menggunakan alokasi 
anggaran	DAK	Kesehatan	untuk	afirmasi	kawasan	perbatasan.	Program	
afirmasi	 tersebut	merupakan	 hasil	 koordinasi	 dan	 rekomendasi	 BNPP	
dan	pemerintah	daerah	yang	nilai	totalnya	Rp	68	miliar.

Pada	 2017,	 dinas	 kesehatan	 mengalokasikan	 anggaran	 untuk	
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas di Sajingan 
Besar	yang	bersumber	dari	Dana	Alokasi	Khusus	(DAK)	sebesar	Rp	9,985	
miliar. Anggaran ini juga dialokasikan untuk menambah alat kesehatan/
kedokteran4. Pada saat observasi langsung di Puskesmas Sajingan Besar, 
rehabilitasi	 berat	 dan	 penambahan	 ruang	 rawat	 inap	 sedang	 dalam	
pengerjaan.

Pada	 tahun	 yang	 sama,	 untuk	 kecamatan	 Sajingan	 terkait	 sektor	
pekerjaan	 umum,	 DPU	 mengalokasikan	 anggaran	 sebesar	 Rp	 2,639	
miliar	 untuk	pekerjaan	 jembatan	dan	 jalan	 di	wilayah	 Sajingan	Besar.	
Sumber	anggaran	 ini	Dana	Alokasi	Umum	 (DAU).	Pada	 saat	observasi	
di	 lapangan,	 pekerjaan-pekerjaan	 ini	 masih	 berlangsung.	 Sementara	
untuk	perhubungan,	pemda	mengalokasikan	anggaran	sebesar	Rp	392	
juta untuk pengadaan penerangan di sepanjang jalan besar di Sajingan 
Besar. Anggaran ini bersumber dari DAU.

4 
Dokumen program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten Sambas TA. 2017, Sekda Kabupaten Sambas.
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Demikian pula dengan Kecamatan Paloh. Kecamatan ini mendapatkan 
DAK untuk program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 
puskesmas kecamatan dan puskesmas di Desa Temaju sebesar Rp 
16,221	 miliar.	 Anggaran	 ini	 untuk	 pengadaan	 alat	 kesehatan	 dan	
kedokteran. Untuk pembangunan jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan 
Umum	mengalokasikan	anggaran	sebesar	Rp	1,816	miliar.	Kegiatan	ini	
lebih	banyak	diarahkan	untuk	perbaikan	jalan	poros	desa5. 

Kendati	 demikian,	 hasil	 pembangunan/rehabilitasi	 Puskesmas	
Kecamatan	Paloh	dirasa	tidak	 sesuai	dengan	kebutuhan,	 selain	masih	
banyak	pekerjaan	yang	dianggap	kurang	dan	tidak	sesuai	dengan	standar	
layanan	 kesehatan.	 Misalnya	 bagian	 taman	 yang	 tidak	 diselesaikan,	
sehingga	 pada	 saat	 musim	 hujan,	 air	 menggenang	 di	 tengah-tengah	
bangunan	 dan	 berpotensi	 menimbulkan	 penyakit.	 Hal	 ini	 dikeluhkan	
pihak puskesmas, karena menjadi kendala bagi puskesmas untuk 
melakukan akreditasi.

Sedangkan untuk perhubungan, Kecamatan Paloh mendapatkan DAK 
sebesar	 Rp	 1,194	 miliar	 untuk	 pembangunan	 sarana	 dan	 prasarana	
perhubungan.	Bentuk	pekerjaan	yang	dilakukan	seperti	pembangunan	
dermaga dan pengadaan penerangan jalan umum. 

Tren	untuk	alokasi	anggaran	dalam	kurun	3	tahun	terakhir	mengalami	
kenaikan	yang	signifikan,	seperti	ditunjukkan	Grafik	4.2..

Grafik 4.2.

Sumber: Diolah dari APBD Kabupaten Sambas  
2016-2018.

5 Dokumen Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas TA. 2017 di Kecamatan Paloh, Setda 

Kabuaten Sambas 2017.
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Dari	 informasi	 yang	 digali	 dan	 dikembangkan	 melalui	 tiga	 kali	 FGD,	
warga	 Sambas	 secara	 umum	belum	melihat	 kontribusi	 signifikan	 dari	
perusahaan-perusahaan	 swasta	 yang	 berada	 di	 Sambas,	 khususnya	
perkebunan	sawit	yang	dikelola	oleh	sekitar	30	perusahaan.	

Dana corporate social responsibility	 (CSR)	perlu	dimanfaatkan	sebagai	
alternatif	 sumber	 pembiayaan	 untuk	memajukan	 kualitas	 sarana	 dan	
prasarana	pelayanan	dasar	warga,	khususnya	di	bidang	komunikasi	dan	
informasi	 serta	 layanan	 kesehatan.	 Untuk	 itu	 perlu	 dorongan	 kepada	
pemerintah kabupaten untuk melakukan koordinasi dengan PTSP, Badan 
Penanaman Modal, KLHK, BKPM, dan pemerintah provinsi. Terlebih saat 
ini	kewenangan	pengelolaan	hutan	dan	lahan	telah	menjadi	kewenangan	
pemerintah provinsi.

Inisiatif desa

Setiap	tahun,	Bupati	Sambas	menerbitkan	Surat	Edaran	kepada	seluruh	
kepala	desa	terkait	prioritas	alokasi	anggaran	di	desa	(APBDesa).	Isinya	
antara	 lain	 untuk	 memastikan	 kesesuaian	 alokasi	 anggaran	 dalam	
APBDesa	dengan	RPJMD,	di	antaranya	untuk	infrastruktur	desa	dan	IPM.	
Selain	itu	pada	2017	Bupati	Sambas	menerbitkan	Perbup	Nomor	03/2017	
tentang Prioritas Pelaksanaan Anggaran di Desa. Dalam peraturan 
tersebut diatur tentang alokasi untuk kesehatan dan pendidikan.

Terkait	 dengan	 implementasi	 UU	 Desa	 yang	 memberi	 kewenangan	
besar	 pada	 desa,	 pemerintah	 daerah	 hanya	 mengimbau	 pemerintah	
desa	untuk	memperioritaskan	anggaran	dana	desa	untuk,	salah	satunya,	
peningkatan	 fasilitas	 kesehatan	 seperti	 posyandu	 dan	 honor	 kader-
kader	kesehatan	yang	ada.	

Namun,	 belum	 ada	 kebijakan	 mengikat	 yang	 memaksa	 desa	
mengalokasikan anggaran ADD/DD untuk peningkatan dan 
pemberdayaan	 masyarakat	 terkait	 layanan	 dasar	 kesehatan,	 minimal	
10%	dari	total	dana	desa	yang	diterima.	
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Meski	 demikian,	 sejumlah	 inisiatif	 justru	 muncul	 dari	 desa,	 seperti	
terjadi	di	Desa	Temajuk.	Hal	ini	juga	dipengaruhi	oleh	kuliah	kerja	nyata	
(KKN)	 mahasiswa	 yang	 dilakukan	 beberapa	 tahun	 sebelumnya.	 Pada	
saat	 observasi	 di	 lapangan,	 masih	 ada	 kegiatan	 KKN	 yang	 dilakukan	
oleh	oleh	mahasiswa	UNS.	Sebelumya,	menurut	pengakuan	perangkat	
desa	dan	petugas	layanan	kesehatan	di	Puskemsas	Temajuk,	sudah	ada	
beberapa	KKN	mahasiswa	di	Desa	Temajuk	yang	dilakukan	oleh	UI,	UGM	
dan	kampus-kampus	lainnya.	

Sejak	 adanya	 dana	 desa,	 Temajuk	 sudah	 mengalokasikan	 anggaran	
untuk	 kesehatan.	 Pada	 2017	APBDesa	 Temajuk	 telah	mengalokasikan	
anggaran	yang	terkait	pelayanan	dasar,	di	antaranya	kesehatan,	seperti	
terlihat	dalam	tabel	di	bawah	ini.

Tabel 4.3
Alokasi APBDesa Temajuk Tahun Anggaran 2017 untuk Pelayanan 

Dasar

Kepala	 Desa	 Temajuk,	Munziri,	menyatakan	 bahwa	 alokasi	 kesehatan	
untuk	 APBDesa	 Tahun	 Anggaran	 2018	 akan	 ditambah.	 Penambahan	
ini	 diarahkan	 untuk	 memfasilitasi	 warga	 yang	 belum	 mendapatkan	
BPJS	 gratis	 (KIS).	 Penambahan	 tersebut	 juga	 dialokasikan	 untuk	 biaya	
ambulans	yang	saat	ini	operasionalnya	tidak	ditanggung	oleh	pemerintah	
daerah.
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b. Unit Layanan Kesehatan

Ketersediaan	 unit	 layanan	 kesehatan	 di	 Kabupaten	 Sambas	 dapat	
disimak dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Unit Layanan Kesehatan di Kabupaten Sambas (Pemkab dan 

Swasta

Dibanding	luasnya	bentang	wilayah	kabupaten,	jarak	antar	kecamatan,	
kondisi	 infrastruktur,	 dan	 populasi,	 tiga	 rumah	 sakit	 yang	 tersedia	
belum	cukup	memadai	bagi	pemenuhan	kebutuhan	layanan	kesehatan	
masyarakat	 Sambas.	 Begitu	 juga	 jumlah	 puskesmas	 rawat	 inap	 yang	
baru	tersedia	di	10	kecamatan	(dari	19	kecamatan),	masih	jauh	di	bawah	
standar	yang	ditetapkan	dalam	indikator	kabupaten	sehat.	

Masih	 ada	 9	 kecamatan	 yang	 belum	memiliki	 puskesmas	 rawat	 inap,	
artinya	 puskesmas	 ini	 hanya	 memberikan	 layanan	 rawat	 jalan	 saja.	
Sedangkan	posyandu	yang	dimiliki	sebagaimana	data	sebelumnya	ada	
sekitar	558	unit,	dan	hanya	ada	dua	posyandu	yang	paling	aktif	yaitu	
Posyandu	Purnama	1	dan	Purnama	26.

6 Siti Mujiati, Kepala Bagian Data dan SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, disampaikan dalam FGD pada 7 
November 2017 di Gedung Kampus Poltek Negeri Sambas

.
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Salah	 satu	 indikator	 kabupaten	 sehat	 ialah	 ketersediaan	 unit	 layanan	
kesehatan	 khususnya	 puskesmas.	 Idealnya,	 satu	 kecamatan	 memiliki	
satu	puskesmas	rawat	inap7.	Namun,	untuk	wilayah	perbatasan,	seperti	
Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, standar rasio tersebut belum tentu 
menjawab	kebutuhan.	Sebab	pada	praktiknya,	faktor	aksesibilitas	juga	
dipengaruhi	oleh	kondisi	geografis,	yakni	luas	wilayah	dan	infrastruktur	
transportasi.	 Dengan	 faktor	 tersebut,	 kendati	 puskesmas	 rawat	 inap	
telah	 tersedia	 di	 dua	 kecamatan	 tersebut,	 keberadaannya	 belum	
memenuhi	kebutuhan	warga.

Di	beberapa	kecamatan,	keterbatasan	unit	layanan	kesehatan	ini	sangat	
terasa.	 Sebagai	 contoh	di	 Sajingan	Besar,	 kecamatan	yang	berbatasan	
langsung	 dengan	 Serawak	 Malaysia.	 Kecamatan	 tersebut	 memiliki	 1	
puskesmas	 perawatan,	 5	 polindes	 yang	 tersebar	 di	 setiap	desa,	 serta	
16	posyandu.	Namun	 jumlah	 itu	belum	mencukupi	 bila	 dibandingkan	
dengan	populasi	penduduk	kecamatan	yang	berjumlah	11.180	jiwa.		

Sementara	itu,	Kecamatan	Paloh,	yang	juga	berbatasan	dengan	Malaysia,	
memiliki	1	puskesmas,	7	pustu,	13	polindes,	1	puskesmas	keliling	darat,	
dan	 2	 puskesmas	 air.8 Salah satu desa di kecamatan tersebut telah 
memiliki	puskesmas	yang	hanya	melayani	rawat	jalan.	Namun,	seperti	
halnya	di	Sajingan	Besar,	ketersediaan	unit	layanan	kesehatan	tersebut	
belum	berimbang	dengan	jumlah	25.303	jiwa	penduduk	Paloh.

Di	 dua	 kecamatan	 itu,	 keterbatasan	 fasilitas	 layanan	 kesehatan	
diperparah	 oleh	 minimnya	 aliran	 listrik.	 Sebagian	 wilayah	 Sajingan	
dan	Paloh	mendapatkan	sumber	listriknya	dari	Malaysia.	Khususnya	di	
desa	Temajuk	(Kecamatan	Paloh),	aliran	listriknya	tidak	menyala	24	jam	
penuh.	Biasanya,	mulai	pukul	17:00	hingga	06:00	listrik	padam.	Namun	
tidak	 jarang	 pula	 listrik	 padam	mulai	 pagi	 hingga	 sore.	 Keterbatasan	
aliran	 listrik	 ini	 sangat	 menghambat	 kinerja	 layanan	 kesehatan	 yang	
pada	dasarnya	sudah	sangat	terbatas.

c. Rasio tenaga kesehatan  

Bila	dibandingkan	dengan	jumlah	populasi	yang	sebesar	523.367	jiwa,	
ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Sambas masih jauh di 

7 
Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.

8 
 Profil Kesehatan Kabupaten Sambas Tahun 2017, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
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bawah	standar9. Secara keseluruhan, rasio antara tenaga kesehatan dan 
populasi Kabupaten Sambas dapat disimak dalam tabel berikut. 

Tabel 4.5
Rasio Tenaga Kesehatan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten 

Sambas  dan Rasio Target Nasional

Efek	 langsung	 dari	 keterbatasan	 unit	 layanan	 dan	 rendahnya	 rasio	
tenaga	 medis	 dan	 jumlah	 penduduk	 ialah	 penuhnya	 puskesmas	 dan	
RSUD	 ketika	 BPJS	 mulai	 berlaku.	 Sementara	 pada	 saat	 yang	 sama,	
kualitas	infrastruktur	layanan	belum	meningkat.	Di	sisi	lain,	peningkatan	
variasi	penyakit	sejak	tahun	2016	bertambah,	seperti	ISPA,	hipertensi,	
demam berdarah, dan HIV/AIDS, belum diimbangi dengan penambahan 
dokter spesialis.

Rendahnya	 rasio	 antara	 tenaga	 kesehatan	 dan	 jumlah	 penduduk	
tergambar dari Kecamatan Sajingan Besar dan Paloh. Dua orang dokter 
di	 Sajingan	 Besar	 harus	menghadapi	 11.180	 penduduk,	 dibantu	 oleh	
35	 perawat/bidan,	 dan	 5	 orang	 tenaga	 paramedis	 non	 keperawatan.	
Sementara	itu,	di	Paloh	yang	populasinya	mencapai	25.303	jiwa,	hanya	
9 ibid
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dilayani	oleh	2	orang	dokter	yang	masing-masing	bertugas	di	puskesmas	
kecamatan	 dan	 puskesmas	 di	 Desa	 Temajuk.	 Mereka	 dibantu	 oleh	 7	
orang	perawat/bidan	serta	2	orang	tenaga	paramedis	non-perawatan.

Di Puskesmas Kecamatan Paloh, masalah rasio tenaga kesehatan dengan 
jumlah	penduduk	berdampingan	dengan	minimnya	fasilitas	unit	layanan	
kesehatan.	Misalnya,	loket	dan	ruangan	farmasi	yang	masih	seadanya,	
alat	kesehatan	minim,	tidak	ada	ruang	laboratorium	yang	memadai,	dan	
ruang	apotek	yang	layak.	Tenaga	medis	dan	staf	di	puskesmas	ini	sangat	
berharap	 ada	perhatian	 khusus	 bagi	ASN	 kesehatan	 yang	bertugas	 di	
daerah	 3T	 dalam	 bentuk	 tunjangan	 khusus	 dan	 penambahan	 tenaga	
PNS	di	puskesmas.	Satu	orang	dokter	di	Puskesmas	Paloh	harus	melayani	
tujuh	desa	dengan	jarak	tempuh	yang	sangat	jauh.

Tenaga	kesehatan	di	puskesmas	yang	berada	di	Desa	Temajuk	juga	masih	
sangat	 kurang.	 Saat	 ini,	 tenaga	 yang	 tersedia	 5	 PNS	 dan	 selebihnya	
adalah	tenaga	sukarelawan	yang	tidak	mendapatkan	honor	resmi	dari	
puskesmas.	Para	sukarelawan	ini	dibayar	melalui	honor	yang	dibayarkan	
dari	berbagai	kegiatan	yang	mereka	ikuti.

d. Fasilitas KIS/BPJS

Semenjak	 Kartu	 Indonesia	 Sehat/BPJS	 berlaku,	 daya	 tampung	 RSUD	
Kabupaten	Sambas	tidak	 lagi	memadai	untuk	melayani	 jumlah	pasien	
yang	berobat.	 Padahal	masih	banyak	penduduk	berkategori	miskin	di	
Kabupaten	Sambas	yang	belum	mendapatkan	KIS.	

Ada	dua	 isu	 yang	penting	diperhatikan	di	 sini.	 Pertama,	 terkait	 akses	
informasi untuk mendapatkan KIS/BPJS, dan kedua, selisih antara kuota 
nasional	 Penerima	 Bantuan	 Iuran	 (PBI)	 KIS	 Kabupaten	 Sambas	 dan	
jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut.

Di	Kecamatan	Paloh,	warga	mendapatkan	informasi	tentang	BPJS	atau	
fasilitas	layanan	kesehatan	lainnya	dengan	mendatangi	posyandu,	bidan	
desa,	atau	bertemu	muka	dengan	pemuka	masyarakat	dalam	berbagai	
acara.	Dengan	demikian,	informasi	tersebut	dapat	didapat	sejauh	warga	
aktif	 bertanya	 atay	 mencari	 tahu.	 Sementara	 sejauh	 ini,	 pemerintah	
daerah	 hanya	mengandalkan	 papan-papan	 informasi	 yang	 tersedia	 di	
unit	 layanan	 kesehatan	 seperti	 puskesmas	 sebagai	 media	 sosialisasi.	
Distribusi	informasi	belum	memanfaatkan	forum-forum	warga	yang	ada,	
bahkan	perangkat	desa	saja	tidak	mengetahui	secara	detail	informasi	ini.
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Kondisi	 ini	 sesungguhnya	 paradoks.	 Bila	 dilihat	 dari	 kuota	 nasional,	
jumlah	PBI	KIS/BPJS	sesungguhnya	telah	melampaui	jumlah	penduduk	
miskin	 Kabupaten	 Sambas.	 Kuota	 PBI	 Kabupaten	 Sambas	 yang	
bersumber dari APBN dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 4.6

Jumlah penduduk miskin menurut catatan BPS Kabupaten Sambas 
adalah	 sekitar	 44.880	 jiwa.	 Artinya	 kuota	 nasional	 di	 atas	 lebih	 dari	
tiga	kali	 lipat	(311%)	jumlah	penduduk	miskin	kabupaten!	Dan	seperti	
akan	disampaikan	di	bawah	ini,	pemerintah	kabupaten	memiliki	alokasi	
anggaran	untuk	PBI	yang	belum	tersentuh	oleh	PBI	Pusat.

Sementara ini, Pemerintah Kabupaten Sambas mengambil langkah 
untuk	 mengalokasikan	 PBI	 Daerah,	 yakni	 bagi	 warga	 miskin	 yang	
belum mendapatkan PBI Pusat. Namun langkah ini pun belum sampai 
sepenuhnya	 ke	 warga	 miskin.	 Dinas	 Sosial	 dan	 Dinas	 Kesehatan	
Kabupaten	 Sambas	 menyatakan,	 kesulitan	 untuk	 menetapkan	 PBI	
Daerah	 umumnya	 bersumber	 dari	 masalah	 administrasi.	 Misalnya	
penduduk	 tidak	 memiliki	 identitas	 (KTP,	 KK),	 pindah	 daerah	 tanpa	
mengurus	ke	Dukcapil	setempat,	atau	pernikahan	yang	tidak	tercatat	di	
KUA	sehingga	tidak	dapat	mengurus	dokumen	kependudukan.	

Alwi,	 bagian	 pemberdayaan	 dan	 pemerintahan	 Bappeda	 Sambas,	
menyampaikan	 bahwa	 pemerintah	 daerah	 telah	 mengalokasikan	
anggaran	untuk	jaminan	kesehatan	warga	miskin	sebanyak	20.000	jiwa	
(2017)	 dan	 sebanyak	 25.000	 jiwa	 (2018).	 Anggaran	 ini	 diperuntukkan	
pembayaran	 premi	 bagi	 warga	 tidak	 mampu	 yang	 belum	 masuk	 ke	
dalam	PBI-BPJS	yang	ditanggung	APBN.	Premi	yang	dibayar	Rp	23.000	
per	bulan	per	jiwa.	

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memberikan alokasi 
anggaran	untuk	pembayaran	premi	BPJS	bagi	warga	miskin	yang	belum	
dibiayai	oleh	APBN,	sebagaimana	beberapa	daerah	lainnya.	Di	Bengkalis,	
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pemerintah	daerahnya	sudah	mengintegrasikan	jamkesmasda	ke	dalam	
BPJS	 dengan	 biaya	 ditanggung	 bersama	 pemerintah	 kabupaten	 dan	
provinsi.

Kerancuan ini kembali berakar pada sistem tata kelola informasi dan 
data,	 yakni	 adanya	 disparitas	 informasi	 data	 kepesertaan	 KIS/BPJS	
dan	tidak	dilibatkannya	warga	dalam	pendataan	kepesertaan	PBI,	baik	
pusat maupun daerah. Mengacu informasi dari Sekretaris Dinas Sosial 
Kabupaten	Sambas,	seorang	kader	Posyandu	Kecamatan	Paloh	bernama	
Rasni	mengatakan,	 selama	 2017	 verifikasi	 dan	 validasi	 data	 lapangan	
masih	dalam	proses.	Ketidakberesan	data	semacam	ini	berdampak	pada	
warga	yang	benar-benar	miskin,	 seperti	 terjadi	di	Desa	Temajuk	pada	
awal	tahun	2018.

Agus	 dan	 Dahlia,	 pasangan	 tidak	 mampu	 warga	 Temajuk,	 harus	
mengikhlaskan	putra	mereka	yang	berusia	satu	bula	meninggal	dunia.	
Pasalnya	 bayi	 mereka	 membutuhkan	 perlakuan	 khusus,	 sementara	
mereka belum dilindungi KIS, belum menjadi peserta BPJS mandiri, 
dan	tidak	memiliki	cukup	uang	untuk	mendapatkan	layanan	kesehatan	
reguler.	Akibatnya	bayi	mereka	tidak	mendapatkan	 layanan	kesehatan	
yang	layak.

e. Konektivitas: Transportasi dan Jaringan Komunikasi

Infrastruktur transportasi

Faktor	 penting	 untuk	 menilai	 aksesibilitas	 pelayanan	 kesehatan	 ialah	
infrastruktur jalan. Saat ini Kabupaten Sambas memiliki jalan negara 
sepanjang	194,94	km	dan	jalan	provinsi	sepanjang	91,882	km.	Sedangkan	
jalan	kabupaten	sepanjang	1.102,206	km,	jalan	desa	sepanjang	722,326	
km,	dan	sisanya	merupakan	 jalan	strategis	nasional	 sepanjang	96,535	
km. 

Kondisi	 jalan	 secara	 keseluruhan	 sangat	 tidak	 memadai	 karena	 baru	
sepanjang	322,273	km	yang	diaspal,	atau	sekitar	29,2%	dari	total	panjang	
jalan	 yang	 ada.	 Sisanya	 sepanjang	 624,165	 km	 (56,63%)	 merupakan	
jalan	tanah,	dan	selebihnya	155,768	km	(14,17%)	adalah	jalan	kerikil.

Pengaruh	 kondisi	 jalan	 itu	 sangat	 besar,	 khususnya	 untuk	 wilayah	
terdepan	di	 Kabupaten	 Sambas,	 yakni	 Kecamatan	 Sajingan	Besar	 dan	
Kecamatan	 Paloh.	 Dewi	 Anggraeni,	 seorang	 bidan	 desa,	 menuturkan	
betapa	 sulitnya	 penduduk	 desa-desa	 terjauh	 di	 Kecamatan	 Sajingan	
Besar mengakses puskesmas kecamatan. Dari dua desa terjauh, desa 
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Sebunga dan desa Sei Bening, perjalanan menuju puskesmas kecamatan 
harus	 ditempuh	 dalam	 waktu	 antara	 3-4	 jam	 dalam	 cuaca	 normal.	
Kondisi jalan dan jarak kedua desa itu dengan puskesmas kecamatan 
menjadi	sebab	lamanya	waktu	tempuh	itu.	

Sementara	 itu,	waktu	tempuh	menuju	RSUD	Kabupaten	Sambas	 lebih	
lama	lagi,	yaitu	6	jam	perjalanan	dari	Kecamatan	Sajingan	Besar	dalam	
cuaca	normal.	Sebab	itu	banyak	warga	di	kecamatan	tersebut	yang	lebih	
memilih	berobat	di	 rumah	sakit	di	Kota	Kuching,	Malaysia,	khususnya	
mereka	yang	memiliki	cukup	uang.	Alasannya,	waktu	tempuh	menuju	
rumah	sakit	tersebut	hanya	setengah	jam	dan	dengan	kualitas	layanan	
yang	jauh	lebih	baik.

Situasi di Kecamatan Paloh kurang lebih serupa. Dari kecamatan 
tersebut telah dibangun jalan tembus menuju Sajingan dan antar poros 
Kalimantan.	 Sayangnya	 jalan	 sepanjang	 6	 km	 tersebut	 belum	 diaspal	
sehingga masih sulit untuk dilalui. Menurut Kepala Puskesmas Paloh, 
Nita,	 ada	 satu	 dusun	 di	 sekitar	 Gunung	 Bulat	 yang	 kondisi	 jalannya	
sangat	 buruk.	 Dalam	 kondisi	 hujan,	 jalan	 itu	 sama	 sekali	 tidak	 dapat	
dilalui.	Menurutnya,	kerusakan	jalan	sangat	dipengaruhi	oleh	lalu-lalang	
kendaraan	pengangkut	 sawit,	 sementara	pemeliharaan	 jalan	 itu	tidak	
dilakukan secara memadai oleh pemerintah maupun perusahaan.

Di	Desa	Temajuk,	desa	terluar	di	Kecamatan	Paloh,	situasinya	jauh	lebih	
spesifik.	 Puskesmas	di	 desa	 itu	tidak	 cukup	memadai	 untuk	melayani	
pasien	dengan	penyakit	dan	kondisi	 tertentu.	Sementara	ketika	warga	
hendak mengakses puskesmas kecamatan atau RSUD, mereka harus 
berhadapan	dengan	kondisi	sungai	Sumpit.	Ketika	surut,	sungai	itu	tidak	
dapat	diseberangi	dan	harus	menunggu	air	pasang.	Ada	akses	lain	yaitu	
dengan	menggunakan	 kapal.	 Sayangnya	 jaringan	 sinyal	 di	 wilayah	 itu	
tidak	 selalu	 bagus	 sehingga	 menghambat	 komunikasi	 warga	 dengan	
pihak	 dermaga	 di	 pelabuhan	 “Prigi	 Pigai”	 (salah	 satu	 dermaga	 yang	
harus	dilintasi	untuk	menuju	ke	kota)	ketika	membutuhkan	feri	untuk	
mengangkut	 pasien.	 Dalam	 kondisi	 normal	 pun,	 feri	 tersebut	 tidak	
beroperasi	24	jam.	Selain	itu	faktor	lain	yang	memberatkan	warga	ialah	
pungutan	sebesar	Rp	300.000	–	Rp	400.000	untuk	setiap	ambulans	yang	
akan	menyeberang	menggunakan	feri.

Kondisi	 ini	 paling	 mengancam	 bagi	 pasien	 kritis	 atau	 pasien	 yang	
membutuhkan	 penanganan	 segera.	 Seorang	 aktivis	 PKBI	 Kabupaten	
Sambas menginformasikan, angka kelahiran di Desa Temajuk sangat 
tinggi.	 Setiap	 bulan	 pasti	 ada	 yang	 melahirkan.	 Akibat	 kondisi	 akses	
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transportasi	secara	umum,	sepanjang	tahun	2017	tercatat	3	kasus	 ibu	
dari	Desa	Temajuk	yang	melahirkan	di	tengah	jalan.

Kendati	demikian,	warga	Temajuk	sedikit	berbesar	hati	dengan	kondisi	
layanan	kesehatan	mereka.	Pasalnya,	sebagaimana	warga	Sajingan	Besar	
kerap	mengakses	 rumah	 sakit	 di	 Kota	 Kuching,	 warga	 Desa	Melanau	
(Malaysia)	juga	sering	memanfaatkan	layanan	kesehatan	di	puskesmas	
Temajuk	karena	jarak	tempuh	menuju	layanan	kesehatan	milik	Malaysia	
lebih jauh10.

Di	Tahun	Anggaran	2018,	provinsi	menganggarkan	Rp	23	miliar	untuk	
perbaikan	 jalan	 provinsi	 yang	 melintasi	 Sungai	 Kampak.	 Namun,	
perbaikan	 ini	 tampaknya	 belum	 menyentuh	 langsung	 masalah	
infrastruktur	yang	dihadapi	penduduk	wilayah	perbatasan.

Jaringan komunikasi dan informasi

Dinas	Kominfo	Kabupaten	Sambas	mendata	ada	158	surat	kabar	daerah	
dan	nasional	yang	beredar	di	wilayahnya.	Namun,	tidak	semua	media	
tersebut	 aktif.	 Sementara	 itu,	 untuk	 radio	 dan	 televisi	 lokal,	 hanya	
tersedia	 1	 siaran	 televisi	 lokal	 dan	 2	 siaran	 radio	 yang	 aktif.	 Di	 Desa	
Temajuk, radio dan jaringan televisi nasional bisa diakses mulai tahun 
2004.	Sebelumnya	warga	desa	itu	hanya	dapat	mengakses	siaran	radio	
dan	 televisi	Malaysia.	 Tidak	 ada	 informasi	mengenai	 stasiun	 apa	 saja	
yang	dapat	diakses.

Menurut	pengakuan	Sekretaris	Dinas	Kominfo	Kabupaten	Sambas,	Ustian,	
penyebaran	 informasi	kepada	warga	sudah	terpusat	di	Dinas	Kominfo	
sebagai	 PPID.	 Penyebarluasan	 informasi	 selama	 ini	 dilakukan	melalui	
RRI dengan siaran relay, namun keberadaan RRI belum dimanfaatkan 
secara	maksimal.	 Salah	 satu	 sebabnya	 ialah	kualitas	 sarana	prasarana	
dan	SDM	yang	belum	memadai	untuk	mengembangkan	materi	 siaran	
yang	berkualitas	sekaligus	cocok	bagi	kebutuhan	warga.	

Sementara ini RRI seringkali dipakai untuk kegiatan talkshow secara on-
air sebagai media komunikasi langsung antara pemerintah kabupaten 
dan	 warga.	 Hingga	 saat	 ini,	 media	 cetak	 belum	 dimanfaatkan	 secara	
maksimal	untuk	menginformasikan	 layanan	kesehatan	atau	 sosialisasi	
program-program	kesehatan.

10 Menurut Kepala Puskesmas Temajuk, warga Melanau hanya mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah 

Malaysia satu kali dalam sebulan. Layanan ini dikenal dengan istilah “dokter terbang”, yaitu tenaga medis yang dikirim 
dengan menggunakan helikopter. 
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Pemerintah Kabupaten Sambas telah memanfaatkan jaringan internet 
untuk	mensosialisasikan	 informasi	dan	program-program	pemerintah.	
Pemda	 beserta	 instansi	 Organisasi	 Perangkat	 Daerah	 (OPD)	 telah	
mengelola	10	akun	internet11	untuk	kepentingan	tersebut.	Di	antaranya	
ialah	 sebuah	 akun	 Facebook	 bernama	 “Aspirasi	 Masyarakat	 Sambas”	
yang	dikelola	oleh	Pemda.	Akun	Facebook	ini	diharapkan	menjadi	wahana	
untuk	 menyerap	 aspirasi	 warga	 Sambas	 sekaligus	 mensosialisasikan	
informasi	penting	secara	cepat.

Salah satu pendorong penggunaan media online ini ialah Perbup No. 
43/2014	 tentang	 Road	 Map	 Reformasi	 Birokrasi	 Kabupaten	 Sambas	
Tahun	 2015	 –	 2019.	 Regulasi	 ini	 merupakan	 upaya	 Pemda	 untuk	
mendukung	implementasi	e-Government	di	lingkup	Kabupaten	Sambas.	
Namun,	 Dinas	 Kominfo	 Sambas	 mengakui	 masih	 banyak	 kelemahan	
yang	 harus	 diperbaiki	 untuk	 memaksimalkan	 penggunaan	 internet	
sebagai media informasi dan komunikasi.

Beberapa	 kelemahan	 tersebut	 di	 antaranya	 ialah	 (1)	 kurangnya	 SDM	
yang	memiliki	kompetensi	 teknologi	 informasi,	 termasuk	untuk	 fungsi	
admin	 akun	 Facebook	 di	 atas,	 (2)	 belum	 tersedianya	 pengelolaan	
data	 yang	 valid	 dan	 akurat,	 (3)	 masih	 adanya	 ego	 sektoral	 antar	
OPD,	 (4)	 sarana	 dan	 prasarana	 yang	 belum	 memadai,	 (5)	 lemahnya	
perencanaan	di	bidang	teknologi	informasi,	(6)	keterbatasan	anggaran	
untuk	 kepentingan	 pengembangan	 aplikasi	 TIK,	 dan	 (7)	 banyak	 lokasi	
permukiman	 di	 Kabupaten	 Sambas	 yang	 belum	 tersentuh	 jaringan	
komunikasi (blankspot),	khususnya	wilayah	perbatasan	yang	berada	di	
sekitar hutan12.

Kondisi ini persis terjadi pada Kecamatan Sajingan Besar dan Paloh. 
Keduanya	belum	memiliki	jaringan	internet	dan	komunikasi	karena	berada	
di	 sekitar	 kawasan	 hutan	 lindung	 yang	 tidak	 boleh	 dibangun	menara	
BTS.	 Di	 Desa	 Temajuk,	 jaringan	 ponsel	 lebih	 banyak	 yang	 terkoneksi	
dengan	jaringan	dari	Malaysia	(Neis dan SellCom).	Minimalnya	jaringan	
sinyal	ini	bukan	saja	memperlambat	arus	informasi	yang	dimungkinkan	
melalui media online, melainkan juga sangat mengganggu komunikasi 
khususnya	ketika	dalam	keadaan	darurat	seperti	memanggil	feri	untuk	
mengangkut pasien.

Kondisi	 layanan	 kesehatan	 yang	 digambarkan	 melalui	 empat	 aspek	

11 Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021, Dinas Kominfo 2017.

12 
Ustian, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Sambas, disampaikan dalam FGD pada 7 November 2017 di Gedung 

Kampus Poltek Negeri Sambas
.
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di	 atas	 (anggaran,	 unit	 layanan	 kesehatan,	 tenaga	 kesehatan,	 dan	
konektivitas)	menunjukkan	besarnya	tantangan	pemenuhan	kebutuhan	
kesehatan	bagi	warga	Sambas,	khususnya	di	wilayah-wilayah	terdepan.	

Sesungguhnya,	 dari	 segi	 anggaran,	 tren	 yang	 meningkat	 selama	
beberapa tahun terakhir untuk urusan kesehatan, pekerjaan umum, dan 
kominfo	semestinya	mampu	menurunkan	besarnya	tantangan	tersebut.	
Pada	 prinsipnya,	 besaran	 anggaran	 tersebut	 menunjukkan	 komitmen	
pemerintah	 daerah	 meningkatkan	 layanan	 kesehatan	 warga	 apabila	
diwujudkan	 untuk	 meningkatkan	 aksesibilitas	 layanan	 kesehatan,	
ketersediaan	 unit	 layanan	 beserta	 tenaga	 pelayannya,	 dan	 kualitas	
layanan	itu	sendiri.

Ombak ganas laut Cina Selatan dibarengi suara gelegar 
gulungan ombak laut Natuna terus menggempur pesi-
sir Temajuk, tidak menyurutkan warganya tetap tenang 
beraktifitas. Kekompakan warga menjadi salah satu se-
mangat dalam menjalani kehidupan di desa paling ujung 
Indonesia. Sebuah desa di pucuk perbatasan negeri jiran, 
Temajuk. 

Meski di wilayah yang paling jauh aksesnya dengan ibu 
kota kabupaten sambas, Temajuk memiliki kekayaan 
sosiokultural yang berpotensi sebagai kapital sosial yang 
dapat dikembangkan sebagai sistem atau moda partisi-
pasi warga dalam urusan layanan kesehatan. Pemerintah 
Desa Temajuk mengalokasikan secara khusus untuk pen-
didikan dan kesehatan dari anggaran desanya. Anggaran 
kesehatan tersebut untuk bantuan biaya pengobatan dan 
ambulan bagi warga tidak mampu dan tidak memiliki KIS. 
Meski tidak besar, anggaran yang sedikit ini sudah sangat 
membantu warga yang tidak mampu. 

Belajar dari Temajuk



 92

Kepala Puskesmas Ibu Dewi Anggraini, saat ditemui di 
rumahnya pada malam hari dengan kondisi yang gelap 
karena memang listrik setiap malam pada sejak jam 17.00. 
Kepala Puskesmas Temajuk yang sudah mengabdi selama 
6 enam tahun ini, dengan ramah menuturkan kondisi 
layanan kesehatan di wilayahnya. Banyak kendala yang 
dihadapi terkait layanan kesehatan di wilayah yang sangat 
jauh dari kota, apalagi kondisi infrastruktur yang masih 
sangat jauh dari layak. 

Terlepas dari segala kekurangannya, Kepala Puskesmas 
yang berusia 42 tahun ini mengaku cukup berbahagia 
karena sering dilibatkan di perencanaan anggaran desa. 
Pihak puskesmas sangat terbantu karena desa ikut serta 
dalam menangani masalah kesehatan, termasuk membuat 
alokasi khusus untuk bantuan kesehatan bai warga tidak 
mampu. 

Kepala Desa Temajuk Bapak Munziri, menuturkan bahwa 
alokasi anggaran kesehatan ini sebagai wujud dari usulan 
warga khususnya kelompok kader kesehatan dan juga 
seringkali melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang 
KKN di Temajuk. Kades yang tidak lulus SMA ini melanjut-
kan ceritanya bahwa setiap tahun ada saja serombongan 
mahasiswa yang KKN dari UGM, UI, UNS maupun kampus-
kampus ternama lainnya. Saat ditemui di Kantornya, Kades 
yang sudah berumur 48 tahun ini dibantu perangkat desa 
lainnya untuk menjelaskan kondisi pengelolaan keuangan 
yang ada di desanya.

Beberapa kasus dan contoh yang terjadi di desa Temajuk, 
memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih 
besar bagi keterlibatan warga dalam memajukan layanan 
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kesehatan di Kabupaten Sambas. Kompleksitas persoa-
lan layanan kesehatan di Sambas, dapat ditekan dengan 
berbagai cara dengan mengelola pontensi-potensi yang 
sudah ada. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan, 
direplikasi dan manajemen yang baik dalam menangani 
persoalan yang ada. Pengembangan kanal interaksi (in-
terface) antara warga dengan Pemerintah Daerah perlu 
dikembangkan dari model-model yang telah tersedia 
seperti Lokakarya Mini, aktivitas Posyandu, bidan desa, 
dan tenaga kesehatan lain di tingkat paling bawah meru-
pakan media dan kader di level frontline yang memiliki 
nilai penting karena berhadapan langsung dengan warga. 
Dalam konteks ini, keterbatasan infrastruktur unit layanan 
kesehatan untuk sementara waktu dapat dikompensasi 
apabila melalui forum-forum kanal interaksi dan kader-
kader kesehatan tersebut, warga masyarakat mendapatkan 
informasi dan kejelasan baik mengenai layanan kesehatan 
maupun mengenai masalah-masalah kesehatan. Tentu saja, 
untuk mendukung hal tersebut, kesejahteraan kader-kader 
kesehatan di tingkat frontline tersebut harus mendapat 
perhatian serius.

Inovasi dan pemangkasan prosedur dalam layanan keseha-
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tan yang sudah berjalan perlu dikembangkan. Pemangkasan 
prosedur pada layanan kesehatan di Puskesmas bagi warga 
pemilik KIS, tidak harus di Puskesmas yang tertera di faskesn-
ya. Dinas Kesehatan telah melarang puskesmas menolak 
pasien karena bukan faskesnya, karena jarak tempuh fasilitas 
kesehatan (faskes) tingkat pertama lebih jauh dari puskes-
mas tersebut. 
Inovasi yang ada pada pemantauan ibu hamil dengan 
kewajiban memasang bendera khusus perlu dipertahan-
kan. Program yang dilakukan sejak tahun 2012 dengan 
cara menandai keberadaan ibu hamil melalui pemasangan 
bendera berwarna pink di halaman rumahnya. Khusus untuk 
ibu hamil beresiko tinggi (resti), dipasang pula bendera 
berwarna merah di samping bendera pink tersebut. Tujuan-
nya ialah agar warga dan tenaga kesehatan di desa tersebut 
mengetahui secara jelas dan turut memantau situasi ibu 
hamil.  Sesuai dengan tujuannya, program ini telah berperan 
mengurangi AKB dan AKI.
Potensi di Sambar yang sangat besar dan belum tergarap 
dengan baik terkait dengan pengelolaan dana CSR perusa-
haan-perusahaan yang ada. Perusahaan Perkebunan sawit 
mendominasi beberapa wilayah di perbatasan, namun 
demikian pengelolaan dana CSR dari perusahaan-perusa-
haan tersebut, pemerintah daerah maupun provinsi belum 
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3. POTENSI PERBAIKAN DAN AKUNTABILITAS SOSIAL

Di	bagian	ini	kita	akan	mencermati	respons	pemerintah	daerah,	tindakan	
warga,	arus	informasi,	dan	rentang	perjumpaan	atau	interaksi	langsung	
pemerintah	 daerah	 dengan	warga	 dalam	 urusan	 kesehatan.	 Tinjauan	
terhadap empat unsur tersebut, selain sebagai pokok indikator dalam 
akuntabilitas	sosial,	 sangat	penting	untuk	mengekspos	perkembangan	
positif	dalam	layanan	kesehatan	di	Sambas.

a. Tindakan Pemerintah Daerah

Apa	yang	diidentifikasi	sebagai	tindakan	pemerintah	daerah	di	bawah	
ini	 merupakan	 skema	 tindakan	 atau	 program	 yang	 secara	 khusus	
memiliki	 kualitas	 inovatif.	 Dalam	 arti	 tertentu,	 apabila	 dilaksanakan	
secara	serius,	program-program	di	bawah	ini	dapat	menjadi	terobosan	
untuk	 memajukan	 aspek-aspek	 tertentu	 dalam	 layanan	 kesehatan	 di	
Kabupaten	Sambas.	Namun	perlu	dicatat	bahwa	tidak	semua	tindakan	
yang	teridentifikasi	merupakan	inisiatif	murni	pemerintah	daerah,	tetapi	
juga bagian pelaksanaan program dari Pusat.

Melakukan survei kepuasan masyarakat.	 Survey	 ini	 ditujukan	 untuk	
menilai	kepuasan	masyarakat	dalam	layanan	kesehatan	yang	dilakukan	
satu	tahun	sekali.	Hal	ini	juga	seiring	dengan	Standar	Pelayanan	Minimal	
yang	sudah	ditetapkan	Kabupaten	Sambas	melalui	Perbup	sejak	tahun	
2017.	Apabila	survei	semacam	ini	benar-benar	berjalan,	hasilnya	akan	
sangat	 penting	 bagi	 perbaikan	 kinerja	 layanan	 kesehatan	 Kabupaten	
Sambas.	 Sampai	 penelitian	 ini	 berakhir,	 belum	 ada	 hasil	 survei	 yang	
dapat diakses. 

Pembentukan Pubic Safety Center (PSC) 119.	 Ini	 semacam	 tim	
reaksi	 cepat	 untuk	 pelayanan	 kesehatan.	 Layanan	 darurat	medis	 119	
merupakan integrasi antara National Command Center	(NCC)	atau	Pusat	
Komando	 Nasional	 yang	 berada	 di	 Kantor	 Kementerian	 Kesehatan,	
Jakarta	dan	Public	Safety	Center	(PSC)	yang	berada	di	kabupaten/kota.	
PSC	119	yang	berada	di	kabupaten/kota		akan	menindaklanjuti	telepon	
terusan	dari	NCC	meliputi	penanganan	 kondisi	 gawat	darurat	dengan	
menggunakan	 protokol	 penanganan	 kegawatdaruratan,	 kebutuhan	
informasi	 tempat	 tidur,	 informasi	 fasilitas	 kesehatan	 terdekat,	 dan	
informasi	ambulans.	PSC	berjejaring	dengan	fasilitas	layanan	kesehatan	
terdekat dengan lokasi kejadian untuk mobilisasi ataupun merujuk 
pasien	 guna	 mendapatkan	 penanganan	 gawat	 darurat	 (bergantung	
kondisi	pasien).	PSC	dapat	dilaksanakan	secara	bersama-sama	dengan	
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unit	 teknis	 lainnya	 di	 luar	 bidang	 kesehatan,	 seperti	 kepolisian	 dan	
pemadam kebakaran, bergantung kekhususan dan kebutuhan daerah.

Pemangkasan prosedur penggunaan faskes. Dinas kesehatan telah 
melarang puskesmas menolak pasien. Kebijakan ini memberikan 
keleluasaan dan kesempatan bagi pengguna KIS untuk mengakses 
pusat	 layanan	 kesehatan	 terdekat,	 meskipun	 itu	 bukan	 faskesnya.	
Kesempatan	 ini	 berlaku	 untuk	 tiga	 kali	 layanan.	 Lebih	 dari	 itu,	warga	
yang	bersangkutan	diberi	kesempatan	untuk	mengurus	pindah	faskes.	
Informasi	 pemangkasan	 prosedur	 ini	 penting,	 namun	 ini	 belum	
tersosialisasikan	dengan	baik	kepada	warga.

Pemantauan khusus ibu hamil dengan bendera. Program pemantauan 
ini	dilakukan	sejak	2012	dengan	cara	menandai	keberadaan	 ibu	hamil	
melalui	 pemasangan	 bendera	 berwarna	 merah	 muda	 di	 halaman	
rumahnya.	 Khusus	 untuk	 ibu	 hamil	 berisiko	 tinggi	 (resti),	 dipasang	
pula	 bendera	 berwarna	 merah	 di	 samping	 bendera	 merah	 muda	
tersebut.	Tujuannya,	agar	warga	dan	tenaga	kesehatan	di	desa	tersebut	
mengetahui secara jelas dan turut memantau situasi ibu hamil.  Sesuai 
dengan	tujuannya,	program	ini	telah	berperan	mengurangi	AKB	dan	AKI.

b. Tindakan dan partisipasi warga

Mendorong	 dan	 mengaktualisasi	 partisipasi	 warga	 dalam	 urusan	
kesehatan di Kabupaten Sambas merupakan tantangan besar bagi 
pemerintah	daerah.	Partisipasi	tersebut	sesungguhnya	memiliki	potensi	
yang	besar,	setidaknya	secara	sosio-kultural.

Pengalaman	 di	 desa	 Temajuk	 yang	 disampaikan	 di	 atas	menunjukkan	
bahwa	urusan	kesehatan	di	level	paling	kecil	(desa)	bukan	saja	menjadi	
perhatian	pemerintah	daerah	dan	pemerintah	desa.	Alokasi	anggaran	
untuk mobil ambulans dalam APBDesa dilakukan oleh pemerintah desa 
dengan	dorongan	dari	masyarakat	desa.	Di	antara	kedua	pihak	tersebut,	
ada	 pula	 peran	 mahasiswa	 KKN	 yang	 meyakinkan	 masyarakat	 dan	
Pemerintah	Desa	akan	pentingnya	alokasi	tersebut.	

Kisah-kisah	 kecil	 yang	menunjukkan	 perhatian	 atas	 kondisi	 kesehatan	
sesama	warga,	khususnya	yang	mengalami	keadaan	darurat,	berjalannya	
“pembenderaan” untuk rumah dengan ibu hamil, memperlihatkan 
bahwa	warga	Sambas	memiliki	atensi	khusus	yang	dapat	dikembangkan	
ke	dalam	moda	partisipasi	dan	tindakan	tertentu	yang	lebih	sistematis.	
Selama	ini	aspek-aspek	tersebut	belum	dikembangkan	oleh	pemerintah	
daerah.
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c. Arus informasi

Tantangan utama pengembangan sistem informasi secara terpadu agar 
terakses	 dengan	 baik	 oleh	 warga	 adalah	 ketersediaan	 infrastruktur	
komunikasi dan informasi serta konsep sistem informasi dan komunikasi. 
Seperti	 digambarkan	 sebelumnya,	 ketersediaan	 jaringan	 komunikasi	
dan	 informasi	 (internet)	 di	 seluruh	 wilayah	 Sambas	 masih	 menjadi	
hambatan	 yang	 cukup	besar	 untuk	menuju	 sistem	 informasi	 berbasis	
online.	 Namun,	 mengikuti	 perkembangan	 era	 yang	 serba	 online, 
pengembangan	sistem	tersebut	telah	menjadi	keniscayaan.

Pengembangan sistem informasi berbasis online. Pengembangan 
sistem	 ini	 merupakan	 wujud	 komitmen	 implementasi	 e-government	
yang	 akan	 dikembangkan	 dari	 akun-akun	 laman	 resmi	 yang	 saat	
ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Saat ini Pemda Sambas mulai 
melakukan pembenahan dengan mengumpulkan data, informasi, dan 
dokumen	dari	seluruh	OPD.	Sistem	ini	diproyeksikan	akan	menyediakan	
informasi melalui satu pintu  oleh Dinas Kominfo Sambas selaku PPID. 
Untuk keperluan itu, Pemerintah Kabupaten Sambas telah melakukan 
studi	 banding	 ke	 Pemerintah	 Kota	 Surabaya	 untuk	 belajar	 mengenai	
penerapan	e-government13.

Optimalisasi kotak saran di masing-masing pusat layanan kesehatan 
dan pengaduan langsung ke bupati, camat, kepala puskesmas, 
dan kepala desa.	 Selama	 ini	 warga	 enggan	 memanfaatkan	 fasilitas	
pengaduan	karena	merasa	terintimidasi	setelah	melakukan	pengaduan.	
Menurut survei PKBI, fasilitas ini dapat berjalan dengan baik jika ada 
jaminan	perlindungan	atau	kerahasiaan	identitas	pengadu.	Masalah	lain	
terkait	kotak	saran	adalah	tindak	lanjut	dari	saran-saran	warga.	Seperti	
halnya	 dalam	 laman	 Facebook	 “Aspirasi	 Masyarakat	 Sambas”,	 yang	
belum jelas benar adalah sistem dan mekanisme tanggapan terhadap 
aspirasi	atau	masukan	yang	disampaikan	oleh	warga.	Selain	kotak	saran,	
Pemerintah Daerah Sambas juga menggunakan berbagai alat peraga 
(spanduk,	poster)	untuk	menginformasikan	berbagai	informasi	penting	
terkait	layanan	kesehatan.

Secara umum, sosialisasi informasi oleh Pemerintah Daerah Sambas 
dan	 penerimaan	 informasi	 oleh	 warga	 Kabupaten	 Sambas	 terkait	
layanan	 kesehatan	 belum	bisa	 dikatakan	 baik.	 Sebagai	 contoh	 adalah	
terkait skema Jaminan Kesehatan Nasional. Masalah atau sumbatan 
13

Ustian, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Sambas, disampaikan dalam FGD pada 7 November 2017 di Gedung 

Kampus Poltek Negeri Sambas.
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(bottleneck)	terletak	bukan	saja	kurangnya	orang	yang	memiliki	informasi	
dan	 bersedia	 menyebarkannya,	 melainkan	 sebuah	 cara	 dan	 medium	
informasi	yang	terkonsep	dengan	baik	sesuai	kondisi	masyarakat.

d. Kanal interaksi pemerintah daerah-warga

Perjumpaan atau interaksi antara Pemerintah Daerah Sambas dan 
warganya	 terkait	 layanan	 kesehatan	 sangat	 dibutuhkan.	 Layanan	
kesehatan bukan sekadar urusan antara “pasien dan tenaga kesehatan”. 
Warga	 benar-benar	 membutuhkan	 medium	 untuk	 mengetahui	 hal	
ikhwal	 kesehatan,	 yang	 meliputi	 layanan,	 kebijakan	 pemerintah,	 dan	
masalah-masalah	kesehatan.	

Beberapa	kegiatan	yang	peneliti	temukan	berikut	ini	memiliki	peluang	
untuk	dikembangkan	secara	 lebih	strategis	untuk	memajukan	 layanan	
kesehatan di Kabupaten Sambas.

Lokakarya Mini (LokMin).	 Lokakarya	 Mini	 merupakan	 forum	 yang	
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Pemkab Sambas. Forum ini 
diikuti	 oleh	 tokoh	 masyarakat,	 tokoh	 adat,	 pegiat	 posyandu,	 yang	
diselenggarakan	setiap	tiga	bulan	di	tingkat	kecamatan	dan	enam	bulan	
di	tingkat	kabupaten.	Forum	ini	menjadi	media	sosialisasi	informasi	yang	
cukup	efektif.	Namun,	Rasni,	seorang	kader	posyandu	Kecamatan	Paloh,	
menyayangkan	 forum	 ini	 yang	 baru	 melibatkan	 kelompok-kelompok	
elite	 saja,	 belum	 melibatkan	 perwakilan	 kelompok	 marjinal	 seperti	
petani	atau	warga	miskin.

Multi Stakeholder Forum (MSF).	Forum	 ini	diselenggarakan	di	tingkat	
kecamatan	dengan	melibatkan	tokoh	masyarakat,	tokoh	adat,	pemuda,	
dan	unsur	masyarakat	lain	yang	memiliki	komitmen	terhadap	masalah	
kesehatan.	LokMin	dan	MSF	merupakan	kegiatan	yang	saling	terkait.	Dua	
kegiatan ini diselenggarakan oleh dinas kesehatan dan menjadi kegiatan 
rutin.	Pelibatan	pegiat	atau	kader	posyandu	dalam	forum-forum	di	atas	
dipandang	positif	oleh	warga	maupun	para	petugas	kesehatan.	Secara	
aktif	 mereka	 melakukan	 penyuluhan	 terhadap	 ibu	 hamil,	 posyandu	
remaja, dan lansia. Peran mereka turut menurunkan angka AKB dan AKI 
selama	tiga	tahun	terakhir.

Pegiat posyandu, poskesdes, puskesmas, dan bidan desa sebagai agen 
informasi terdepan. Kepala Bagian Data dan SDM Dinas Kesehatan 
Kabupaten	 Sambas	 mengakui	 bahwa	 aktor-aktor	 tersebut	 berperan	
penting	dalam	mensosialisasikan	 informasi	 penting	 terkait	 kesehatan.	
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Salah	satu	sebabnya,	mereka	berhubungan	dan	bertatap	muka	dengan	
warga	sehingga	memberi	peluang	kepada	warga	untuk	bertanya	secara	
langsung.	 Hanya	 saja	 distribusi	 informasi	 melalui	 pertemuan	 dengan	
warga	 mesti	 menunggu	 waktu-waktu	 tertentu.	 Bersama	 para	 pegiat	
kesehatan	 tersebut,	 tokoh	 agama	 dan	 tokoh	masyarakat	 lainnya	 juga	
memiliki	peran	penting	dalam	masalah	kesehatan.

Kanal-kanal	 interaksi	 di	 atas,	 sekecil	 apa	 pun	 bentuknya,	 bermakna	
penting	bagi	warga.	Berbeda	dengan	informasi	melalui	alat	peraga	atau	
media informasi lain, interaksi memungkinkan dialog.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Interaksi	antara	warga	di	wilayah	terdepan	di	Kabupaten	Sambas	dengan	
warga	 negeri	 tetangga	 terjadi	 secara	 langsung.	 Seperti	 ditunjukkan	
di	 atas,	 meskipun	 warga	 negara	 Malaysia	 juga	 mengakses	 fasilitas	
kesehatan	 di	 Desa	 Temajuk,	 latar	 belakangnya	 jauh	 berbeda	 dengan	
warga	 Indonesia	 yang	 menggunakan	 fasilitas	 kesehatan	 di	 Kuching.	
Waktu	tempuh	merupakan	alasan	paling	penting	bagi	warga	Malaysia	
yang	 menggunakan	 fasilitas	 kesehatan	 di	 Sambas	 (Desa	 Temajuk).	
Ini	menandai	 kondisi	 layanan	 kesehatan	di	 Sambas	 yang	masih	 harus	
ditingkatkan.

Kondisi	 layanan	kesehatan	dan	beberapa	perbaikan	 telah	diuraikan	di	
atas melalui kerangka kerja akuntabilitas sosial. Kami akan mengakhiri 
tulisan	 ini	 dengan	menggarisbawahi	beberapa	hal	 penting	 yang	perlu	
ditindaklanjuti	oleh	pemerintah	daerah	maupun	pemangku	kepentingan	
lain	yang	memiliki	perhatian	terhadap	isu	layanan	kesehatan.

Pertama, pengambangan kanal interaksi (interface)	 antara	warga	 dan	
pemerintah	daerah	perlu	dikembangkan	dari	model-model	yang	telah	
tersedia.	 Lokakarya	Mini,	 aktivitas	 posyandu,	 bidan	 desa,	 dan	 tenaga	
kesehatan	lain	di	tingkat	paling	bawah	merupakan	media	dan	kader	garis	
terdepan	 yang	 penting	 karena	 berhadapan	 langsung	 dengan	 warga.	
Dalam	 konteks	 ini,	 keterbatasan	 infrastruktur	 unit	 layanan	 kesehatan	
untuk	 sementara	 waktu	 dapat	 dikompensasi	 apabila	 melalui	 forum	
interaksi,	dan	kader	kesehatan	tersebut,	warga	mendapatkan	informasi	
dan	 kejelasan	 mengenai	 berbagai	 layanan	 dan	 masalah	 kesehatan.	
Tentu	saja,	untuk	mendukung	hal	tersebut,	kesejahteraan	kader-kader	
kesehatan	di	garus	terdepan	tersebut	harus	mendapat	perhatian	serius.

Kedua,	pemerintah	daerah	 telah	menunjukkan	komitmen	yang	 cukup	
baik	terhadap	program-program	layanan	kesehatan,	infrastruktur,	serta	
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komunikasi	dan	informasi.	Khususnya	di	kecamatan	terdepan,	program	
di	tiga	bidang	tersebut	mestinya	dapat	meningkatkan	aksesibilitas	warga	
terhadap	 layanan	 kesehatan.	 Dalam	 konteks	 ini	 harus	 diingat	 bahwa	
jalur	transportasi	bukan	hanya	berada	di	darat,	melainkan	juga	perairan.

Selain	 itu,	 pemerataan	 akses	 jaringan	 internet	 semestinya	mendapat	
perhatian	khusus.	Agenda	pemerintah	daerah	untuk	mengembangkan	
sistem	informasi	berbasis	online,	sebagai	amanat	e-government,	jelas-
jelas	 mensyaratkan	 konektivitas	 setiap	 daerah—di	 kawasan	 paling	
terpencil	sekalipun.	Sebab	itu	sebelum	tiba	pada	pengembangan	sistem	
informasi	berbasis	online,	desa-desa	di	 seluruh	wilayah	Sambas	perlu	
memiliki	akses	yang	memadai.

Ketiga,	 dari	 perspektif	 akuntabilitas	 sosial,	 tindakan	 dan	 partisipasi	
warga	 merupakan	 satu-satunya	 parameter	 yang	 dalam	 amatan	 kami	
belum	 dikelola	 secara	 serius	 oleh	 pemerintah	 daerah.	 Namun	 warga	
Sambas	 sendiri	 tampaknya	 memiliki	 kekayaan	 sosiokultural	 yang	
berpotensi	 sebagai	 modal	 sosial	 yang	 dapat	 dikembangkan	 sebagai	
sistem	atau	moda	partisipasi	warga	dalam	urusan	 layanan	kesehatan.	
Beberapa	 kasus	 dan	 contoh	 yang	 diajukan	 di	 atas,	 seperti	 di	 Desa	
Temajuk,	 memperlihatkan	 kemungkinan-kemungkinan	 yang	 lebih	
besar	bagi	keterlibatan	warga	dalam	memajukan	layanan	kesehatan	di	
Kabupaten Sambas[.]
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Tulisan	 ini	 akan	 melihat	 lebih	 dekat	 gambaran	 layanan	 kesehatan	 di	
Kabupaten	 Lombok	 Barat,	 Provinsi	 Nusa	 Tenggara	 Barat	 (NTB).	 Pada	
2014,	 Pemprov	 NTB	 menilai	 bahwa	 penerapan	 Standar	 Pelayanan	
Minimal	 (SPM)	 di	 Kabupaten	 Lombok	 Barat	 telah	 relatif	 tercapai	 dan	
berjalan dengan cukup baik, termasuk dalam bidang kesehatan. Berita 
itu menggembirakan sebab menandai perkembangan pemerataan 
pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan.

Melalui kerangka kerja akuntabilitas sosial, tulisan ini hendak melihat 
seberapa jauh kapasitas Pemerintah Daerah Lombok Barat dalam 
menyelenggarakan	layanan	kesehatan,	serta	situasi-situasi	yang	dihadapi	
oleh	warga	Lombok	Barat	dalam	mengakses	layanan	kesehatan.	

Dengan	 kerangka	 kerja	 ini,	 akan	 dilihat	 pula	 komponen-komponen	
dasar	akuntabilitas	yang	dapat	digunakan	sebagai	salah	satu	 indikator	
dalam	menilai	dan	memajukan	layanan	kesehatan	Kabupaten	Lombok	
Barat. Sebelum sampai pada pembahasan terhadap kapasitas dan 
pengamatan terhadap komponen akuntabilitas sosial tersebut, pertama 
akan	 dipaparkan	 gambaran	 umum	 wilayah	 dan	 gambaran	 umum	
masalah kesehatan di Kabupaten Lombok Barat.

1. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI KESEHATAN DI LOMBOK BARAT

Dengan	luas	wilayah	1.053,92	km2, Lombok Barat berbatasan berbatasan 
langsung dengan Samudara Indonesia di bagian selatan, dengan Kota 
Mataram dan Selat Lombok di sebelah barat, dengan Kabupaten Lombok 
Utara di sebelah utara, dan dengan Kabupaten Lombok Timur di sebelah 
timur.	 Kecamatan	 Sekotong	 merupakan	 kecamatan	 terluar/terdepan,	
berjarak	32	km	dari	pusat	pemerintahan	kabupaten	Lombok	Barat.

Pada	2016,	Lombok	Barat	dihuni	oleh	sekitar	665.132	jiwa	yang	tinggal	

AKUNTABILITAS SOSIAL LAYANAN KESEHATAN  
DI LOMBOK BARAT, NTBBAB 5
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di	 10	 kecamatan.1 Angka kemiskinan di Lombok Barat cenderung 
menurun.	Namun,	angkanya	masih	besar,	yakni	sekitar	16,73%	dari	total	
penduduk,	atau	sekitar	110,85	ribuan	jiwa	yang	masih	tergolong	miskin.

Berbeda	dengan	daerah	atau	kabupaten	lain	yang	berbatasan	langsung	
dengan	negara	tetangga,	Lombok	Barat	tidak	memiliki	badan/unit	khusus	
yang	menangani	urusan	wilayah	terdepan.	Sebagai	salah	satu	wilayah	
terdepan	yang	berhadapan	dengan	perbatasan	laut	Australia,	program	
prioritas	untuk	puskesmas	di	daerah	perbatasan	yang	diluncurkan	oleh	
Kementerian	Kesehatan	pada	2015	maupun	program	Nusantara	Sehat	
belum	menyentuh	Lombok	Barat.	

Agaknya	program-program	tersebut	baru	diarahkan	pada	wilayah	yang	
berbatasan langsung dengan negara tetangga di area darat. Sementara 
Kecamatan	 Sekotong,	 khususnya	 Desa	 Batu	 Putih,	 yang	 berhadapan	
dengan Samudra Indonesia belum masuk prioritas ini. Padahal, meski 
penduduk	 kecamatan	 ini	 tergolong	 sedikit	 dan	 tersebar,	 luasnya	
mencakup	2/3	dari	seluruh	wilayah	Kabupaten	Lombok	Barat.	Tingkat	
kepadatan	Kecamatan	Sekotong	hanya	129	jiwa/km	persegi,	jauh	lebih	
rendah	dibanding	beberapa	kecamatan	lain	seperti	Kediri	yang	mencapai	
2.649	jiwa/km	persegi.

Intervensi	pemerintah	pusat	terhadap	Lombok	Barat	terkait	keadaannya	
sebagai	wilayah	terdepan	baru	pada	program	3T	(tertinggal,	terdepan,	
dan	terluar)	yang	difokuskan	pada	isu	pendidikan.	Kegiatan	program	ini	
di	antaranya	menempatkan	lulusan-lulusan	sarjana	baru	untuk	bekerja	
sebagai	 guru	 dan	 nantinya	 akan	 diangkat	 menjadi	 Pegawai	 Negeri	
Sipil,	seperti	yang	ditemukan	di	Desa	Batu	Putih	Kecamatan	Sekotong.	
Sementara	untuk	layanan	kesehatan,	Lombok	Barat	tampaknya	belum	
menjadi prioritas pemerintah pusat. Padahal, kondisi kesehatan di 
Lombok Barat belum bisa dikatakan baik.

Pada	 2016,	 angka	 kematian	 bayi	 yang	 dilahirkan	 di	 Lombok	 Barat	
sebanyak	 11	 orang	 dari	 5.823	 kelahiran	 hidup.	 Di	 tahun	 yang	 sama,	
masih	 ada	 ibu	 melahirkan	 yang	 meninggal.	 Walau	 masih	 di	 bawah	
batas	 nasional,	 kematian	 ibu	melahirkan	masih	 tergolong	tinggi	 yaitu	
sebanyak	38	orang.	

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, ada satu 
1Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2017. 
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desa	yang	nihil	dari	kematian	bayi	maupun	ibu	melahirkan	pada	2016,	
yaitu	 Desa	 Sekotong	 Barat	 di	 Kecamatan	 Sekotong	 yang	 merupakan	
kecamatan	 terdepan.	 Namun	menurut	warga	 Sekotong	 Barat	 sendiri,	
tanpa	menyebut	 angka,	 kasus	 kematian	 ibu	melahirkan	masih	 terjadi	
pada	2016.

Penyebab	 kematian	 bayi	 umumnya	 adalah	 Berat	 Badan	 Lahir	 Rendah	
(BBLR),	 Infeksi	 Saluran	 Pernafasan	 Akut	 (ISPA),	 kurangnya	 asupan	
makanan	pada	ibu	hamil	dan	Kekurangan	Energi	Kronik	(KEK).	

Sementara	untuk	kematian	ibu,	umumnya	disebabkan	eklampsia	yang	
memang	 dikenal	 membawa	 risiko	 bagi	 ibu	 hamil	 dan	 janin.	 Bagi	 ibu	
hamil,	eklampsia	biasanya	ditandai	dengan	kejang-kejang	yang	disertai		
dengan koma. 

Penyebab	 lain	kematian	 ibu	melahirkan	dan	kematian	bayi	di	Lombok	
Barat adalah nikah pada usia dini. Menurut seorang pejabat BKKBN, 
selain	dikarenakan	bekal	pengetahuan	reproduksi	yang	belum	memadai,	
organ	reproduksi	perempuan	di	bawah	19	tahun	belum	cukup	matang	
sehingga	kehamilan	di	bawah	usia	 tersebut	berisiko	besar	mengalami	
pendarahan.2

2 https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/06/150000523/Tingginya.Kematian.Ibu.Terkait.Nikah.Usia.Dini 

Wajahnya sedikit pucat, tubuhnya kurus namun sehat, suaranya 
lembut tapi tegas, dialah Ibu Lina yang sudah bertugas di Poskes-
des Buwun Mas selama dua tahun. Ditemui di Poskesdes saat baru 
selesai menangani ibu melahirkan yang berasal dari Dukuh Pansing 
Atas. Penangung jawab poskesdes yang baru berumur 32 tahun ini 
merupakan penduduk asli Buwun Mas, sehingga sepahit apapun 
dalam bertugas, srikandi kesehatan ini tetap iklas menjalani tugasn-
ya. Sambil “mengemban” putrinya yang belum genap dua tahun, 
Bidan Desa ini menceritakan dukanya menjadi bidan desa di Buwun 
Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. 

Melawan Mati, Demi Generasi
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Ibu hamil yang baru saja ditanganinya ini berasal dari Dukuh 
Pansing yaitu daerah yang berada di wilayah atas dan tidak bisa 
dilalui oleh kendaraan apapun. Ibu hamil yang sudah siap melahir-
kan tersebut, harus menuruni bukit terjal berbatu tanpa alat bantu 
apapun. Perjalanan harus ditempuh dengan jalan kaki dengan 
jarak tempuh sekitar 3 jam untuk sampai ke Poskesdes Buwun Mas. 
“Waktu tempuh yang 3 jam inipun, karena sudah terbiasa melewatin 
ya, jika orang lain atau yang baru melewatinya, dimungkinkan akan 
memakan waktu lebih dari tiga jam”, tutur Ibu Lina, sambil men-
yakinkan bahwa dirinya pernah beberapa kalai ke Dukuh Pansing 
Atas, dimana untuk pertama kali ke sana harus menempuh waktu 
sekitar 4 jam.

Curhat penanggung jawab Poskesdes Buwun Mas yang juga ber-
suami perawat di Puskesmas Pelangan, Kecamatan Sekotong, 
melanjutkan keluh kesahnya. Poskesde Buwun Mas menjadi salah 
satu contoh terkecil kondisi layanan kesehatan di wilayah terluar 
kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat, 
menjadi salah satu daerah terluar Indonesia, wilayah lautnya ber-
batasan dengan wilayah laut Australia, Kecamatan terdepan ada-
lah Sekotong dengan wilayah yang cukup luas yaitu 2/3 dari total 
wilayah Lombok Barat. Kecamatan terluar ini memiliki masalah yang 
kompleks dalam layanan kesehatan. Pada tahun 2016, di wilayah ini 
ada kematian bayi yang dilahirkan sebanyak 11 orang dan kematian 
ibu yang melahirkan sebanyak 38 orang. 

Alokasi anggaran untuk kesehatan masih sangat minim yang 
bersumber dari keuangan daerah, hanya sebesar 3,8 persen yang 
diperuntukkan langsung untuk kebutuhan kesehatan (di luar be-
lanja pegawai). Minimnya alokasi anggaran menjadi masalah serius, 
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karena keterbatasan anggaran daerah. Dibandingkan dengan alokasi 
anggaran untuk pendidikan yang mendapatkan kucuran dalam ben-
tuk DAK untuk tunjangan profesi guru sekitar Rp250 miliar per tahun, 
jumlah anggaran untuk kesehatan masih sangat jauh dari cukup 
hanya sebesar Rp43 miliar. 

Kondisi unit layanan selama enam tahun terakhir sejak 2012, 
Lombok Barat hanya memiliki 1 (satu) buah Rumah Sakit Umum. RSU 
ini terletak di Kecamatan Gerung, di pusat kota. Keberadaan unit 
layanan masih sangat jauh dari pemukiman warga dan tidak merata. 
Misal di Desa Buwun Mas, keberadaan satu Poskesdes untuk desa ini 
masih belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada 
seluruh warga. Sebabnya, jarak antara lokasi Poskesdes dengan 
dusun-dusun pemukiman penduduk sangat jauh dan hanya dapat 
dicapai dengan jalan kaki saja. Bahkan, karena jaraknya yang sangat 
jauh dari pemukiman warga, seringkali Poskesdes desa ini justru 
melayani penduduk desa-desa lain yang secara jarak debih dekat dari 
lokasi Poskesdes. Sementara Pustu yang diharapkan bisa membantu 
dalam mendekatkan layanan kepada warga jumlahnya masih sangat 
terbatas, tidak imbang dengan jumlah desa di Kabupaten Lombok 
Barat. 

Puskesmas yang telah terakreditasi ini belum cukup memadai untuk 
memberikan layanan bagi seluruh warga. Puskesmas ini masih terlalu 
jauh untuk dapat dijangkau oleh warga yang tinggal di desa-desa 
yang jauh, seperti Desa Buwun Mas dan Desa Batu Putih. Dua warga 
Desa ini, belum dapat menikmati kualitas layanan Puskesmas 
Pelangan yang telah menjadi BLUD, dan saat ini mereka harus puas 
mendapat layanan dari Poskesdes setempat dengan fasilitas dan 
sarana seadanya.
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Persoalan lainnya adalah kurang adanya tenaga kesehatan yang 
mau menetap di Poskesdes. Saat ini bidan desa yang bertugas di 
Poskesdes tersebut tidak lain adalah penduduk setempat. Dengan 
keberadaannya yang dapat diakses selama 24 jam tersebut, bidan 
desa di desa ini sangat membantu penduduk khususnya dalam situ-
asi darurat. Keterbatasan tenaga medis ini masih diperparah dengan 
minimnya kesejahteraan bagi tenaga medis di wilayah terluar, khu-
susnya di Kecamatan Sekotong. Tidak ada insentif untuk Bidan Desa 
yang bertugas di Poskesdes. Sementara peralatan medis di Poskesdes 
di sana dalam keadaan rusak. Untuk melakukan sterilisasi peralatan 
kesehatan seringkali bidan-bidan desa di sana harus menggunakan 
cara tradisional, yaitu dengan cara manual menggunakan air panas 
karena alat sterilisasi tidak dapat digunakan. 

Terkait jaringan komunikasi dan ketersedian infrastruktur jalan, masih 
menjadi masalah utama yang memepengaruhi akses layanan kes-
ehatan dasar warga. Ada beberapa koloni pemukiman warga yang 
menyebar dan tidak dapat diakses dengan sepeda motor, apalagi 
mobil. Satu-satunya akses harus dengan jalan kaki, karena ada di 
puncak bukit, sementara unit layanan kesehatan di sana tidak ada 
sama sekali. Begitu juga, jaringan signal yang sangat sulit didapatkan. 
Sehingga ketika petugas di poskesdes akan merujuk pasien untuk 
menghubungi mobil ambulan perlu mencari tempat-tempat tertentu 
untuk mendapatkan signal telepone.
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2. KAPASITAS DAN TANTANGAN LAYANAN KESEHATAN

a. Anggaran daerah untuk layanan kesehatan

Keseriusan Pemerintah Daerah Lombok Barat untuk memenuhi 
hak	 warga	 mendapatkan	 layanan	 dasar,	 termasuk	 kesehatan,	 dapat	
diukur dari nilai alokasi dalam anggaran pembangunan daerah. Tentu 
saja besaran dalam anggaran daerah tersebut bukan parameter 
tunggal, sebab alokasi anggaran pembangunan juga bergantung pada 
ketersediaan anggaran atau jumlah pendapatan. Dibanding tahun 
2016,	pendapatan	daerah	Kabupaten	Lombok	 tahun	2017	mengalami	
peningkatan. 

Tabel 5.1
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Nilai	DAU	dan	DAK	merupakan	yang	terbesar	dari	semua	sumber	atau	
pos	 pendapatan	 Kabupaten	 Lombok	 Barat.	 Ini	 menunjukkan	 bahwa	
Lombok Barat masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam 
soal	anggaran.	Nilai	anggaran	dari	Pemerintah	tersebut	mencapai	75%	
dari	 total	 pendapatan	 pada	 tahun	 2016	 dan	 70%	 pada	 tahun	 2017.	
Meski	demikian,	pada	2017,	Pemerintah	Daerah	Lombok	Barat	mampu	
menaikkan	 Pendapatan	 Asli	 Daerah	 14%	 lebih	 tinggi	 daripada	 tahun	
2016.	

Hal ini menggambarkan pemerintah daerah mulai mengelola potensi 
pendapatan	 daerah	 lebih	maksimal,	 baik	 yang	 bersumber	 dari	 pajak,	
retribusi,	maupun	pengelolan	kekayaan	daerah.	Namun,	dapat	terlihat	
pengelolaan	 kekayaan	 daerah	 belum	menembus	 pada	 angka	 1%	 dari	
total	pendapatan	daerah,	yaitu	hanya	berkisar	antara	0,6%	–	0,9%	dari	
total pendapatan daerah.

Ada	kenaikan	yang	siginifikan	dari	alokasi	sumber	anggaran	dari	Dana	
Penyesuaian	(DP)	dan	Otonomi	Khusus	(Otsus).	DP	dan	Otsus	pada	2017	
meningkat	drastis	sebesar	75%	daripada	tahun	sebelumnya.	Hal	ini	seiring	
dengan	pendapatan	negara	yang	semakin	meningkat.	Dana	Penyesuaian	
ini dapat menjadi peluang besar untuk perbaikan infrastruktur di daerah, 
karena	menurut	peruntukkannya,	Dana	Penyesuaian	diperuntukan	bagi	
(1)	Dana	tambahan	penghasilan	PNSD,	(2)	Dana	insentif	Daerah	(DID),	
(3)	 Tunjangan	 Profesi	 Guru	 (TPG),	 (4)	 Bantuan	 Operasional	 Sekolah	
(BOS);	dan	(5)	Dana	Penyesuaian	Infrastruktur	Daerah	(DPID).
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Menurut	 pengakuan	 Bappeda	 Lombok	 Barat,	 pada	 2016	 dan	 2017,	
Lombok	 Barat	 mendapatkan	 DAK	 untuk	 afirmasi	 (percepatan	
pembangunan)	dan	DAK	untuk	akreditasi	unit	layanan	kesehatan	khusus	
untuk	 Rumah	 Sakit	 Umum	 Daerah	 (RSUD).	 DAK	 untuk	 akreditasi	 ini	
untuk	mendorong	RSUD	lebih	meningkatkan	kualitas	layanannya	dalam	
bentuk	 akreditasi	 paripurna	 yaitu	 menjadi	 akreditasi	 B.	 Sementara	
DAK	pada	2017	yang	nilainya	sebesar	Rp	271,7	miliar	di	antaranya	juga	
dialokasikan untuk urusan kesehatan. Rincian alokasi untuk kesehatan 
tersebut	dapat	disimak	dalam	tabel	di	bawah	ini.

Tabel 5.2

Kesehatan	mendapat	alokasi	anggaran	Rp	43,81	miliar,	masih	jauh	lebih	
kecil	dibanding	alokasi	untuk	tunjangan	profesi	guru	sebesar	Rp	213,9	
miliar	dan	infrastruktur	jalan	sebesar	Rp	49	miliar.	Namun,	nilai	anggaran	
dari	 DAK	 yang	 cukup	 besar	 tersebut	 belum	 mampu	 memperbaiki	
infrastruktur jalan di Lombok Barat. 

Dalam	pengamatan	peneliti,	masih	banyak	jalan	di	daerah	terdepan	ini	
yang	belum	banyak	tersentuh	oleh	pemerintah.	Ini	bisa	berarti	bahwa	
pemerintah	daerah	belum	menjadikan	pembangunan	di	wilayah	terluar	
sebagai	prioritas	atau	anggaran	yang	sudah	tersedia	(dialokasikan)	masih	
jauh	di	bawah	kebutuhan	anggaran	yang	diperlukan	untuk	memperbaiki	
infrastruktur Lombok Barat secara keseleruhan.
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Kualitas	layanan	kesehatan	memang	tidak	dapat	dipisahkan	dari	faktor	
lain.	 Seperti	 nanti	 akan	 ditunjukkan,	 hal	 tersebut	 berkaitan	 dengan	
pekerjaan umum, komunikasi dan informasi, serta perhubungan. 
Sebab	itu	penting	untuk	memperhatikan	pula	besaran	anggaran	dalam	
APBD	 untuk	 tiga	 urusan	 tersebut.	 Tabel	 di	 bawah	 ini	 menunjukkan	
perbandingan anggaran untuk kesehatan, pekerjaan umum, kominfo, 
dan	perhubungan	untuk	tahun	anggaran	2016	dan	2017.

Tabel 5.3

Anggaran	 untuk	 layanan	 kesehatan	 pada	 2017	 adalah	 yang	 tertinggi	
dari	empat	urusan	yang	dicantum	di	atas.	Namun	alokasi	yang	nilainya	
sebesar	 Rp	 218,78	 miliar	 tersebut	 belum	 ada	 yang	 diarahkan	 untuk	
penambahan	 unit	 layanan	 kesehatan.	 Sementara	 anggaran	 yang	
dialokasikan	 untuk	 sektor	 pekerjaan	 umum	 hanya	 sedikit	 saja	 yang	
dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur di Kecamatan Sekotong. 
Sementara	 anggaran	 kominfo	 belum	 cukup	 menjawab	 keterbatasan	
jaringan	sinyal	internet	di	wilayah-wilayah	terpencil.

Menurut	 Bappeda,	 pada	 2017,	 persentase	 pengeluaran	 atau	 belanja	
pegawai	 pada	 APBD	 mencapai	 40%	 dari	 seluruh	 total	 belanja.	 Hasil	
verifikasi	 pada	 dokumen	 anggaran,	 tepatnya	 alokasi	 anggaran	 untuk	
pegawai	adalah	sebesar	41,4%	dari	seluruh	total	belanja.	Situasi	ini	juga	
berlaku	bila	anggaran	untuk	kesehatan	dirinci	penggunaannya.	

Jika	 dilihat	 secara	 jumlah,	 anggaran	 kesehatan	 di	 atas	mencapai	 13%	
dari	 total	 belanja	 dalam	 APBD.	 Namun	 anggaran	 yang	 benar-benar	
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diarahkan	untuk	perogram	kesehatan	sendiri	hanya	sekitar	3,88%	dari	
total	belanja,	sementara	selebihnya	(dari	13%	tadi)	diperuntukkan	bagi	
belanja	pegawai.	Bila	disandingkan	dengan	UU	Kesehatan,	nilai	tersebut	
masih	jauh	di	bawah	amanat	negara	yang	menetapkan	angka	10%	dari	
nilai	APBD	untuk	alokasi	kesehatan	di	luar	belanja	pegawai.

Belum ada ada alokasi anggaran khusus untuk menangani persoalan 
yang	ada	di	wilayah	terdepan	seperti	Desa	Buwun	Mas	dan	Desa	Batu	
Putih	 di	 Kecamatan	 Sekotong.	 Penanganan	 di	wilayah	 terdepan	 lebih	
didorong untuk perbaikan akses air bersih, karena air bersih menjadi 
salah	 satu	 faktor	yang	menjadi	 indikator	kemiskinan.	 Sudah	ada	NGO	
luar	negeri	 yang	memberikan	bantuan	untuk	menyediakan	air	bersih,	
namun perlu ada peningkatan kapasitas SDM di Lombok Barat sendiri 
untuk	menjaga	 keberlanjutan	 program	penyulingan	 air	 bersih	 setelah	
program	dari	NGO	tersebut	berakhir.

Dalam	 bidang	 jaminan	 pelayanan	 kesehatan	 gratis,	 pada	 2017,	
Pemerintah	Kabupaten	 Lombok	Barat	 telah	menganggarkan	Rp	11,86	
miliar untuk Jaminan Kesehatan dalam skema Penerima Bantuan Iuran 
(PBI)	 Daerah.	 Anggaran	 tersebut	 diperuntukkan	 bagi	 warga	 miskin	
dan	tidak	mampu.	Sementara	harus	dicatat	pula	bahwa	jumlah	PBI	di	
Lombok	Barat	dari	anggaran	APBN	cukup	tinggi.	Pada	2017,	kuota	PBI	
untuk	 Lombok	Barat	 berjumlah	 370.045	 jiwa,	 turun	 1.500	 dari	 tahun	
sebelumnya	 sebesar	 371.459	 jiwa3. Jumlah tersebut, menurut data 
statistik	daerah,	jauh	di	atas	jumlah	penduduk	miskin	dan	tidak	mampu.	

b. Kondisi layanan kesehatan

Selama	enam	tahun	terakhir,	sejak	2012,	Lombok	Barat	hanya	memiliki	
1	 buah	 rumah	 sakit	 umum.	 RSU	 ini	 terletak	 di	 Kecamatan	 Gerung.	
Sementara	itu,	puskesmas	terdapat	17	unit,	pusling	22	unit,	dan	pustu	
57	unit.	

Sementara	itu,	di	Kecamatan	Sekotong	tersedia	2	puskesmas,	3	pusling,	
dan	6	pustu.	Dua	puskesmas	tersebut,	salah	satunya	telah	mempunyai	
fasilitas	 rawat	 inap,	 terletak	 di	 Sekotong	 dan	 Pelangan.	 Selain	 itu	
kecamatan	ini	juga	memiliki	2	unit	layanan	kesehatan	yang	mempunyai	

fasilitas	 pelayanan	 kesehatan	 reproduksi.	 Jumlah	 sarana	 ini	 tidak	
bertambah	sejak	2014.

3
 Kepmensos 170 Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015 dan  Kepmensos  95 tahun 2016 tanggal 15 Agustus 2016.
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Dinas	Kesehatan	Lombok	Barat	menginformasikan	bahwa	pemerintah	
kabupaten	 telah	membangun	pos	 kesehatan	desa	 (poskesdes)	 di	 122	
desa dan kelurahan. Secara rasio, jumlah tersebut telah melebihi jumlah 
desa	di	Lombok	Barat	yang	total	berjumlah	119	desa	dan	842	dusun—
dan	3	kelurahan	yang	hanya	terdapat	di	Kecamatan	Gerung.	

Menurut Dinas Kesehatan Lombok Barat, seluruh poskesdes ini sudah 
bisa	memberikan	layanan	ibu	dan	anak.	Namun	hasil	verifikasi	lapangan	
seperti	dilakukan	di	Desa	Buwun	Mas,	keberadaan	satu	poskesdes	untuk	
desa	ini	masih	belum	bisa	memberikan	layanan	yang	maksimal	kepada	
seluruh	 warga.	 Sebabnya,	 jarak	 antara	 lokasi	 Poskesdes	 dan	 dusun-
dusun	 pemukiman	 penduduk	 sangat	 jauh	 dan	 hanya	 dapat	 dicapai	
dengan jalan kaki saja. 

Bahkan,	 karena	 jaraknya	 yang	 sangat	 jauh	 dari	 permukiman	 warga,	
seringkali	poskesdes	ini	justru	melayani	penduduk	desa-desa	lain	yang	
secara jarak debih dekat dari lokasi poskesdes mereka. Sementara itu, 
pustu	 yang	 diharapkan	 bisa	 membantu	 dalam	mendekatkan	 layanan	
kepada	warga	 jumlahnya	masih	sangat	terbatas,	tidak	 imbang	dengan	
jumlah desa di Kabupaten Lombok Barat.

Puskesmas	Pelangan	yang	terletak	di	Desa	Buwun	Mas	sudah	menjadi	
Badan	 Layanan	Umum	Daerah	 (BLUD).	 BLUD	merupakan	 badan	 yang	
dinilai	memiliki	kelebihan	dalam	hal	pelayanan,	salah	satunya	ditandai	
dengan	capaian	akreditasi	madya.	Sebagai	BLUD,	Puskesmas	Pelangan	
bahkan telah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, karena 
sebagai	 unit	 layanan	 yang	 memberikan	 Fasilitas	 Kesehatan	 Tingkat	
Pertama	(FKTP),	sudah	bisa	menerima	layanan	rawat	inap,	yang	artinya	
melayani	pasien	tanpa	harus	ke	rumah	sakit	umum	daerah	(RSUD).

Namun, hasil pengamatan pada Puskesmas Pelangan, menunjukkan 
bahwa	puskesmas	 yang	 telah	 terakreditasi	 ini	 belum	 cukup	memadai	
untuk	memberikan	 layanan	 bagi	 seluruh	warga.	 Puskesmas	 ini	masih	
terlalu	jauh	untuk	dapat	dijangkau	oleh	warga	yang	tinggal	di	desa-desa	
yang	jauh,	seperti	Desa	Buwun	Mas	dan	Desa	Batu	Putih.	Warga	di	dua	
desa	itu	belum	dapat	menikmati	kualitas	layanan	Puskesmas	Pelangan	
yang	 telah	menjadi	 BLUD,	 dan	 saat	 ini	mereka	 harus	 puas	mendapat	
layanan	dari	poskesdes	setempat	dengan	fasilitas	seadanya.
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Persoalan	 lain	 adalah	 kurang	 adanya	 tenaga	 kesehatan	 yang	 mau	
menetap	di	poskesdes.	Saat	ini	bidan	desa	yang	bertugas	di	poskesdes	
tersebut	tidak	lain	adalah	penduduk	setempat.	Dengan	keberadaannya	
yang	 dapat	 diakses	 selama	 24	 jam,	 bidan	 desa	 ini	 sangat	membantu	
penduduk	 khususnya	 dalam	 situasi	 darurat.	 Namun	 masalahnya	
bidan tersebut tengah diusulkan oleh kepala puskesmas untuk 
dipindahtugaskan ke tempat lain.

Dalam hal ketersediaan tenaga kesehatan, Kabupaten Lombok Barat 
memiliki	dokter	 spesialis	 sebanyak	16	orang,	dokter	umum	78	orang,	
dokter	 gigi	 20	 orang,	 sarjana	 kesehatan	 masyarakat	 26	 orang,	 dan	
apoteker	 11	 orang.	 Tiga	 dokter	 umum	 dan	 2	 dokter	 gigi	 berada	 di	
Kecamatan	Sekotong,	Sementara	itu,	di	Kecamatan	Gerung	yang	terletak	
di	 pusat	 pemerintahan	 kabupaten,	 terdapat	 10	 dokter	 umum	 dan	 2	
dokter	gigi.	Jumlah	ini	menunjukkan	kesenjangan	yang	lebar.	Belum	lagi	
bila jumlah tenaga medis tersebut dibandingkan antar kecamatan.

Keterbatasan	 tenaga	 medis	 ini	 masih	 diperparah	 dengan	 minimnya	
kesejahteraan	 bagi	 tenaga	 medis	 di	 wilayah	 terluar,	 khususnya	 di	
Kecamatan	Sekotong.	Tidak	ada	insentif	untuk	bidan	desa	yang	bertugas	
di poskesdes. Sementara peralatan medis di poskesdes di sana dalam 
keadaan	rusak.	Misalnya	saat	ini	untuk	melakukan	sterilisasi	peralatan	
kesehatan,	bidan-bidan	desa	di	sana	harus	menggunakan	cara	tradisional,	
yaitu	dengan	cara	manual	menggunakan	air	panas	karena	alat	sterilisasi	
tidak	dapat	digunakan.	Anggaran	desa	sebenarnya	dapat	dimanfaatkan	
untuk	 menutup	 kelemahan-kelemahan	 tersebut,	 misalnya	 dari	 pos	
Dana	Desa	yang	dapat	digunakan	untuk	memenuhi	kebutuhan	layanan	
dasar	seperti	kesehatan.	Namun	sejauh	ini	pemerintah	desa	di	Sekotong	
belum cukup responsif dan berani untuk membuat alokasi tersebut. 

Menurut informasi dari seorang tenaga medis di Kecamatan 
Sekotong, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum secara serius 
memperhatikan	 pemenuhan	 sarana	 dan	 prasarana	 serta	 tambahan	
tenaga	 kesehatan	 untuk	 poskesdes	 di	 wilayah	 terluar	 seperti	 Desa	
Buwun	Mas,	Desa	Batu	Putih,	dan	Sekotong	Barat.	Fasilitas	poskesdes	
malah	diberikan	di	Poskesdes	Sekotong	Tengah	yang	lebih	dekat	dengan	
kota. 
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Masalah	lainnya	adalah	diskriminasi	terhadap	pasien	PBI	dibandingkan	
pasien	 non-PBI.	 Biasanya	 warga	 dihadapkan	 dengan	 pilihan	 untuk	
menggunakan	fasilitas	PBI	atau	layanan	reguler.	Konsekuensinya,	proses	
pelayanan	 dengan	menggunakan	 PBI	 akan	 lebih	 lama	 (sekitar	 3	 hari)	
dibanding	reguler,	sementara	dengan	pelayanan	reguler	pelayanan	akan	
lebih	cepat	namun	iurannya	tidak	dibayarkan	oleh	pemerintah.	

Kondisi	 sarana	 dan	 prasarana	 yang	 tersedia	 di	 puskesmas	 juga	
mempengaruhi	animo	warga	untuk	mengakses	 layanan	di	puskesmas.	
Misalnya,	 Puskesmas	 Gerung	 yang	 letaknya	 lebih	 jauh,	 lebih	 sering	
diakses	karena	fasilitasnya	lebih	lengkap	daripada	Puskesmas	Sekotong	
yang	 jaraknya	 lebih	 dekat.	 Dengan	mengakses	 layanan	 di	 Puskesmas	
Gerung,	 maka	 KIS	 tidak	 dapat	 berlaku	 sebelum	 mengurus	 rujukan	
kepada	puskesmas	setempat,	yaitu	di	Sekotong.

Sebelum	 2011,	 Puskesmas	 Sekotong	 memiliki	 pelayanan	 dengan	
pengaduan terbesar. Namun sejak renovasi, penambahan petugas 
puskesmas,	 dan	 penambahan	 loket	 antrean,	 pengaduan	 atas	 layanan	
menurun.	 Saat	 ini,	 sudah	 ada	 2	 dokter	 yang	 bertugas	 di	 Puskesmas	
Sekotong pada pagi hari. Namun menurut pengakuan dari Dinas 
Kesehatan	 Lombok	 Barat,	 sesuai	 kebutuhan	 seharusnya	 ada	 3	 orang	
dokter.	Jumlah	poskesdes	dan	pustu	juga	perlu	ditambah	untuk	melayani	
kebutuhan di lapangan. 

Dinkes	 juga	 mengakui	 bahwa	 persoalan	 data	 yang	 digunakan	 tahun	
2011	menjadikan	kuota	PBI	yang	disediakan	hanya	menjangkau	separuh	
dari	jumlah	PBI	yang	seharusnya.	Secara	rata-rata,	jumlah	yang	saat	ini	
terdaftar	 hanya	 sebanyak	 156	 orang	 dari	 300	 orang	 yang	 seharusnya	
menerima PBI. 

Wawancara	dengan	para	ibu	di	Posyandu	Sekotong	menginformasikan	
bahwa	jumlah	kartu	KIS	yang	diterima	juga	tidak	sesuai	dan	justru	belum	
banyak	warga	miskin	yang	 terdaftar.	Sebagai	contoh,	hal	 itu	 terjadi	di	
Dusun	Pansing.	Dusun	 ini	merupakan	bagian	dari	Desa	Pelangan	yang	
memiliki	 1.420	 rumah	 tangga	miskin.	 Penduduk	 dusun	 ini	 berjumlah	
sekitar	 500	 jiwa.	 Dusun	 Pansing	 terbagi	 menjadi	 dua	 dusun	 yaitu	
Pansing	 Atas	 dan	 Pansing	 Bawah.	 Pansing	 Bawah	 kemudian	 berubah	
nama menjadi Dusun Meang setelah mekar menjadi pedukuhan sendiri. 
Menurut	penuturan	kader	Posyandu	Desa	Pelangan,	kepesertaan	Kartu	
Indonesia	Sehat	(KIS)	di	dua	dusun	tersebut	belum	tepat	sasaran.	Banyak	
warga	miskin	yang	malah	tidak	mendapatkan	fasilitas	PBI.
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Ditinjau	dari	segi	kualitas	 layanan	kesehatan,	menurut	hasil	riset	yang	
dilakukan	 oleh	 lembaga	 Solidaritas	 Masyarakat	 untuk	 Transparansi	
(SOMASI)	 NTB,	 pelaksanaan	 layanan	 kesehatan	 di	 RSUD	 Lombok	
Barat	 bagi	 pasien	 BPJS-PBI	 terdapat	 potensi	 penyelewengan.	 Potensi	
penyelewengan	 ini	 mungkin	 dilakukan	 oleh	 pihak	 Fasilitas	 Kesehatan	
Rujukan	 Tingkat	 Lanjut	 (FKRTL)	 dan	 tenaga	 medis	 melalui	 beberapa	
cara,	 misalnya	 pengurangan	 jatah	 obat	 untuk	 pasien,	 pengurangan	
masa	rawat	inap	dengan	memaksakan	pasien	pulang	sebelum	saatnya	
oleh	FKRTL,	atau	menyuruh	keluarga	pasien	mencari	darah	ke	tempat	
lain untuk kebutuhan pasien. 

Potensi	penyelewengan	 ini	ditemukan	oleh	 riset	SOMASI	NTB	bekerja	
sama	dengan	 Indonesia	 Corruption	Watch	 (ICW)	pada	 2017.	 Riset	 ini	
diperkuat	 juga	dengan	penuturan	seorang	 jurnalis	yang	menyebutkan	
bahwa	soal	transparansi	atau	pemanfaatan	JKN	PBI	menjadi	persoalan	
yang	sering	dialami	warga.

Menurut	penuturan	jurnalis	tersebut,	jumlah	dana	sebesar	Rp	3	sampai	
Rp	5	miliar	yang	dialokasikan	dari	APBD	untuk	BPJS	PBI	dan	dana	CSR	
belum	optimal	 termanfaatkan.	Program	Bupati	Lombok	Barat	 tentang	
dana	“cut	off”	 sebesar	Rp	3	 Juta	per	orang	 juga	masih	menggunakan	
basis	data	2011.	Dengan	data	tersebut	maka	setengah	dari	warga	yang	
seharusnya	menerima	PBI	juga	difasilitasi	dari	dana	ini.	

Persoalan	 lain	dalam	program	 ini	adalah	permasalahan	KTP,	yang	KTP	
elektronik	(e-KTP)	belum	dimiliki	oleh	seluruh	warga.	Bahkan	jumlahnya	
banyak	 jika	 di	 wilayah	 pesisir,	 karena	 di	 wilayah	 ini	 banyak	 dihuni	
oleh	warga	pendatang.	Kepemilikan	KTP	akan	mempengaruhi	 layanan	
kesehatan	gratis	yang	difasilitasi	oleh	BPJS,	karena	salah	satu	syarat	yang	
harus	 dipenuhi	 untuk	mendapatkan	 layanan	 ini	 adalah	menggunakan	
KTP elektronik.

Temuan	 lain	 ditunjukan	 oleh	 Ombudsman	 Republik	 Indonesia	 (ORI)	
Perwakilan	 NTB	 terkait	 potensi	 kecurangan	 dalam	 layanan	 kesehatan	
pada program BPJS di Lombok Barat. Temuan ini dipresentasikan pada 
Agustus	2015.	ORI	menemukan	potensi	kecurangan	yang	dilakukan	oleh	
peserta,	petugas	BPJS,	Pemberi	Layanan	Kesehatan,	dan	Penyedia	Obat/
Alat Kesehatan. 

Kecurangan dari peserta terkait pegajuan klaim palsu, pemalsuan 
kondisi kesehatan, dan manipulasi penghasilan. Sementara kecurangan 
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oleh	petugas	 BPJS	meliputi	 klaim	palsu,	manipulasi	manfaat	 jaminan,	
pembayaran	 kapitasi	 yang	 tidak	 sesuai	 ketentuan.	 Kecurangan	 yang	
dilakukan	oleh	pemberi	layanan	berkisar	pada	manipulasi	manfaat	dana	
kapitasi,	 manipulasi	 klaim	 pada	 pelayanan	 yang	 dibayar	 secara	 non	
kapitasi,	dan	rujukan	yang	tidak	sesuai	dengan	tujuan.	Terakhir	adalah	
potensi	 kecurangan	 yang	 dilakukan	 oleh	 pelayanan	 pada	 FKRTL	 yang	
meliputi	klaim	palsu,	rujukan	semu,	dan	tagihan	berulang.

Penyebaran	 informasi	 di	 daerah	 terluar	 ini	masih	menggunakan	 cara-
cara	yang	tradisional.	Misalnya	pemberian	informasi	tentang	pelayanan	
posyandu.	 Di	 Dusun	 Pansing,	 Desa	 Pelangan,	 Kecamatan	 Sekotong,	
pemberitahuan	terkait	layanan	posyandu	tidak	diberitahukan	jauh-jauh	
hari	atau	sehari	sebelum	layanan	posyandu.	Pemberitahuan	dilakukan	
seketika	 dengan	 menggunakan	 pengeras	 suara	 masjid.	 Sementara	
jangkauan	 pengeras	 suara	 tersebut	 sangat	 terbatas,	 sehingga	 warga	
yang	tinggal	di	tempat	yang	jauh	tidak	mendengar	informasi	tersebut.

Dalam	 hal	 pengaduan	 layanan	 kesehatan,	 warga	 belum	 banyak	
mendapatkan	 informasi	 saluran	 pengaduan	 layanan	 yang	 disediakan	
oleh	pemerintah.	Cara	mengadu	kepada	pemerintah	pun	warga	tidak	
mengetahui.	Satu-satunya	cara	yang	dilakukan	warga	adalah	mengadu	
kepada	tokoh	setempat	yang	dianggap	memiliki	pengaruh.	

Di	 Kecataman	 Sekotong,	 ada	 seorang	 tokoh	 yaitu	 Ketua	 DPRD	
Kabupaten	Lombok	barat	yang	pernah	juga	duduk	di	Komisi	Kesehatan	
DPRD,	 yang	memiliki	 suami	 yang	 ditokohkan	 juga	 yaitu	 “Mamiqdar”.	
Dua	 tokoh	suami-istri	 ini	 sering	dimintai	 tolong	oleh	warga	dalam	hal	
layanan	 kesehatan.	 Jika	 ada	 persoalan,	 warga	 langsung	 mendatangi	
tokoh	tersebut	dan	penyelesaian	masalahnya	lebih	cepat	dan	responsif.	
Warga	 mengaku	 memilih	 menggunakan	 jalur	 pengaduan	 seperti	 ini,	
selain	karena	lebih	terasa	efektivitasnya,	juga	karena	tidak	mengetahui	
saluran	pengaduan	yang	disediakan	oleh	pemerintah4. 

c. Konektivitas, transportasi, dan jaringan komunikasi

Secara umum kondisi infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat masih 
buruk.	 Lombok	 Barat	 memiliki	 jalan	 negara	 sepanjang	 29.475	 km	
dan	 jalan	 provinsi	 sepanjang	 134.170	 km,	 dengan	 kondisi	 seluruhnya	

4 Tokoh ini dianggap sangat berpengaruh oleh warga. Bahkan, Ketua DPRD ini didorong oleh warga untuk 
mencalonkan sebagai Bupati Lombok Barat. Jika terpilih, ia berjanji akan berupaya 
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beraspal.	 Sedangkan	 jalan	 kabupaten	 sepanjang	 504.870	 km	 dengan	
kondisi	 beraspal	 sekitar	 447.117	 km,	 sisanya	 jalan	 kerikil	 dan	 tanah.	
Jalan	yang	telah	layak	dilalui	hanya	sepanjang	248.190	km	atau	sekitar	
49%	saja	dari	seluruh	jalan	yang	ada,	sisanya	dalam	kondisi	rusak	ringan,	
sedang, dan berat.

Di	wilayah	 terdepan,	 yaitu	 Kecamatan	 Sekotong,	 kondisi	 infrastruktur	
yang	 menentukan	 transportasi,	 mobilitas,	 dan	 aksesibilitas	 layanan	
kesehatan tersebut perlu diperiksa lebih dekat. Dari data BPS Kabupaten 
Lombok	 Barat	 kita	 dapat	 melihat	 profil	 tersebut	 dengan	 cukup	 baik.	
Kecamatan	 Sekotong	 berjarak	 32	 km	 dari	 pusat	 kabupaten	 berikut5. 
Kondisi	jalan	tersebut	relatif	bagus.	Namun	infrastruktur	di	kecamatan	
itu sendiri belum sebanding dengan kebutuhan akses transportasi 
masyarakat.	

Jalan	 yang	 telah	 diaspal	 adalah	 sepanjang	 84	 km,	 sementara	 jalan	
kerikil	 27	 km,	 dan	 jalan	 tanah	 93	 km.	 Tiga	 jenis	 jalan	 tersebut,	 bila	
diperbandingkan,	menunjukkan	beratnya	medan	yang	harus	ditempuh	
warga	 Sekotong:	 terdapat	 120	 km	 jalan	 yang	 belum	 menunjang	
mobilitas	cepat	ketika	pasien	membutuhkan	perawatan.	Belum	lagi	bila	
jalan	beraspal	 sepanjang	84	km	tadi	diperiksa	keadaannya	 lebih	 rinci.	
Kondisi	jalan	tersebut	sangat	memberatkan	bagi	warga	yang	tinggal	di	
desa-desa	terjauh	di	kecamatan	ini,	misalnya	Desa	Batu	Putih	(32	km),	
Pelangan	(25	km),	dan	Kedaro	dan	Gili	(23	km).

Masalah	 utama	 untuk	 konektivitas	 di	 Kecamatan	 Sekotong	 terutama	
desa	terluar	seperti	Desa	Buwun	Mas	dan	Dusun	Pansing	adalah	kondisi	
jalan	tanah	dan	medan	perbukitan.	Hanya	kendaraan	dengan	spesifikasi	
tertentu (double cabin	 khususnya)	 yang	 dapat	 melintasi	 jalanan	
tersebut,	 terutama	 di	musim	 hujan.	 Sementara	 di	 lokasi	 lain,	 seperti	
Desa	Pelangan,	kendati	infrastruktur	jalan	cukup	bagus,	tidak	ada	unit	
kesehatan	yang	dapat	dikatakan	dekat.

Kondisi serupa juga ditemukan di Dusun Pansing. Dalam kondisi gerimis, 
apalagi	hujan,	dusun	tersebut	nyaris	terisolir	dari	luar,	karena	jalanannya	
terlalu	 berbahaya	 untuk	 dilalui	 kendaraan	 bermotor.	 Jika	 dipaksakan,	
warga	harus	berhadapan	dengan	risiko	jatuh	tergelincir	di	medan	bukit	
yang	berbatu,	atau	terperosok	di	jalanan	sepanjang	5	km	yang	berubah	
menjadi lumpur dengan kedalaman kurang lebih setengah meter. 

5 Kabupaten Lombok Dalam Angka Tahun 2017, Sekotong Dalam Angka Tahun 2017.
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Dengan	 kondisi	 tersebut,	 warga	 terpaksa	 memilih	 alternatif	 lain,	
yaitu	 menggunakan	 jalur	 laut	 dengan	 menyeberang	 menggunakan	
perahu	 yang	 dapat	 ditempuh	 selama	 sekitar	 15	 menit.	 Warga	 harus	
mengeluarkan	 biaya	 tambahan,	 yaitu	 biaya	 penyeberangan	 sebesar	
Rp	 5.000,00	 per	 orang.	 Sementara	 ini	 pemerintah	 daerah	 belum	
menyediakan	perahu	gratis	untuk	penyeberangan	warga.	Dusun-dusun	
yang	 terisolir	 ini	 kesulitan	mendapatkan	bahan	makanan.	Pernah	ada	
kasus	 ibu	melahirkan	 yang	meninggal	 di	 perjalanan	 setelah	 diangkut	
dengan	tandu	oleh	warga6.

Kondisi infrastruktur jalan di atas bukan saja mengurangi aksesibilitas 
warga	 terhadap	 layanan	 kesehatan,	 melainkan	 juga	 kegiatan	 layanan	
kesehatan	 itu	 sendiri.	 Peneliti	 berkesempatan	 menyaksikan	 kegiatan	
posyandu	 di	 Dusun	 Pangsing	 yang	 terpaksa	 dihentikan	 karena	 alasan	
cuaca.	Ketika	itu	warga	mulai	berdatangan	ke	posyandu,	termasuk	dari	
tempat-tempat	yang	jauh.	Cuaca	mendung	dan	mulai	gerimis.	Petugas	
puskesmas	 dan	 beberapa	 warga	 yang	 telah	 hadir	 memperkirakan	
hujan akan turun dengan deras. Karena kondisi itu, petugas puskesmas 
memutuskan	bahwa	kegiatan	posyandu	saat	itu	tidak	dapat	dilanjutkan.	
Ia	 mempertimbangkan	 risiko	 yang	 harus	 dihadapi	 di	 jalan	 oleh	 para	
warga	ketika	mereka	pulang	ketika	atau	setelah	hujan,	khawatir	ibu-ibu	
dengan	anak	kecil	serta	lansia	itu	tidak	dapat	sampai	ke	rumah.

Pada kondisi semacam itu, keterpencilan menampakkan diri. Namun 
secara	 kategori,	 daerah-daerah	 yang	 terisolasi	 karena	 infrastruktur	
jalan	 dan	 cuaca	 tersebut	 tidak	 secara	 otomatis	 disebut	 terpencil	
menurut kateogori negara. Pemerintah menetapkan kategori terpencil 
dari	waktu	 tempuh	6	 jam	perjalanan	antara	sebuah	permukiman	dan	
pusat	 kecamatan.	 Namun	 kriteria	 ini	 tidak	 sepenuhnya	 meniadakan	
keterpencilan	 bila	 kondisi	 lapangan	 dipertimbangkan	 dengan	 cermat.	
Misalnya,	warga	di	Desa	Buwun	Mas,	 yang	bila	dalam	ukuran	normal	
memakan	waktu	tempuh	2	jam	perjalanan	menuju	pusat	kecamatan.	

Dua	 jam	 perjalanan	 tersebut	 harus	 dilakukan	 melalui	 medan	 yang	
sangat sulit dan sangat berisiko. Jalur darat merupakan jalan tanah 
yang	licin,	bebatuan,	dan	berlumpur	ketika	hujan.	Sementara	jalur	laut	
harus ditempuh dengan menghadapi ombak besar. Kondisi kedua jalur 

6
 Wawancara dengan jurnalis di Lombok Tengah yang sering melakukan liputan tentang Sekotong.
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tersebut	 sama	 berisikonya	 dengan	 waktu	 tempuh	 6	 jam	 perjalanan	
dengan	 kondisi	 jalan	 yang	 bagus.	 Untuk	 lalu	 lintas	 biasa,	 bukan	
perjalanan		bagi	warga	yang	hendak	berobat,	warga	menghadapi	kondisi	
tersebut	 sebagai	 hal	 yang	 biasa.	 Sebagaimana	 pengakuan	 dari	 guru-
guru	 honorer	 yang	 ditugaskan	 di	 SD	 Buwun	Mas,	 perjalanan	menuju	
lokasi	sekolah	dengan	jalan	kaki	hampir	tidak	menjadi	masalah,	karena	
umumnya	anak-anak	atau	para	guru	sudah	 terbiasa,	maka	perjalanan	
bisa	ditempuh	selama	waktu	1	jam.	Namun	bagi	yang	belum	terbiasa,	
minimal	harus	ditempuh	dalam	waktu	2	jam.

Kesaksian	 warga	 Buwun	 Mas	 yang	 mengantarkan	 kerabatnya	 yang	
akan	 melahirkan	 di	 poskesdes	 mengkonfirmasi	 hal	 ini.	 Ia	 menemani	
keponakannya	 yang	 berusia	 17	 tahun	 yang	 hendak	 melahirkan	 anak	
pertama. Mereka harus menempuh perjalanan dengan mendaki bukit 
bebatuan dengan jalan kaki sampai di poskesdes. Saat akan pulang, 
jalan	 yang	 akan	 mereka	 lalui	 licin	 di	 musim	 hujan,	 sehingga	 mereka	
harus bermalam di poskesdes.

Jaringan	 listrik	 di	 Kabupaten	 Lombok	 Barat	 baru	 mengalir	 ke	 30%	
rumah	 tangga,	 atau	 sekitar	 5.156	 dari	 17.547	 rumah	 tangga.	 Kondisi	
in	dilengkapi	dengan	belum	adanya	menara	penguat	sinyal	di	daerah-
daerah	terdepan,	sehingga	warga	terisolasi	dari	informasi	luar.	Walaupun	
sebagian	besar	warga	 telah	memiliki	 telepon	 seluler,	 sinyal	 yang	 sulit	
didapatkan	membuat	fungsi	telepon	seluler	tersebut	tidak	maksimal.	Hal	
ini	dialami	juga	oleh	peneliti	pada	saat	observasi	lapangan	di	Posyandu	
Dusun	Pansing	Desa	Buwun	Mas,	Kecataman	Sekotong,	di	mana	sinyal	
Telkomsel masih bisa diakses namun lemah. Kondisi ini dikeluhkan 
oleh	 kader-kader	 posyandu	 sebab	 menutup	 akses	 mereka	 terhadap	
informasi	kesehatan.	Pemerintah	belum	banyak	memberikan	 investasi	
untuk	 penambahan	 jaringan	 sinyal.	 Anggaran	 untuk	 pembangunan	
menara	di	wilayah	Sekotong	ini	menurut	Diskominfo	Lombok	Barat	baru	
dianggarkan	pada	2018.	
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Penampilannya tenang, tidak banyak bicara, kharismanya mengikuti 
setiap langkahnya dengan berpakain sederhana, berpeci dan men-
galungkan sorban serta sarung menutupi bagian bawah tubuhnya. 
Dialah “Mamiqdar”, warga Lombok Barat menyebutnya. Beliau 
seorang tokoh penguasa wilayah di kabupaten ini. Memiliki banyak 
anak buah yang militan, rumahnya luas dikelilingi puluhan “berugak” 
(gubuk khusus untuk tamu yang dapat diisi 20 orang) yang menye-
bar di setiap sudut hamparan pekarangan rumahnya. Setiap hari, ru-
mahnya dipenuhi warga yang makan secara gratis secara bergantian, 
karena setiap hari di rumah ini memasak makanan secara khusus 
untuk siapapun yang mau datang.

Dengan tidak melihat latar belakangnya secara detail, beliau men-
jadi salah satu tokoh yang disegani di wilayah ini. Istrinya saat ini 
menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat sudah 2 tahu, dimana 
sebelumnya pernah menjadi salah satu anggota di Komisi Kesehatan 
DPRD Lombok Barat. Istrinya yang sangat bersahaja, saat ditemui 
di salah satu berugak miliknya setelah dipakai serombongan warga 
untuk sarapan pagi, masih berpenampilan sangat sederhana, sarung 
yang melakat di tubuhnya dengan baju yang masih “kumal” dan ber-
jilbab pendek, karena habis ikut masak bersama untuk disuguhkan 
kepada warga.

Berkah dari Penguasa Wilayah
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Dengan santai istri mamiqdar yang sudah berumur 52 tahun ini men-
ceritakan, bahwa suaminya sangat jarang berbicara kepada orang. 
Jadi dirinya yang sering berbicara kepada tamunya. Sebagai Ketua 
DPRD dan juga orang yang ditokohkan oleh masyarakat, menyam-
paikan bahwa warga lebih banyak mengadu kepada dirinya atau ke-
pada suaminya jika mengalami persoalan dalam setiap layanan, salah 
satunya pelayanan kesehatan. Jika warga mengalami kendala seperti 
tidak dilayani dengan baik, maka mereka hanya mengadu kepada 
mamiqdar atau isterinya, karena pastinya akan direspon secara cepat 
oleh pihak pemberi layanan.

Warga meyakini, jika pemberi layanan tidak mengindahkan apa yang 
disampaikan oleh Mamiqdar atau isterinya, maka pemberi layanan 
tersebut akan mendapatkan sanksi dari pimpinananya, karena di-
yakini “Mamiqdar” orang yang kuat, orang yang memiliki nilai tawar 
tinggi dengan para pejabat elit di Lombok Barat. Warga meman-
faatkan potensi tersebut untuk mengadukan setiap persoalan yang 
dialami oleh warga ketika mendapatkan kesulitan dalam pelayanan 
publik. 

Istrinya mamiqdar berpendapat, setidaknya masih ada beberapa po-
tensi positif yang dapat dikembangkan dalam mengatasi persoalan 
kesehatan di kecamatan Perbatasan, Sekotong Kabupaten Lombok 
Barat. Program Nusantara Sehat cukup berarti bagi warga di daerah 
perbatasan, yang selama ini tidak mendapatkan layanan kesehatan 
secara baik, begitu sangat membantu tenaga kesehatan setempat 
yang selama ini tidak dapat maksimal dalam pemberian layanan, 
karena keterbatan tenaga medis. Program nusantara sehat seharusn-
ya dilakukan secara kontinue, tidak dibatasi dengan waktu, sampai 
layanan kesehatan dasar di sana berjalan normal dan layak.
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Begitu juga program nasional seperti rumah tunggu bagi ibu hamil 
menjelang masa bersalin, cukup menekan angka kematian ibu 
maupun bayi yang dilahirkan. Program ini sejalan dengan program 
pendataan keluarga sehat. Bidan selaku pemeberi layanan di tingkat 
frontline memiliki data yang akurat mengenai perkembangan keseha-
tan masyarakat setempat.

Dari segi peraturan kabupten Lombok Barat memiliki  Perbup No. 
44/2014 tentang  Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam 
regulasi ini ditetapkan 15 bidang urusan, salah satunya adalah bidang 
urusan kesehatan. Standar dalam urusan kesehatan telah mengacu 
pada Permen Kesehatan RI No. 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang 
standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota. 
Perbup ini menetapkan 18 indikator kesehatan, di antaranya cakupan 
Ibu Hamil K4, cakupan Ibu hami dengan komplikasi yang ditangani, 
cakupan kunjungan bayi, cakupan desa/kelurahan Universal Child 
Immunization (UCI), cakupan pelayanan anak balita, cakupan pembe-
rian makanan pendamping ASI pada anak suia 6-24 bulan keluarga 
miskin, cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan, serta 
cakupan Desa Siaga Aktif. Seharusnya, Pemerintah Daerah aktif dalam 
mengambil beberapa langkah yang menunjukkan komitmen pening-
katan layanan kesehatan sesuai dengan Perbup yang dimiliki. Perbup 
ini dapat menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran untuk kes-
ehatan.
Pengeloaan Keuangan Desa melalui APBDesa juga dapat diinten-
sifkan untuk penanganan masalah-masalah kesehatan di tingkat desa. 
Pemerintah daerah harus menekan Pemerintah Desa wajib menga-
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lokasikan anggaran khusus untuk kesehatan seperti untuk bantuan 
pengobatan warga miskin yang tidak memiliki KIS, bantuan untuk 
transport ambulance dan kesejahteraan untuk kader-kader keseha-
tan maupun kesejahteraan bidan desa.
Pemanfaatan jaringan radio maupun televisi belum maksimal digu-
nakan oleh pemerintah setempat dalam memberikan informasi-infor-
masi kesehatan dan layanan kesehatan kepada warga. Padahal radio 
dan televisi menjadi media yang sangat digemari dan dapat diakses 
warga pesisir. Meskipun pemerintah setempat sudah meluncurkan 
penggunaan teknologi informasi dalam bentuk e-puskesmas, e-pus-
tu dan e-posyandu secara terpadu. Tiga aplikasi dalam satu program 
ini merupakan sistem pengelolaan informasi situasi kesehatan yang 
dapat dipantau secara real time dari Pusat Data dan Informasi (Pus-
datin) di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat yang terkoneksi 
dengan Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Dimana, pusat data dapat 
memantau perkembangan situasi kesehatan lengkap dengan data by 
name by address. Dengan aplikasi ini juga dapat dilakukan tindakan 
terencana bagi ibu-ibu dengan kehamilan resiko tinggi (resti), men-
gurangi kelahiran di luar fasilitas kesehatan sehingga dapat men-
gurangi AKI dan AKB. Namun demikian, program ini baru berjalan 
secara keseluruhan. Baru sekitar 60% desa yang sudah menggunakan 
aplikasi ini dengan petugas terlatih. Pengembangan dalam program 
ini perlu dilakukan secara serius.
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3. POTENSI PERBAIKAN MELULUI AKUNTABILITAS SOSIAL

a. Tindakan pemerintah daerah

Umumnya,	 langkah-langkah	 terobosan	 yang	 berjalan	 di	 lapangan	
merupakan suatu keharusan sebagai implementasi program nasional/
pemerintah	 pusat,	 misalnya	 Program	 Nusantara	 Sehat,	 Jaminan	
Persalinan	 (Jampersal),	 pendataan	 keluarga	 sehat,	 dan	 rumah	 tunggu	
untuk ibu hamil menjelang persalinan.

Program Nusantara Sehat merupakan program nasional dengan 
mengirimkan	dokter-dokter	muda	di	wilayah	3	T	(Tertinggal,	Terdepan,	
dan	Terluar).	Dalam	program	 ini,	 Lombok	Barat	mendapatkan	 jatah	1	
dokter	umum	yang	ditempatkan	di	Puskesmas	Pelangan	dan	Puskesmas	
Sekotong. Sementara itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran 
dalam	APBD	untuk	 insentif	bagi	dokter	 tersebut.	 Sayangnya,	Program	
Nusantara	 sehat	 hanya	 berjalan	 di	 sini	 selama	 2	 tahun.	 Sedangkan	
program	 Jampersal	 merupakan	 pemberian	 layanan	 persalinan	 gratis	
yang	 dibiayai	 dengan	 anggaran	 dari	 provinsi	 maupun	 kabupaten.	
Program	ini	berjalan	sampai	pada	2016.	Untuk	2017	Jampersal	dialihkan	
pembiayaanya	 dengan	 menggunakan	 BPJS-PBI	 yang	 bersumber	 dari	
APBN.	 Dengan	 skema	 baru	 ini,	 hanya	warga	 yang	 tidak	mampu	 yang	
mendapat	layanan	persalinan	gratis.	

Pendataan	keluarga	sehat	sudah	dilakukan	sejak	2017.	Program	nasional	
ini	mewajibkan	pemerintah	daerah	melalui	dinas	kesehatan	setempat	
melakukan	pendataan	kondisi	kesehatan	seluruh	keluarga,	di	antaranya	
untuk	mengidentifikasi	alamat	dan	jumlah	keluarga	yang	membutuhkan	
pengawasan	 kesehatan	 khusus.	 Data	 ini	 sangat	 bermanfaat	 dalam	
mengantisipasi	 perkembangan	 situasi	 kesehatan	 yang	 akan	 menjadi	
rujukan	 bagi	 pemerintah	 daerah	 untuk	 menyusun	 program-program	
yang	tepat.

Dalam	hal	regulasi,	sebetulnya	Lombok	Barat	sudah	memiliki	kebijakan	
yang	 mengatur	 standar	 pelayanan	 minimal	 (SPM),	 yaitu	 dengan	
terbitnya	Perbup	No.	44/2014	tentang	 	Penerapan	Standar	Pelayanan	
Minimal.	Dalam	regulasi	ini	ditetapkan	15	bidang	urusan,	salah	satunya	
adalah bidang urusan kesehatan. 

Standar dalam urusan kesehatan telah mengacu pada Permen 
Kesehatan	RI	No.	741/Menkes/Per/VII/2008	tentang	standar	pelayanan	
minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota. SPM ini merupakan tolok 
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ukur	dalam	penentuan	anggaran	yang	diperlukan	untuk	menyediakan	
pelayanan	 khususnya	 pada	 urusan	 wajib	 yang	 diperlukan	 oleh	
masyarakat.	Selain	 itu	SPM	memberikan	acuan	untuk	menilai	kualitas	
suatu	pelayanan	publik	yang	disediakan	oleh	pemerintah	daerah.

Terkait	 kesehatan,	dalam	Perbup	No.	44/2014	 tersebut	ditetapkan	18	
indikator,	di	antaranya	adalah	cakupan	ibu	hamil	K4,	cakupan	Ibu	hami	
dengan	 komplikasi	 yang	 ditangani,	 cakupan	 kunjungan	 bayi,	 cakupan	
desa/kelurahan Universal Child Immunization	(UCI),	cakupan	pelayanan	
anak balita, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 
usia	6-24	bulan	keluarga	miskin,	cakupan	balita	gizi	buruk	mendapatkan	
perawatan,	serta	cakupan	Desa	Siaga	Aktif.

Dalam	 penilaian	 Setda	 Provinsi	 NTB	 dan	 konsultan	 AIPD,	 pada	 2015,	
Lombok Barat dinilai cukup baik dalam pelaksanaan SPM Kesehatan7. 
Namun,	 jika	 dilihat	 dari	 target	 capaian	 yang	 ditentukan	 dalam	 SPM	
tersebut	masih	sangat	minimalis.	Artinya	target	yang	ditetapkan	tidak	
ambisius	dalam	penyelesaian	masalah	pokok	secara	radikal,	khususnya	
persoalan	akses	 layanan	kesehatan	gratis	yang	berkualitas	bagi	warga	
miskin.	 Peneliti	 juga	 belum	 menemukan	 informasi	 tambahan	 terkait	
perolehan	hasil	 pelaksanaan	SPM	Kesehatan	pada	2016	dan	2017. Di 
samping keharusan pelaksanaan program nasional di atas, pemerintah 
daerah	 juga	 telah	 mengambil	 beberapa	 langkah	 yang	 menunjukkan	
komitmen	peningkatan	layanan	kesehatan.	

Pengalokasian anggaran desa untuk kebutuhan di poskesdes. Menurut 
pengakuan	 dari	 dinas	 kesehatan,	 pada	 2017	 poskesdes	 dibiayai	 oleh	
APBDesa, mengingat sumber keuangan desa sudah semakin besar. 
Pembiayaan	untuk	poskesdes	 ini	untuk	pembangunan	fisiknya	sampai	
alokasi	 untuk	 bensin	 ambulans.	 Namun,	 tidak	 ditemukan	 regulasi	
daerah	yang	mewajibkan	keharusan	berapa	persen	dari	APBDesa	untuk	
pembiayaan	poskesdes.

Jambore  Kader Kesehatan.	Kegiatan	 ini	dilakukan	pada	2016	dengan	
mengumpulkan	sekitar	1.200	kader	kesehatan	yang	tersebar	di	seluruh	
unit	 layanan	di	Lombok	Barat.	Kegiatan	 ini	dilakukan	dalam	rangkaian	
Peringatan Hari Kesehatan Nasional. Pada tahun tersebut pemerintah 

7http://lombokbaratkab.go.id/penerapan-spm-di-lombok-barat-cukup-baik/ 
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daerah	 mencanangkan	 Gerakan	 Masyarakat	 Sadar	 Gizi	 (Gemdazi)	
dengan	harapan	mampu	mengentaskan	warga	Lombok	Barat	dari	gizi	
buruk. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemberian penghargaan 
bagi	 beberapa	 orang	 yang	 diangap	 berjasa	 dalam	 perbaikan	 layanan	
kesehatan	sebagai	penyemangat	dalam	perbaikan	di	bidang	kesehatan.	
Penghargaan diberikan kepada “Kader Kesehatan Lestari”, kepala 
desa,	dan	kepala	dusun	yang	berprestasi	di	bidang	kesehatan,	 tenaga	
kesehatan	 berprestasi	 dan	 pegawai	 dengan	 inovasi	 terbaik	 serta	
deklarasi	Kecamatan	Labuapi	sebagai	kecamatan	ODF	(Open	Defecation	
Free).

Pemberdayaan kader kesehatan. Untuk mengurangi endemik malaria, 
penanganan soal gizi buruk, dan program orang tua angkat, kader 
kesehatan	memberikan	 kontribusi	 yang	 besar.	 Kader	 posyandu	 betul-
betul	dikaryakan	untuk	penanganan	persoalan-persoalan	krusial	dalam	
kesehatan.

b. Partisipasi dan tindakan warga

Selain	tindakan	pemerintah	daerah	di	atas,	warga	juga	memiliki	peran	
yang	sangat	penting	dalam	pelayanan	kesehatan.	Salah	satunya	adalah	
pembentukan jaringan atau koneksi langsung antara bidan desa dan 
kendaraan	atau	mobil	milik	warga.

Partisipasi	semacam	ini	dijumpai	di	Kecamatan	Sekotong	untuk	mengatasi	
keterbatasan	 ambulans	 di	wilayah	 tersebut.	 Saat	 ini	 bidan	desa	tidak	
hanya	mengandalkan	ambulans	yang	ditempatkan	di	puskesmas,	namun	
juga	 mobil	 milik	 warga.	 Selain	 itu,	 saat	 ini	 penggunaan	 kendaraan	
roda	tiga	merek	Tossa	sebagai	ambulans	lokal	untuk	desa	juga	sedang	
digalakkan.	Kendaraan	ini	memiliki	kelebihan	dapat	masuk	ke	jalan-jalan	
kecil	yang	ada	di	pelosok.	

Sementara ini untuk beberapa desa, karena belum ada ambulans 
khusus	dari	pemerintah	untuk	wilayah	terdepan,	desa	merekomendasi	
penyewaan	 mobil	 warga	 sebagai	 ambulans.	 Sedangkan	 untuk	 Desa	
Buwun	 Mas,	 poskesdes	 baru	 memiliki	 bantuan	 ambulans	 desa,	 tapi	
ambulans desa ini diletakkan di kantor desa bukan di poskesdes. 
Sementara	untuk	puskesmas	 keliling	 hanya	diberikan	pada	desa	 yang	
terjauh saja.
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Kesediaan	 warga	 untuk	 memberikan	 akses	 pada	 bidan	 desa	 untuk	
menggunakan kendaraan pribadi mereka sebagai ambulans menandai 
keterlibatan	 dan	 kesadaran	 warga	 terhadap	 kebutuhan	 layanan	
kesehatan.	Bila	disimak	lebih	detail,	warga	memiliki	cara-cara	tersendiri	
yang	semestinya	harus	direspons	secara	serius	oleh	pemerintah	daerah.	
Seperti	disebutkan	di	atas,	ketika	mobil	ambulans	tidak	tersedia,	warga	
menggunakan	 tandu	 yang	 dibuat	 secara	 mandiri	 untuk	 membawa	
pasien.

c. Arus dan layanan informasi

Saat	 ini	 inovasi	 layanan	 informasi	kesehatan	masih	sangat	sederhana.		
Warga	 di	 wilayah	 terluar	 hanya	 mendapatkan	 informasi	 kesehatan	
melalui	pertemuan-pertemuan	langsung	yang	diadakan	oleh	posyandu.	
Meski	demikian,	secara	umum	antusiasme	warga	di	Lombok	Barat	untuk	
mendapatkan	informasi	cukup	tinggi	dan	pelayanan	informasi	berjalan	
dengan	 baik.	 Ini	 terbukti	 dari	 2010	 hingga	 2017,	 tercatat	 ada	 42.000	
permintaan	informasi	yang	dilayani	oleh	badan	publik.	Namun,	belum	
diketahui	 apakah	 permintaan	 informasi	 ini	 dilakukan	 oleh	 warga	 di	
wilayah	terluar	atau	di	pusat	kota.	Juga	belum	dapat	dipastikan	berapa	
persen	jumlah	informasi	kesehatan	yang	diminta	oleh	warga.

Jika	 melihat	 angka	 di	 atas,	 dapat	 dikatakan	 bahwa	 informasi	 cukup	
transparan.	 Permasalahannya,	 transparansi	 ini	 sepertinya	 tidak	 ada	
keterhubungan	dengan	persoalan	layanan	publik.	Hal	ini	terjadi	karena	
salah	 satunya	masih	minim	sarana	pengaduan	di	unit	 layanan	 seperti	
mekanisme	 pengaduan	 resmi	 yang	 dimiliki	 oleh	 pemerintah	 pusat	
yaitu	 Laporan	 Pengaduan	 Online	 Rakyat	 (LAPOR)	 atau	 dengan	 nama	
lain	Sistem	Penanganan	Pengaduan	Pelayanan	Publik	Nasional	(SP4N).	
Pengaduan	di	Lombok	Barat	terkait	layanan	publik	yang	menggunakan	
sistem	ini	hingga	tahun	2017	masih	minim.		

Pemerintah	 juga	 belum	 memanfaatkan	 sarana	 penyebaran	 informasi	
sesuai	dengan	potensi	dan	kebiasaan	warga.	Warga	di	daerah	pesisir	ini	
sangat menggemari saluran informasi melalui radio dan televisi, namun 
tidak	 banyak	mendapatkan	 informasi	 tentang	 layanan	 kesehatan	 dari	
dua saluran informasi tersebut.

Sejak	pertengahan	2017,	pemerintah	daerah	meluncurkan	penggunaan	
teknologi	informasi	dalam	bentuk	e-puskesmas,	e-pustu,	dan	e-posyandu	
secara terpadu. Tiga aplikasi dalam satu program ini merupakan sistem 
pengelolaan	 informasi	 situasi	 kesehatan	 yang	 dapat	 dipantau	 secara	
real-time	dari	Pusat	Data	dan	Informasi	(Pusdatin)	di	Dinas	Kesehatan	
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Lombok	Barat	yang	terkoneksi	dengan	puskesmas,	pustu,	dan	posyandu.	

Dengan sistem tersebut, pusat data dapat memantau perkembangan 
situasi kesehatan lengkap dengan data by name by address. Menurut 
pengakuan Dinas Kesehatan Lombok Barat, aplikasi ini sangat membantu 
untuk	 memantau	 situasi	 kesehatan	 terkini,	 misalnya,	 angka	 stunting 
mulai	bisa	dipantau.	Dengan	aplikasi	ini	juga	dapat	dilakukan	tindakan	
terencana	bagi	ibu-ibu	dengan	kehamilan	risiko	tinggi	(resti),	mengurangi	
kelahiran di luar fasilitas kesehatan sehingga dapat mengurangi AKI dan 
AKB. 

Namun, program ini belum berjalan secara keseluruhan. Baru sekitar 
60%	desa	yang	sudah	menggunakan	aplikasi	ini	dengan	petugas	terlatih.	
Masalah	lainnya,	sebagaimana	diakui	oleh	bidan	desa,	adalah	sinyal	yang	
tidak	bagus.	Program	ini	merupakan	hasil	kerjasama	antara	Pemerintah	
Daerah Lombok Barat dalam hal ini Dinas Kesehatan Lombok Barat, PT. 
Telkom Indonesia, dan PT. Infokes Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berbeda	 dengan	 beberapa	 kabupaten	 lain	 yang	 menjadi	 perhatian	
penelitian	ini,	seperti	Sambas	di	Kalimantan	Barat,	Kabupaten	Lombok	
Barat	 tidak	 memiliki	 perbatasan	 darat	 dengan	 Australia.	 Kecamatan	
Sekotong	 berhadapan	 dengan	 Samudera	 Indonesia	 yang	 berombak	
besar.	Kendati	tetap	digunakan,	jelas	bahwa	jalur	laut	bukan	jalur	ideal	
bagi	 warga	 atau	 pasien	 yang	 hendak	 mengakses	 layanan	 kesehatan.	
Namun	jalur	darat	di	kecamatan	tersebut	juga	tidak	dalam	kondisi	ideal.	
Sebagian	besar	jalan,	di	pelosok-pelosok	desa	dan	dusun,	adalah	jalan	
tanah dan bebatuan. 

Pada	saat	yang	sama,	unit	layanan	kesehatan	yang	tersedia	masih	sangat	
minimal.	Praktis	unit	layanan	dan	tenaga	kesehatan	yang	tersedia	belum	
mampu	menyerap	 kebutuhan	 warga	 terhadap	 layanan	 kesehatan.	 Di	
sini,	pemerintah	daerah	memang	harus	mengalokasikan	anggaran	yang	
lebih	 besar	 untuk	 mendorong	 lebih	 maju	 beberapa	 langkah	 inovatif	
yang	di	antaranya	telah	disebut	di	atas.

Pertama,	pemberdayaan	kader-kader	kesehatan	kiranya	perlu	diformat	
sebaik-baiknya	untuk	menghasilkan	kader-kader	kesehatan	yang,	paling	
tidak,	memahami	informasi	kebijakan	layanan	kesehatan.	Dapat	dipilah	
antara	 kader	 yang	memiliki	 kompetensi	 di	 bidang	 kesehatan	 (tenaga	
medis/kesehatan)	dan	kader	yang	memiliki	kepedulian	terhadap	situasi	
kesehatan	masyarakat.	Namun	keduanya	perlu	diberikan	insentif	yang	
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menjamin kebutuhan minimal kegiatan mereka sebagai bagian dari 
tenaga	pelayan	kesehatan	masyarakat.

Kedua,	sejauh	ini	warga	mengandalkan	pertemuan-pertemuan	langsung	
untuk	mengakses	informasi	kesehatan	maupun	layanan	kesehatan,	baik	
di	 posyandu	 maupun	 fasilitas	 kesehatan	 lainnya.	 Pemerintah	 Daerah	
Lombok	Barat	tampaknya	belum	memiliki	kanal	interaksi	secara	khusus	
yang	 didesain	 sebagai	 wahana	 sosialisasi	 informasi	 penting	 terkait	
layanan	 kesehatan	 maupun	 masalah	 kesehatan.	 Jambore	 kesehatan	
mungkin	penting	disebut,	namun	itu	perlu	diiringi	dengan	tindak	lanjut	
yang	 lebih	 substansial	 dalam	 pelayanan	 kesehatan,	 sehingga	 tidak	
terkesan sebagai kegiatan seremonial belaka. 

Tiadanya	 kanal	 interaksi	mengakibatkan	 kondisi	 asimetris.	Di	 satu	 sisi	
warga	haus	 informasi	namun	tidak	mengerti	di	mana	dan	bagaimana	
mendapatkannya,	 sementara	 di	 sisi	 lain	 pemerintah	 daerah	memiliki	
informasi	yang	sangat	banyak	namun	tidak	terbagi	secara	efektif.

Kondisi	 ini	 yang	 memungkinkan	 warga	 beralih	 harapan	 dari	 instansi	
dan	 mekanisme	 resmi	 pemerintah	 kepada	 tokoh-tokoh	 penting	 di	
sekitarnya,	seperti	figur	“Mamiqdar”	di	atas.	Bermula	dari	kemacetan	
sistem	pengaduan	dan	ketidakjelasan	respons	setelah	mengadu	melalui	
mekanisme	resmi,	warga	lebih	percaya	pada	:orang	penting	dan	kuat”	
yang	dapat	menambah	daya	tekan	dari	pengaduan	mereka.	

Dalam kerangka kerja akuntabilitas sosial, gejala semacam itu 
sesungguhnya	 merupakan	 hal	 yang	 positif	 untuk	 membantu	
mempercepat	 pemenuhan	 kebutuhan	 layanan	 dasar	 warga,	 salah	
satunya	di	bidang	kesehatan.
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Pada	hakikatnya	akuntabilitas	sosial	merupakan	proses	terus-menerus	
(iterative process). Ia harus dibangun dan dikembangkan melalui 
penguatan	 masing-masing	 elemennya	 (tindakan	 dan	 tanggapan	
pemerintah,	tindakan	dan	tanggapan	warga,	informasi,	kanal	informasi,	
serta	mobilisasi	warga).	

Identifikasi	dan	penguatan	faktor-faktor	penggerak	atau	pendorong	tiap	
elemen	 juga	 perlu	 untuk	 diperbarui,	 sebab	 faktor-faktor	 pendorong	
tersebut	tidak	selalu	bersifat	konstan.	Sebagai	pendekatan,	penggunaan	
kerangka	kerja	akuntabilitas	sosial	tidak	berfungsi	menilai	secara	baku	
(judgmental)	sebuah	kondisi	sebagai	telah	akuntabel	atau	belum/tidak	
akuntabel.  Pendekatan ini merupakan evaluasi atas momen terkini 
layanan	 kesehatan.	 Ujungnya	 terletak	 pada	 rekomendasi	 strategis	
berdasarkan	 identifikasi	 kekuatan	 dan	 kelemahan	 serta	 peluang	 dan	
tantangan	 yang	 dijumpai	 dari	 pengamatan	 secara	 saksama	 terhadap	
kelima	elemen	akuntabilitas	sosial	di	empat	kabupaten.Tujuan	besarnya	
memberi	 pijakan	 informasi	 dan	 saran	 dalam	 rangkamewujudkan	
kepemerintahan	yang	semakin	akuntabel.

Identifikasi	dan	rekomendasi	 tersebut	akan	kami	sampaikan	di	bagian	
akhir	setelah	kami	kemukakan	beberapa	kesimpulan	di	bawah	ini.

BAB 6 PENUTUP
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Kesimpulan

Pertama,	 dari	 pengamatan	 secara	 saksama	 terhadap	 empat	 wilayah	
perbatasan	 yang	 telah	 dipaparkan	 di	 muka,pada	 umumnya	 layanan	
kesehatan	di	wilayah	 tersebut	belum	dapat	diakses	dengan	baik	oleh	
warga.	Kelemahan	akses	 ini	diakibatkan	oleh	konektivitas	yang	 lemah	
antara	 lingkungan	 hunian	 warga	 dan	 unit-unit	 layanan	 kesehatan.	
Indikatornya	 dapat	 dilihat	 pada	 kondisi	 infrastruktur	 transportasi	 dan	
keterbatasan	informasi	yang	dapat	dipercaya.

Dalam hal transportasi, kondisi umum di empat kabupaten adalah serupa. 
Jalur	 darat	 yang	 sulit	 dilalui	 karena	 belum	 dibangun	maupun	 karena	
faktor	alam,	di	antaranya	kontur	wilayah	dan	keadaan	tanah.	Sementara	
jalur laut, sebagaimana di Lombok Barat dan Bengkalis, juga belum 
memadai	sebagai	lalu-lintas	utama	maupun	alternatif.	Terkait	informasi,	
masalahnya	 terletak	 pada	 dua	 hal	 yaitu	 keterbatasan	 infrastruktur	
komunikasi	 dan	 tiadanya	 sumber	 informasi	 yang	 jelas,	 terbaru,	 serta	
dapat	dipercaya.	Secara	bersama-sama	kondisi	infrastruktur	transportasi	
dan	 keterbatasan	 informasi	 ini	mengakibatkan	 lemahnya	 konektivitas	
antara	warga	perbatasan	dan	unit	layanan	kesehatan.

Kedua,	kesimpulan	pertama	di	atas	menandai	bahwa,	sebagai	salah	satu	
jenis	layanan	dasar,	layanan	kesehatan	tampak	belum	menjadi	agenda	
publik	yang	dikerjakan	secara	terintegrasi.	Sebagai	contoh,	puskesmas	
di kecamatan terdepan Sambas dibangun dan direhabilitasi dengan 
anggaran khusus dari Kemenkes. Namun pembangunan infrastruktur 
transportasi	dan	jaringan	komunikasi	tidak	disiapkan,	sehingga	kendati	
unit	layanan	kesehatan	tersebut	sudah	dalam	kondisi	lebih	baik,	warga	
tetap	 belum	 dapat	 memanfaatkannya	 secara	 optimal.	 Khususnya	 di	
wilayah-wilayah	 terdepan,	pembangunan	 infrastruktur	secara	 terpadu	
dan	terintegrasi	seharusnya	meletakkan	pemenuhan	kebutuhan	layanan	
kesehatan	 (dan	 layanan	 dasar	 lain)	 sebagai	 fokus	 primer.	 Ini	 penting	
supaya,	 ibarat	 kata,	 tidak	 ada	 bangunan	 megah	 dan	 lengkap	 namun	
tidak	tersedia	jalan	untuk	mencapainya.

Ketiga,	nyata	 terlihat	dari	 keempat	pengalaman	kabupaten	di	wilayah	
perbatasan,	 bahwa	 layanan	 kesehatan	 bukan	 semata-mata	 urusan	
pasien-dokter.	 Layanan	 kesehatan	 melibatkan	 kebijakan,	 aparatur,	
beberapa badan publik atau unsur pemerintah, mekanisme sosialisasi 
informasi,	 fasilitas	 kesehatan,	 di	 samping	 unit	 layanan	 kesehatan	
serta	 tenaga	kesehatan.	Salah	 satu	kunci	dalam	rantai	 sistem	 layanan	
kesehatan	 adalah	 informasi	 yang	 terpercaya	 serta	 sumber	 informasi	
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yang	otoritatif	dan	dapat	diandalkan.	Di	antara	 informasi	dan	sumber	
informasi adalah mekanisme distribusi informasi. Keempat kabupaten 
sangat	 lemah	 dalam	 aspek-aspek	 terkait	 informasi	 ini,	 sementara	
pada	 saat	 yang	 sama,	 pemerintah	 pusat	 mendorong	 secara	 serius	
pelaksanaan	program	e-government	yang	berbasis	teknologi	informasi.	
Tentu	akanada	kelemahan-kelemahan	serius	apabila	secara	infrastruktur	
basis	e-government	telah	tersedia	tapi	kebiasaan	pengelolaan	informasi	
belum terbangun.

Keempat, sebagaimana diamanatkan oleh UU Kesehatan, alokasi 
anggaran	kesehatan	10%	dari	APBD	penting	untuk	segera	diwujudkan	
di	 kabupaten-kabupaten	 perbatasan.	 Titik	 tekan	 pada	 kabupaten	 di	
perbatasan ini diperlukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan 
layanan	 dasar.	 Sebagaimana	 diakui	 oleh	 Menteri	 Kesehatan,	 wilayah	
terdepan	adalah	etalase	negara.	Namun	titik	krusialnya	 terletak	pada	
hal	 yang	 sangat	 fundamental,	 yaitu	 bahwa	 warga	 di	 wilayah-wilayah	
perbatasan	adalah	juga	warga	negara	Indonesia.

Tantangan dan rekomendasi

Pemerintah	daerah	dan	warga	wilayah	perbatasan	menghadapi	situasi	
yang	tidak	mudah	dalam	urusan	 layanan	 kesehatan.	 Banyak	hal	 yang	
harus	diperkuat.	Namun,	bila	 kita	 ingat	bahwa	di	empat	daerah	yang	
dibicarakan	dalam	dokumen	ini	terdapat	berbagai	inovasi	yang	diinisasi	
oleh	pemerintah	daerah	maupun	warga,	kita	tidak	layak	untuk	pesimistis	
atas	 akuntabilitas	 sosial	 layanan	 kesehatan	 di	 wilayah	 perbatasan.
Di samping peluang, selalu ada tantangan. Bagian berikut akan kami 
tampilkan	 tabulasi	 peluang,	 tantangan,	 dan	 rekomendasi	 yang	 kami	
rumuskan secara umum dari pengalaman empat daerah.

Wilayah	perbatasan	sebagai	pusat	perhatian	utama	dalam	pembacaan	
pelaksanaan	layanan	kesehatanmemperlihatkan	wajah	utuh	dari	hakikat	
layanan	 kesehatan	 itu	 sendiri.	 Seperti	 disampaikan	 di	 atas,	 layanan	
kesehatan bukan sekadar urusan antara pasien dan tenaga kesehatan. 
Bukan	pula	urusan	warga	mendatangi	unit	layanan	kesehatan.	

Dalam	 layanan	 kesehatan	 terdapat	 kesalingterhubungan	 yang	 sangat	
kompleks	antara	pemerintah	dan	warga,	arus	dan	ketersediaan	informasi,	
jarak	 dan	 kerapatan	 interaksi	 antara	 warga	 dan	 pemerintah,	 serta	
keberadaan	para	penggerak	atau	mobilizer	masyarakat.	Dalam	kerangka	
kerja	akuntabilitas	sosial,	semuanya	itu	terhubung	bukan	sekadar	karena	
manusia butuh hidup sehat, melainkan karena kesehatan itu adalah hak 
setiap	orang,	baik	sebagai	manusia	maupun	sebagai	warga	negara.
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SUMBER INFORMASI

Dokumen dan Peraturan:

-	 Dokumen	Ringkasan	APBD	Kabupaten	Bengkalis	TA.	2015.
-	 Dokumen	Ringkasan	DPA	Kabupaten	Bengkalis	TA.	2015.
-	 Dokumen	Ringkasan	APBD	Kabupaten	Bengkalis	TA.	2016.
-	 Dokumen	Ringkasan	APBD	Kabupaten	Bengkalis	TA.	2017.
-	 Kabupaten	Bengkalis	Dalam	Angka	Tahun	2017.
-	 Kecamatan	Rupat	Utara	Dalam	Angka	Tahun	2017.
-	 Kecamatan	Rupat	Dalam	Angka	Tahun	2017.
-	 Kepmensos	 170	 Tahun	 2015	 tanggal	 9	 Desember	 2015	 tentang	

Penetapan	PBI	Tahun	Anggaran	2016.
-	 Kepmensos	 95	 tahun	 2017	 tanggal	 15	 Agustus	 2017	 tentang	

Penetapan	PBI	Tahun	Anggaran	2017.
-	 Pengamatan terhadap laman resmi Pemda Bengkalis: http://www.

bengkaliskab.go.id	(Agustus	2017-Januari	2018).
-	 Dokumen Pedoman Umum Program Indonesia Sehat, Kementerian 

Kesehatan	Republik	Indonesia,	2016.
-	 Dokumen Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Kesehatan 

Kabupaten	Bengkalis	Tahun	Aggaran	2017.
-	 Dokumen Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Kesehatan 

Kabupaten	Bengkalis	Tahun	Anggaran	2018.

Diskusi terbatas:

-	 FGD	dengan	Bappeda,	Dinas	Kesehatan,	Dinas	Kominfo	dan	Statistik,	
dan	Dinas	Sosial	Kabupaten	Bengkalis	pada	11	Januari	2018	di	Ruang	
Bappeda Bengkalis.

-	 FGD	 dengan	 Kepala	 Puskesmas	 Rupat,	 Kepala	 Puskesmas	 Rupat	
Utara, Bidan Desa di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara, Camat 
Rupat, Camat Rupat Utara, Bagian Jamkesda Dinas Kesehatan 
Bengkalis,	Bidan	Polindes	di	Rupat	Utara	pada	13	 Januari	2018	di	
Ruang Rapat Kecamatan Rupat.

-	 Observasi	lapangan	di	Puskesmas	Rupat	dan	Rupat	Utara	pada	10-
15	Januari	2018.
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SUMBER INFORMASI

Dokumen dan Peraturan:

-	 Dokumen	APBD	Kabupaten	Sambas	TA.	2014

-	 Dokumen	KUA	PPAS	Perubahan	Kabupaten	Sambas	TA.	2016

-	 Dokumen	KUA	PPAS	Kabupaten	Sambas	TA.	2017

-	 Dokumen Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Sambas	di	tiap	kecamatan	TA.	2017

-	 Dokumen	Profil	Kesehatan	Kabupaten	Sambas	Tahun	2017

-	 Kabupaten	Sambas	Dalam	Angka	Tahun	2017

-	 Kecamatan	Paloh	Dalam	Angka	Tahun	2017

-	 Kecamatan	Sajingan	Besar	Dalam	Angka	Tahun	2017

-	 Kepmensos	 170	 Tahun	 2015	 tanggal	 9	 Desember	 2015	 tentang	
Penetapan	PBI	Tahun	Anggaran	2016

-	 Kepmensos	 95	 tahun	 2017	 tanggal	 15	 Agustus	 2017	 tentang	
Penetapan	PBI	Tahun	Anggaran	2017

-	 Dokumen Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Sambas 
Tahun	2017-2021

-	 Dokumen	RPJMD	Kabupaten	Sambas	Tahun	2016-2021

-	 Dokumen	RKPD	Kabupaten	Sambas	Tahun	2016	dan	2017

-	 Pemantauan laman resmi Pemda Sambas http://www.sambas.go.id 
yang	dilakukan	pada	Agustus	2017–Desember	2017.

-	 Dokumen Pedoman Umum Program Indonesia Sehat, Kementerian 
Kesehatan	Republik	Indonesia,	2016.

-	 Dokumen	 Perjanjian	 Kinerja	 Bupati	 Samas	 Tahun	 2016	 dan	 2017	
beserta	lampirannya.



 138

Mujtaba Hamdi adalah Direktur Media 
Link, Jakarta, organisasi non profit yang be- 
kerja untuk akses informasi dan kebebasan 
media. Mujtaba telah menjadi aktivis dan 
periset tentang kebebasan berekspresi dan 
pluralism, keadilan sosial dan ekologi, akses 
setara untuk media dan informasi, dan 
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tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Ia meraih Beasiswa South 
East Asia Press Alliance (SEAPA) untuk risetnya tentang “ Madrasah dan 
Pertanyaan Muslim Moderat di Malaysia”. Berbagai tulisannya pernah 
ada di Washington Post, Gatekeeper (International Institute for Envi-
ronment and Development), and Prisma (jurnal skala nasional). Muj-
taba Hamdi  memperoleh gelar MA Antropologi dari FISIP UI. Tesisnya 
berjudul ‘ 
Lapindo Effect: Landscape Transformation, Socio-Spatial Relation and 
Value Commensuration in the Age of Market’ berdasarkan kerja eksten-
si dan keterlibatan langsung dengan komunitas terdampak di Lumpur 
Lapindo (2008-2014). Publikasinya yang terakhir yaitu ‘Der Kampf 
gegen die Schlammflut und Lapindo: eine soziale und ökologische 
Katastrophe’ (bersama Anton Novenanto, diterjemahkan dari ‘Perlawa-
nan terhadap Lumpur dan Lapindo: bencana sosial dan ekologi), dalam 
Handbuch Indonesien (2015) karya Kristina Großmann, Rolf Jordan, 
Gunnar Stange, 
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Advocates Network from 2008 - sekarang. Dia pernah menjadi pem-
bicara tentang isu hak-hak asasi manusia pada beberapa konferensi 
internasional: Southeast Asia Media Legal Defense Conference (2010), 
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International Anti-Corruption Conference (IACC15) tahun 2012 yang 
diselenggarakan Transparency International. Tulisannya 
pernah dipublikasikan di Prisma (jurnal skala nasional), The Jakarta Post  
(koran nasional berbahasa Inggris). Dia meraih gelar MSi Sosiologi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Tesisnya ber-
judul ‘Informationalism dan Resistensi Komunal di Bencana Teknologi 
Lumpur’ berdasarkan keterlibatanannya dalam jejaring  
advokasi dengan komunitas terdampak Lumpur Lapindo (2008 - 2014). 
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nulisan rekomendasi kebijakan terutama di bidang anggaran negara, 
pengadaan barang dan jasa, antikorupsi, akses informasi, dan sistem 
keuangan lembaga negara. Salah satu kontribusi pentingnya se-
bagai anggota tim perumus Renaksi Strategi Nasional Pencegehan 
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 -2018, Sekretariat Stranas 
PPK, Bappenas serta Renaksi Open Government Indonesia 2018-
2020. Ia juga menjadi fasilitator untuk transparansi dan akuntabilitas 
keuangan desa di berbagai program. Publikasi risetnya adalah Studi 
Anggaran Komunikasi dan Teknologi Informasi RI (ICJR- IBC, 2015), 
Efektifitas Pengelolaan Anggaran Konservasi Hutan dan Lahan (IBC-
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Perkumpulan Media Lintas Komunitas atau disingkat MediaLink ada-
lah organisasi nonpemerintah   yang menaruh perhatian pada isu-isu 
kebebasan informasi dan demokratisasi media. Didirikan pada 15 Jan-
uari 2010, MediaLink bertujuan memperkuat demokrasi dengan men-
dorong terciptanya aliran informasi yang terbuka dan merata bagi 
seluruh lapisan masyarakat serta berpihak pada kepentingan publik.

LATAR BELAKANG PENDIRIAN

Lembaga ini didirikan berlatarbelakang keprihatinan terhadap peman-
faatan informasi bagi kepentingan publik. Perkembangan teknologi 
media membuat arus informasi begitu masif. Melalui media massa 
atau media-media yang dikategorikan sebagai new media (media ber-
basis teknologi Internet), informasi berseliweran di sana-sini menghu-
jani publik. Tetapi, informasi yang melimpah tersebut ternyata belum 
tentu memberikan manfaat bagi kehidupan publik.  
Ada dua penyebab mengapa arus informasi dan keberadaan media 
belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pertama, derasn-
ya arus informasi akibat globalisasi ternyata tidak menghasilkan akses 
yang sama bagi publik terhadap informasi. Penguasaan terhadap in-
formasi atau sumber-sumber informasi tidak merata. Ada pihak yang 
mendapatkan akses lebih terhadap informasi dan sumber-sumber in-
formasi, termasuk media. Masyarakat yang semakin kompleks mem-
bawa konsekuensi persebaran dan akses informasi terbagi-bagi ke 
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dalam kelompok-kelompok dan jaringan-jaringan. Siapa yang men-
dapatkan manfaat aliran informasi adalah kelompok dan jaringan-
jaringan yang terhubung pada sumber dan pusat distribusi informasi. 
Implikasi dari kondisi di atas adalah ketimpangan terhadap akses in-
formasi. Akses informasi terkait dengan bagaimana masyarakat dapat 
memperoleh keuntungan dari keberadaan informasi. Realitas empiris 
justru menunjukkan bahwa keterbukaan informasi itu tampaknya 
hanya berlaku bagi kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang 
menguntungkan mereka, dan mungkin merugikan pihak-pihak yang 
lain.  
Sebagai contoh, informasi yang terkandung dalam iklan-iklan kosme-
tik, iklan-iklan para calon legislatif (caleg) dari berbagai partai politik 
yang banyak bertebaran, produk teknologi tertentu melalui media ce-
tak atau elektronik, dan bahkan bercakap-cakap melalui dunia maya, 
memang semakin bebas dan mampu menjangkau khalayak yang san-
gat luas dengan bantuan teknologi internet. Akan tetapi semua itu 
tetap mewakili kepentingan tertentu, yakni pihak-pihak yang mem-
produksi bukan yang mengkonsumsi. Itulah sebabnya selalu muncul 
persoalan seperti keluhan berbagai pihak bahwasanya isi media seka-
rang ini terlalu didominasi oleh berita kriminalitas, seks, kekerasan, 
dan lain-lain yang cepat berpengaruh negatif terhadap masyarakat 
khususnya anak-anak.  
Penyebab kedua adalah media sebagai salah satu pusat distribusi 
informasi memiliki logika sendiri untuk menentukan informasi-infor-
masi yang akan disampaikan kepada publik. Logika itu bukan hanya 
kepentingan publik, tapi juga kepentingan ekonomi dan politik me-
dia yang bersangkutan. Akibatnya, tidak jarang informasi-informasi 
yang menyangkut kepentingan publik, terpinggirkan dan tidak masuk 
menjadi agenda media. Di sisi lain media telah menjadi sumber infor-
masi utama bagi publik. Media menjadi alat utama untuk membentuk 
opini publik.  
Implikasinya, media dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang yang 
memiliki kemampuan ekonomi dan politik untuk membentuk opi-
ni publik bagi kepentingannya. Media dapat digunakan sebagai 
alat untuk melakukan pencitraan, membentuk realitas yang dapat 
mengelabui publik. Pencitraan sudah sedemikian rupa sehingga sub-
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stansi tidak lagi menjadi panglima, yang terjadi adalah kemasan men-
jadi panglima. Kebenaran fakta dan data tidak lagi penting lantaran 
direduksi oleh upaya pencitraan. Yang muncul adalah kamuflase me-
dia yang mencederai hak publik atas informasi yang benar dan sesuai 
dengan hak asasi manusia.  
Kondisi ini akan membuat demokrasi yang sedang tumbuh di neg-
eri ini hanya memberikan manfaat dan keuntungan bagi kelom-
pok-kelompok tertentu, yang mungkin jumlahnya minoritas dalam 
masyarakat. Oleh karena itulah, lembaga ini didirikan dengan man-
dat untuk memastikan bahwa informasi yang beredar terutama mel-
alui media baik media massa maupun non media bermanfaat bagi 
masyarakat. 

VISI

MediaLink diorientasikan sebagai lembaga yang berkontribusi aktif 
dalam mewujudkan demokrasi yang didasarkan pada kesetaraan 
akses terhadap sarana dan sumberdaya informasi bagi semua orang.
MISI
1. Menumbuhkan komunitas-komunitas informasi yang saling ter-
hubung dan mempunyai kapabilitas untuk mengartikulasikan hak-
haknya sebagai warga negara,
2. Mendorong lahir dan berjalannya kebijakan terkait informasi dan 
media yang mengarah pada kesetaraan akses bagi semua orang, dan 
3. Mengembangkan pengetahuan terkait informasi dan media den-
gan mengkombinasikan pengalaman komunitas dan disiplin keil-
muan.

STRATEGI & PROGRAM 

LIMA TAHUN PERTAMA (2010-2015), MediaLink melakukan sejum-
lah program penguatan kapasitas dan pengorganisasian komunitas 
dalam mendapatkan akses informasi kesehatan seperti Jaminan Kes-
ehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Nasional 
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(JKN). Sepanjang 2010-2013, program ini dijalankan MediaLink di be-
berapa wilayah seperti Palu-Sulawesi Tengah, Tangerang-Banten, Po-
rong Sidoarjo, Lumajang, Kebumen dan Wonosobo.  
Di samping itu, MediaLink melakukan kampanye, kajian dan advokasi 
kritis atas peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang 
berkaitan dengan arus informasi bagi masyarakat. Antara lain terkait 
UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, 
RUU Konvergensi dan RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi.  
LIMA TAHUN KE DEPAN (2015-2020), MediaLink menggunakan tiga 
strategi utama dalam kerja-kerjanya. Pertama, menggerakkan kesa-
daran kewargaaan (citizenship) dan memperkuat kemampuan meng-
gunakan hak kewargaan bagi kelompok masyarakat tidak mampu dan 
terpinggirkan. Di sini, akses informasi dan partisipasi didekati sebagai 
hak yang melekat pada setiap warganegara, namun tidak semua war-
ga memiliki pengetahuan dan kapasitas sama untuk mempraktikkan 
dan menggunakan hak-hak tersebut. MediaLink akan lebih banyak 
berfokus pada kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan.  
Kedua, memengaruhi para pengambil kebijakan melalui kerja advoka-
si. MediaLink melihat kebijakan sebagai arena penting dalam pemer-
ataan informasi. Kebijakan yang tepat, baik nasional maupun lokal, 
dapat mempercepat usaha-usaha pemerataan dan penyetaraan akses 
informasi warga. Namun, kebijakan yang buruk dapat makin memper-
tajam kesenjangan informasi dan menghambat hak-hak kewargaan. 
MediaLink merasa penting untuk terlibat dalam perumusan kebijakan 
dan pemantauan pelaksanaannya.  
Ketiga, memengaruhi wacana publik melalui media arusutama dan 
media alternatif. MediaLink melihat bahwa media arusutama masih 
memiliki kekuatan besar membentuk opini publik, walaupun media-
media sosial makin menjamur. MediaLink merasa penting untuk me-
mantau dan memengaruhi isi media-media arusutama melalui berba-
gai program dan kegiatannya. Di sisi lain, MediaLink juga mendorong 
tumbuhnya media-media alternatif yang memiliki fokus isu publik 
secara spesifik dengan sasaran audiens yang lebih terbatas sebagai 
ruang produksi informasi pengimbang dari wacana umum yang dita-
warkan media-media arusutama.  
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Tiga strategi tersebut, secara programatik, akan diintegrasikan ke 
dalam program-program kerja prioritas, yang meliputi: (1) Pengua-
tan keterbukaan data dan partisipasi publik dalam Open Government 
Partnership (OGP) Indonesia, (2) Penguatan kapasitas warga dalam 
hak informasi dan partisipasi di isu sektoral strategis (terutama sektor 
kesehatan dan lingkungan), (3) Kesetaraan infrastruktur digital, keter-
bukaan data dan pemantauan partisipasif dalam Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs), (4) Penguatan kerangka tatakelola pemerintahan 
lokal yang terbuka dan partisipatif di beberapa wilayah kerja prioritas 
dalam konteks UU Desa, dan (5) Advokasi kepentingan publik dalam 
perumusan dan revisi kebijakan informasi dan komunikasi.


