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ABSTRAK 

 

 

ARDITA PRATIWI. 2019 Strategi Pemerintah Daerah Dalam Program Desa 

Mandiri Kesehatan Di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

(dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Ahmad Harakan) 

 

Tujuan penelitian ini membahas tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam 

Program Desa Mandiri Kesehatan di Desa Salukanan, Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang. Penelitian ini adalah tergolong pada jenis penelitian deskriptif, sementara 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, Penelitian yang berupa 

menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang nyata dengan tipe penelitian 

menggunakan deskriptif kualitatif. informan pada penelitian ini ialah: sebanyak 6 orang 

sebagai informan Kunci. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data guna 

menjawab permasalahan penelitian, yaitu : data primer dan data sekunder. Pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara. Teknik analisa data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Langkah pengolahan data adalah 

sebagai berikut:  

 

Data yang didapat dari observasi di kumpulkan, dan kelompokkan, selanjutnya 

identifikasi dan akhirnya disimpulkan berupa hasil potensi dan permasalahan. Untuk data 

yang didapat dari wawancara berupa rekaman wawancara, dinarasikan dan diedit supaya 

mendapatkan tata kalimat yang baik dan benar. Narafikasi dari hasil wawancara dianalisa 

berdasarkan teori dan konsep yang ada, dan selanjutnya disimpulkan. Hasil penelitian 

menunjukkan strategi pemerintah daerah dalam program desa mandiri kesehatan, di 

salukanan masih kurang antusias terhadap program Sehat, Tanggap dan Peduli dalam 

memanfatkan pelayanan kesehatan di desa. 

 

Kata Kunci: Desa Mandiri, Kesehatan, Masyarakat Pelayanan 
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Abstract 

 

ARDITA PRATIWI. 2019 REGIONAL GOVERNMENT STRATEGY IN THE 

SELF HEALTH VILLAGE PROGRAM IN SALUKANAN VILLAGE, 

BARAKASUB-DISTRICT ENREKANG DISTRICT.(guided Amir Muhiddin 

dan Ahmad Harakan) 
 

The purpose of this study discusses the Regional Government Strategy in the 

Independent Health Village Program in Salukanan Village, Baraka District, 

Enrekang Regency. This research is classified as a type of descriptive research, 

while the approach used is a qualitative approach, research in the form of 

describing a phenomenon or a real event with the type of research using 

descriptive qualitative. informants in this study were: Salukanan Village Head, 

Pustu Head, Village Health Cadre, and 2 Salukanan villagers. The total number 

of informants in this study was 6, with the following classifications: 6 as key 

informants. Research data obtained from various data sources to answer research 

problems, namely: primary data and secondary data.  

Data collection is done through direct observation and interviews. The data 

analysis technique used in this research is descriptive qualitative. Data 

processing steps are as follows: Data obtained from observations are collected, 

and grouped, then identified and finally concluded in the form of potential results 

and problems. For data obtained from interviews in the form of recorded 

interviews, narrated and edited in order to get a good sentence and correct. 

Narafikasi from the interview results are analyzed based on existing theories and 

concepts, and then concluded. The results of the research show that the local 

government strategy in the health independent village program, but the 

community is still less enthusiastic in utilizing health services in the village. 

 

Keywords: Independent Village ,Health, Community Service 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tercantumnya pelayanan kesehatan sebagai hak masyarakat dalam 

konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan pasal 34 ayat 

(3), menempatkan status sehat dalam  pelayanan kesehatan merupakan hak 

masyarakat. Fenomena demikian merupakan keberhasilan pemerintah 

selama ini dalam kebijakan politik dibidang kesehatan, yang menuntut 

pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan secara 

tersusun, menyeluruh dan merata. Pembangunan kesehatan sebagai salah 

satu upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi orang agar terwujud 

derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat maka di selenggarakan 

upaya kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), 

dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang diselenggarakan secara 

berkesinambungan. 

Sejalan dengan misi tersebut dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 

tahun 2009 Khususnya Subsistem Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan  

untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara 

mandiri, berpean aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat 

menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan 

kesehatan. Untuk melibatkan segenap potensi yang ada di masayarakat telah 

dikembangkan program Desa Mandiri Kesehatan, agar upaya kesehatan 
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yang dilakukan lebih tercapai (accessible), lebih terjangkau (affordable), 

serta lebih berkualitas (quality) (Depkes RI 2009). 

Salah satu misi pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Recana 

Strategi Pembangunan tahun 2005-2025 atau “ Indonesia Sehat 2025”  

disebutkan bahwa perilaku masyarakat yang diharapkan  dalam Indonesia 

Sehat 2025 adalah perilaku mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi 

diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya, sadar hukum, 

serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk 

menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (safe community) (Bhisma 

,2010). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang   memberikan kewenangan cukup besar kepada kabupaten/kota 

termasuk dalam bidang kesehatan, maka peluang Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota cukup besar untuk mengatur  sistem kesehatannya termasuk 

sistem perencanaan.  

Namun demikian, desentralisasi perencanaan kesehatan sebagai salah 

satu faktor esensial dalam proses desentralisasi merupakan proses yang 

kompleks  dan membutuhkan kerjasama yang harmonis diantara penentu 

kebijakan, perencana, tenaga administrasi dan masyarakat. Oleh karena itu, 

dibutuhkan tekad yang kuat dan kesiapan yang cukup matang untuk menata  
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dan memperkuat sistem perencanaan kesehatan pada masing-masing 

kabupaten/kota (Nadir, 2013). 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun  20014 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada sektor kesehatan, 

maka kesiapan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam penguatan sistem 

perencanaan mutlak diperlukan. Suatu hal yang dapat dikemukakan sebagai 

masalah pokok dalam implementasi perencanaan kesehatan pada 

kabupaten/kota adalah sistem perencanaan kesehatan kurang efektif dalam 

mengakomodir kebutuhan dan permasalahan kesehatan masyarakat 

setempat. 

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang diatur dan diurus oleh 

pemerintah daerah, yang pada awalnya bersifat top-down (dari pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah) sekarang menjadi bottom-up (dari pemerintah 

daerah ke pemerintah pusat). Otonomi daerah bidang kesehatan memberikan 

kesempatan yang banyak kepada pemerintah untuk mengeksplorasi 

kemampuan daerah dari berbagai aspek, mulai dari komitmen pemimpin dan 

masyarakat untuk membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, 

manajemen kesehatan daerah, sarana, dan prasarana yang memadai, 

sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik dan 

tinggi ( Ridwan, 2018). 

Ketika otonomi daerah dikaitkan dengan sistem politik yang ada di  

Indonesia, para bupati/walikota biasanya hanya membuat program jangka 

pendek, sekitar program 5 (lima) tahunan, karena masa jabatannya lima 
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tahun, sehingga adakalanya program-program kesehatan hanya bersifat 

formalitas dan tidak menyentuh kepada masyarakat. Padahal jika kita telaah 

lebih jauh, penyelesaian masalah kesehatan memerlukan waktu yang 

panjang, yaitu sekitar 10 tahun. Walaupun ada program kesehatan jangka 

panjang yang direncanakan, namun seperti kita lihat pada kenyataannya, 

ketika pergantian pemimpin daerah, maka program pun berganti, dan jika 

tidak berganti, pasti hanya namanya saja bukan melanjutkan program yang 

sudah berjalan (Huda, 2009). 

Pembangunan kesehatan merupakan proses menuju kearah produktifitas 

penduduk suatu daerah, semakin banyak penduduk yang sehat, semakin 

produktif pula suatu daerah. Otonomi kesehatan dibidang kesehatan 

seharusnya mempunyai visi yang sejajar dengan rencana Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Sehat 2025, dimana salah 

satu agenda pentingnya adalah perubahan paradigma dari paradigma sakit 

ke paradigma sehat, yaitu cara pandang, pola pikir, dan model pembangunan 

kesehatan yang holistik, menangani masalah kesehatan yang dipengaruhi 

banyak faktor secara lintas sektoral, dan mengarah pada upaya peningkatan, 

pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan (Depkes RI 2010). 

Adapun peran pemerintah daerah untuk meningkatkan desa mandiri 

kesehatan tersebut dilaksanakan melaui kegiatan-kegiatan seperti 

Mengadakan Penyuluhan Kepada Masyarakat, Pemerintah menetapkan 

melaksanakan, memantau aturan sistem pelayanan kesehatan, dan menyusun 
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strategi untuk keseluruhan sistem kesehatan (WHO, 2002, dalam Utarini 

2009). 

Masalah kesehatan merupakan salah satu bentuk permasalahan yang 

harus ditanggapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, 

mengingat pentingnya kesehatan tersebut, UU 36 tahun 2009 memberikan 

arah sebagi berikut ; 

1. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus 

diwujudkan sesui dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 

melalui pembngunan Nasional yang berkesinambungan berdasarkan 

pancasila dan undang-undang dasar 1945. 

2. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memprtinggi derajat 

kesehatan yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan 

sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelakasana 

pembagunan nasional yang ada hakikatnya adalah pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seutuhnya dan 

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. 

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan program desa mandiri 

kesehatan pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti yang pernah 

dilakukan oleh Risnawati, mahasiswi jurusan Sosiologi FISIP 

Universitas Lampung, Judul penelitian Bejamin yang diangkat dalam 

bentuk jurnal yaitu” Revitalitas Desa Melalui Program Kesehatan Desa 

Kecamatan Kedondong tepatnya di Kota Jawa tahun 2009. Dalam 
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Penelitiannya Bejamin Mengemukakan tentang prinsip-prinsip good 

govermance dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Mandiri (PNPM) seperti mengenai sebarapa besar kapasitas masyarakat 

dalam berpartisipasi, penerapan transparansi dan akuntabilitasi 

penggunaan anggaran oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OSM). 

Tujuan pembangunan desa mandiri kesehatan yaitu 

penyelenggara Negara mulai dari tingkat pusat hingga level pemerintah 

yang lebih kecil didaerah termasuk didalamnya peran aktif masyarakat 

desa untuk senantiasa terlibat dalam proses-proses pembangunan 

kesehatan guna merubah perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan 

(Nurbeti, 2009). 

Otonomi daerah dibidang kesehatan bertujuan untuk 

menumbuhkan sifat kebaikan dan adil dalam bidang keseahtan, karena 

setiap daerah mempunyai kewenangan untuk membuat formulasi baru 

sesuai dengan karesteristik daerahnya masing-masing. Demikian pula 

halnya dengan melakukan perencanaan pembangunan desa mandiri 

kesehatan perlu memperhatikan perencanaan pembangunan desa 

mandiri kesehatan yang dapat mengakomodasi keinginan masyarakat 

serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Enrekang itu sendiri dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (Destoda), dan 

tugas perencanaan pembangunan kesehatan dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan tersebut merupakan wewenang dari Bappeda dengan 

kerja sama lintas sektoral, mualai dari Dinas Kesehatan, Dinas 
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Pendidikan, Dinas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas-

Dinas Lainnya. 

Selain itu Kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai 

berkurang, Kondisi ini sangat kuat terlihat pada masa orde baru yang 

melakukan sentralisasi, birokrasi dan penyeragaman pemerintahan desa. 

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala desa, dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) sehingga program pembangunan desa mandiri masih perlu 

diperhatikan oleh Kepala Daerah (Suharto, 2016). 

Kabupaten Enrekang dalam beberapa tahun terakhir berhasil 

mendapatkan penghargaan dari pemerintahan pusat terkait dari 

pemerintah pusat terkait dengan Program Kesehatan Desa Mandiri 

Kesehatan, baik itu penghargaan dalam laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Bappeda), Penghargaan Dalam Program otonomi 

award, dan Penghargaan Swasti Saba  dari Kementrian Kesehatan 

Kabupaten Enrekang dikatan berhasil oleh karena memiliki program-

program  yang mendapatkan penghargaan dan aspreasi baik dari 

pemerintah maupun dari swasta. Terlepas dari penghargaan-penghargaan 

yang didaptkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang Peraturan Daerah 

Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan 

Kabupaten Enrekang ( Yuniadi, 2010). 

Yang ingin diketahui kemudian adalah yang pertama tentang 

respon masyarakat terhdap program desa mandiri kesehatan, yang kedua 

adalah perilaku hidup bersih (PHBS) yang di kembangkan masyarakat 
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pasca program desa mandiri kesehatan. sangat menarik untuk dikaji 

mengenai penyusunan perencanaan desa mandiri kesehatan di kabupaten 

Enrekang dan olehnya itu mendorong penulis untuk mengambil judul “ 

Startegi Pemerintah Daerah Dalam Program Desa Mandiri Kesehatan di 

Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran Strategi Desa Mandiri Kesehatan di Desa 

Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang? 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Desa Mandiri 

Kesehatan di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang? 

C. Tujuan Penlitian  

Tujuan dilakukan peneliti ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran  Strategi Pemerintah Daerah 

Dalam Program Desa Mandiri Kesehatan di Desa Salukanan 

Kecamatan Baraka Kabpaten Enrekang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemerintah 

daerah dalam proses pembangunan desa mandiri kesehatan di Desa 

Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, dapat 

menjadikan langkah awal untuk penelitian-penelitian lebih lanjut 

dimasa yang akan datang serta memberikan sedikit sumbangan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan saran dan masukan 

untuk pemerintah desa dalam meningkatkan desa mandiri kesehatan di 

desa-desa yang berada di Kabupaten Enrekang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Tentang  Strategi 

Kata strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh 

para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. (Henne, 2010) kata 

strategi  berasal dari kata  Strategi   dalam bahasa Yunani merupakan 

gabungan dari  Startos atau tentara Ego atau pemimpin suatu strategi 

mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada 

dasarnya strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Menurut (Assuari, 

2013) menjelaskan strategi adalah cara-cara yang diambil yang sifatnya 

fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan kendala 

lingkungannya yang pasti akan dihadapi. 

Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi pada pembacanya 

yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota menejemen 

puncak dan setiap karyawan oraganisasi. Menurut (Syamsul, 2009) dalam 

Startegi Pembangunan Nasional” dikemukakan enam informasi yang tidak 

boleh dilupakan dalam suatu strategi yaitu: 

1. Apa yang akan dilaksanakan? 

2. Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan 

dipakai dalam menentukan apa. 

10 
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3. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan 

strategi? 

4. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mensukseskan strategi. 

5. Lama waktu yang diperlukan untuk operasional stategi 

tersebut. 

6. Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut? 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, disimpulkan bahwa 

penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai di waktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus 

senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dari mana strategi tersebut akan 

dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan 

searah dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan 

eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Startegi 

merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan 

lingkungannya, strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk 

mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi 

terhadap pilihan kebijakan pokok. 

 Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani strategies 

atau strateus dengan kata jamak strategis. Strategis sendiri memiliki 

generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral perang dalam 

membuat rencana untuk menenangkan perang (Freitas, 2013). Penggunaan 

kata strategi itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan 
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musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan 

sarana-sarana yang dimiliki. 

Menurut (Risminawati, 2012) meyatakan bahwa strategi di artikan suat 

cara, teknik,taktik atau siasat yang dilakukan seorang untuk mencapai tujuan 

yang telah dilakukan seorang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 

B. Pemerintah Daerah  

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 18 

Undang-undang  Dasar 1945 menjadi dasar berbagai produk undang-undang 

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai  

Pemerintah Daerah. (Huda, 2009) menjelaskan Undang-undang tersebut 

antara lain: 

Undang-undang nomor 1 tahun 1945, Undang-undang Nomor 22  

Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang nomor 

18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang 

Nomor 27 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya di maksudkan untuk 

meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik 

ditingkat lokal. Menurut ( Riawan, 2009) Pemerintah (government) ditinjau 

dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of 

the affairs of men/women in a nation state, city, act. Dalam bahasa 

Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas 

kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, Kota dan sebagainya. 
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Pemerintah dapat juga diartikan sebagai the govering body of a nation state, 

city, act  yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintah 

Negara. Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian Pemerintah di 

lihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh 

kekuasaan yaitu kekuasaan Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. 

 Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu hanya meliputi cabang 

kekuasaan eksekutif saja. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang di maksud 

dengan Pemerintah Daerah ialah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan  DPRD Menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Rebublik Indonesia sebagaimana di maksud dalam 

Undang-Undang Dasar Rebuplik Indonesia. 

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas 

administrasi di suatu daerah  yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana 

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang wilayahnya terbagi 

atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah 

kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 

daerah mempunyai pemerintah daerah yang di atur dengan Undang-undang. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

daerah. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara  Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan 
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pemerintah yang menjadi kewenangan otonom. Sedangkan pemerintah 

daerah adalah peneyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah 

dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantu  dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Menurut (The Liang Gie, 2009) Pemerintah Daerah adalah satuan-

satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan 

segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu 

wilayah yang di pimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Setiap Pemerintah 

Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. 

Gubernur, Bupati, dan Wakil Wali Kota masing-masing sebagai kepala 

daerah di bantu satu orang, untuk Provinsi di sebut Wakil Gubernur, untuk 

Kabupaten di sebut Wakil Bupati  dan untuk Kota di sebut Wakil Wali 

Kota. Kepala dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang dan 

kewajiban serta larangan. Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban untuk 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah kepada 

pemerintah, dan memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan 

laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. 

Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi pelaksana kegiatan 

pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam 

menciptakan iklim pemeritah daerah yang lebih maju dan mampu 
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meghasilkan pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada 

era otonomi harus menggali potensi yang dimiliki daerah. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indoesia  Kabupaten adalah Daerah tingkat II yang di kepalai 

oleh seorang Bupati, setingkat dengan kota, Merupakan bagian langsung 

dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. Mengingat wilayah 

Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke, 

yang tediri dari kota-kota besar dan kota kecil, dengan renta geogafi yang 

sagat luas dan beraneka ragamnya sosial budaya. 

 Maka Undang-undang Negara Republik Indonesia sebagai suatu 

konstitusi berkeiginan utuk mengatur pemeritah daerah, hal ini sebagaimna 

dituangkan dalam ketetapan pasal 18 UUD yang sebelum diamandemen 

menegaskan sebagai berikut. 

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil degan bentuk dan 

susunan pemerintahannya ditetapkandengan Undang-undang, dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan Negara dan hak-hak  asal-usul dalam daerah yang bersifat 

istimewa”. 

Berdasakan pasal 18  Undang-undang 1945 yang menetapkan bahwa 

bentuk dan susunan pemerintaha yang ditetapkan undang-undang system 

pemerintah daerah sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan era 

reformasi, sudah beberapa kali pemerinntah membentuk undang-undag 

tentang pemerintah daerah, dimana setiap perubahan-perubahan terhadap 

ketentuan pemeritah daerah tersebut, masing-masing saling menyesuaikan 
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diri sehingga situasi dan kondisi serta tuntutan masyarakat, sehingga 

lahirlah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

yang memberikan hak otonomi bagi masing-masing daerah untuk mengurus 

dan mengelolah rumah tangga daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat 

sendiri. 

Fungsi dan Peran Pemerintah dalam memaikan peran sangat penting, 

melaui teori  Adam Smith mengemukakan bahwa pemerintah hanya 

mempunyai 3 fungsi, yaitu: 

1. Fungsi pemerintah untuk memelihara pertahanan dan keamanan 

Negara. 

2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. 

3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak 

disediakan oleh pihak swasta. 

Fungsi dan Peran Pemerintah pun mengalami perubahan sebagai 

berikut: 

a. Peran alokasi adalah peran pemerintah untuk menghasilkan dana 

mengusahakan agar pengalokasian sumber-sumber daya dapat 

dimanfaatkan secara optimal 

b. Peran distributor adalah peran pemerintah untuk mengusahakan 

agar distribusi pendapatan ditengah masyarakat menjadi merata 

guna dan mensejahterakan masyarakat. 



17 
 

17 
 

c. Peran stabilitasi adalah peran pemerintah untuk meningkatkan 

kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan  

(Gurinto, 2008). 

C.  Sekilas Tentang Desa 

a. Pengertian Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa 

yang berarti tanah air, tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa 

atau village diartikan sebagai “ a groups of hause or shops ina country 

area, smaller than a twon.” Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki kewenagan untuk mengurus rumah tangganya sendiri 

berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang di akui dalam 

pemerintah Nasional berada di daerah kabupaten menurut (Putra, 2010) 

menyebutkan bahwa pengertian desa adalah sebagai berikut : 

 “ Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai   

susunan asli berdasarkan hak, asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan 

pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat, Desa 

sebagai salah satu jenis persekutuan teritorial, persekutuan hukum 

teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu 

dengan yang lainnya karena merasa di lahirkan dan menjalani kehidupan 

di tempat atau wilayah yang sama (Yuniadi, 2013). Secara historis desa 

merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan 

di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Sturktur sosial 
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sejenis desa masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi 

sosial yang mempunyai sosial yang mempunyai posisi yang sangat 

penting. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tenteng Pemerintah Daerah 

pasal 1, Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara 

masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan tinjauan geografis, sosial, politik dan kultural yang 

terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah 

lain. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan 

wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system 

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa 

merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan 

(Bangsawan, 2017). 

Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun 

hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat 

dituntut dan menuntut di pengadilan untuk itu, kepala desa dengan 

persetujuan. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk 

melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling 

menguntungkan (Soemantri,  2011). 
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b. Jenis-jenis Desa 

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan 

Organisasi Pemerintah Desa disebutkan susunan organisasi pemerintah desa 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa Berdasarkan klasifikasi desa. 

Maka desa di Indonesia dibagi dalam 3 jenis desa, yaitu Desa Swadaya, Desa 

Swakarya dan Desa Swasembada. Berikut pengertian desa beserta ciri-cirinya 

berdasarkan klasifikasi desa sesuai tingkat perkembangan desa. 

1. Desa Swadaya  

Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi 

dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri desa swadaya, sebagai berikut: 

 Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya 

 Penduduknya jarang. 

 Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. 

 Bersifat tertutup. 

 Masyarakat memegang teguh adat. 

 Teknologi masih rendah. 

 Sarana dan prasarana sangat kurang. 

 Hubungan antarmanusia sangat erat. 

 Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. 

 

2. Desa Swakarya 

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju  

desa swasembada. Desa Swakarya dengan ciri-ciri, sebagai beriku: 
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 Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. 

 Sudah mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi 

 Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat 

perekonomian. 

 Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan 

prasarana lain. 

 Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. 

3.Desa Swasembada 

Desa swasembada (Mandiri) adalah desa yang masyarakatnya telah 

mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan 

potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa 

swasembada, sebagai berikut: 

 Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan. 

 Penduduknya padat-padat. 

 Tidak terikat dengan adat istiadat 

 Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan labih maju dari 

desa lain. 

 Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. 

Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 menjelaskan bahwa jumlah 

perangkat desa akan ditentukan sesuai klasifikasi desa menurut tingkat 

perkembangannya. Desa swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 

seksi. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi, sedangkan 

untuk Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi. 
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4. Desa Tertinggal  

Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa 

yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi 

belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami 

kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-

Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan 

sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907. 

5. Desa Sangat Tertinggal  

Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah 

Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, 

goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan 

mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta 

mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat 

Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa 

Membangun kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907. 

d. Desa Mandiri Kesehatan 

a. Desa Mandiri 

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang 

menggantikan undang-undang desa sebelumnya lebih mempertegas desa 

sebagai desa mandiri (KEMANDIRIAN DESA). Undang-undang ini 

bertujuan untuk melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, 

maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang 
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kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyrakat 

yag makmur dan sejahtera. 

Desa Mandiri itu mencerminkan kemauan masyarakat Desa yang kuat 

untuk maju, dihasilkannya produk/karya Desa yang membanggakan dan 

kemampuan Desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam istilah lain, 

Desa mandiri bertumpu pada trisakti Desa yaitu: Karsa, Karya, Sembada. 

Jika Trisakti Desa dapat dicapai maka Desa itu disebut sebagai Desa 

berdikari, Karsa karya, Sembada Desa mencakup bidang ekonomi, budaya 

dan sosial yang bertumpu pada 3 daya yaitu Berkembangnya kegiatan 

ekonomi Desa dan antar Desa, makin kuatnya system partisipatif Desa, serta 

terbangunnya masyarakat di Desa yang kuat secara ekonomi dan social-

budaya serta punya, kepadulian tinggi terhadap pembangunan serta 

pemberdayaan Desa (Purwaningsih, 2016). 

Dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-

upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat 

desa di bidang ekonomi, social dan kebudayaan. Konsep tersebut dikenal 

dengan” istilah lumbung ekonomi desa, Lingkar Budaya Desa, dan 

Jaringan Wira Desa”. Lumbung Ekonomi Desa tidak mencakup hanya 

menyediakan basis dukungan finansial terhadap rakyat miskin, tetapi juga 

mendorong usaha ekonomi Desa dalam arti luas, menciptakan kegiatan-

kegiatan yang membuka akses produksi, distribusi, dan pasar (access to 

finance, acces to production,access to distribution and access to market) 
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bagi rakyat Desa dalam pengelolaan koliktif dan individu mesti 

berkembang dan berlanjut (Riska 2018). 

Yang di kembangkan oleh masyarakat  desa mandiri yaitu : 

1.  Sarana dan prasarana yang memadai (Pendidikan, 

perkantoran, kesehatan, komunikasi, tempat ibadah dan akses 

jalan). 

2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. 

3. Pemanfaatann sumber daya alam bekelanjutan 

4. Kemampuan untuk menujang pembaguan sendiri 

5. Kemampuan untuk mengatur dirinyasendiri 

6. Tidak tergantung pada bantuan dari luar 

7. Punya sumber pendapatan sendiri 

8. Masyarakat mampu dan bergotong-royong untuk membangunn 

desa 

9. Sudah punya hak yang jelas 

Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya desa mandiri : 

1. Potensi Sumber Daya Mausia 

2. Masyarakat desa mempunyai motivasi budaya 

3. Mempunyai  jiwa wira usaha yang kuat 

4. Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang 

mendukung pembangunan potensi lokal 
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Adapun ciri-ciri Desa Mandiri adalah ; 

1. Desa mampu memiliki ciri khas tesendiri sesuai dengan adat-

istiadat, lokasi, wilayah, dan budaya maupun tetap 

dalamkoridor aturan NKRI 

2. Desa mampu menyediakan energi alternative sebagai penujang 

kesejahteraan 

3. Desa mampu mengedalikan sampah denga baik 

4. Memiliki saluran drainase MCK yang baik dan sesuai denga 

standar kesehatan 

5. Setiap warga menyadari pentingnya akan menjaga lingkungan 

yang hijau dan bersih 

6. Desa mendukung pendidikan yang baik 

7. Desa juga mampu mengelolah sampah menjadi pupuk organik 

atau komposit 

8. Terdapat sarana umum yang memadai yang dijaga bersama 

9. Setiap warga menyadari pentingnya menjaga ketentraman dan 

keamanan bersama. 

b. Desa kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan seimbang yang dinamis, dipengaruhi faktor 

genetik, lingkungan dan pola hidup sehari-hari seperti makan, minum, seks, 

kerja, istirahat, hingga pengelolaan kehidupan emosional. Status kesehatan 

tersebut menjadi rusak bila keadaan keseimbangan terganggu, tetapi 



25 
 

25 
 

kebanyakan kerusakan pada periode-periode awal bukanlah kerusakan yang 

serius jika orang mau menyadarinya ( Hargono, 2006) 

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang dapat 

mempengaruhi kebugaran dan penampilan tubuh, serta harta yang paling 

berharga yang tidak pernah bisa ditukar dengan apapun. Oleh karena itu 

setiap orang tentu mendambakan hidup sehat bahagia dan ingin selalu 

tampak sehat, bugar, penampilan yang bagus dan awet muda, tidak lekas 

keriput karena menua. Hal tersebut dapat dirasakan apabila kita pernah 

sakit. Olahraga dan kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap orang, 

karena semua orang pasti ingin sehat, tidak seorangpun yang ingin sakit atau 

terganggu kesehatannya (Naufal 2011). 

Desa mandiri kesehatan adalah desa yang penduduknya memiliki 

kesiapan sumber daya dan kemampuan serta keamauan unruk mencegah dan 

mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatan darurat. Kesehatan 

juga harus dilandasi beberapa aspek prilaku untuk menuju pola hidup sehat 

dengan aspek hidup bersih dan sehat. Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

adalah bentuk perwujudan paradigma sehat dalam budaya perorangan. 

Keluarga dan masyarakat yang berorientasi sehat, bertujuan untuk 

meningkatkan, memelihara dan melindungi kesehatannya baik fisik, mental, 

spiritual maupun sosial (Depkes RI, 2009). 

Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) adalah upaya untuk memberikan 

pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, 

keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, 
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memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan pimpinan (advocacy), 

bina suasana (social support) dan pemberdayaan masyarakat 

(empowerment). Desa kesehatan merupakan strategi baru pembangunan 

kesehatan. Desa kesehatan lahir sebagai respon pemerintah terhadap 

masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka 

kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti 

tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat 

pandemik seperti SARS,HIV/AIDS dan flu burung.  

Serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan 

demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. 

Bencana alam yang sering menimpa bangsa Indonesia seperti gunung 

meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan kecelakaan 

massal menambah kompleksitas masalah kesehatan di Indonesia. Desa 

binaan merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari s 

ebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan

 bottom up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VIII/2006, tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengembangan Desa kesehatan, desa kesehatan merupakan 

desa yang  penduduknya memiliki kesiapan sumber daya 

dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-

masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan secara 

mandiri. Desa kesehatan adalah suatu konsep peran serta 
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dan  pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan 

pengembangan kebinaanan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara 

kesehatannya secara mandiri. 

Desa yang dimaksud disini dapat berarti kelurahan atau nagari atau 

istilah-istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Depkes, 2007). Konsep desa kesehatan adalah membangun suatu 

sistem di suatu desa yang bertanggung jawab memelihara kesehatan 

masyarakat itu sendiri, di bawah bimbingan dan interaksi dengan seorang 

bidan dan 2 orang kader desa. Di samping itu, juga dilibatkan berbagai 

pengurus desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program 

kesehatan seperti imunisasi dan posyandu (Depkes, 2009). 

Secara umum, tujuan pengembangan desa kesehatan adalah 

terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap 

permasalahan kesehatan di wilayahnya. Selanjutnya, secara khusus, tujuan 

pengembangan desa binaan (Rohman, 2009) adalah : 

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang  

pentingnya kesehatan. 

2. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapbinaanan masyarakat desa. 

3. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku 

hidup bersih dan sehat. 

http://www.indonesian-publichealth.com/pemberdayaan-masyarakat/
http://www.indonesian-publichealth.com/pemberdayaan-masyarakat/
http://www.indonesian-publichealth.com/pemberdayaan-masyarakat/
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4. Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa.Suatu desa dikatakan 

menjadi desa binaan kesehatan apabila memenuhi kriteria berikut 

(Depkes, 2006): 

1. Memiliki 1 orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan  

sekurang-kurangnya 2 orang kader desa. 

2. Memiliki minimal 1 bangunan pos kesehatan desa (poskesdes) 

beserta peralatan dan perlengkapannya. 
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E. KERANGKA FIKIR 

F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Pemerintah Daerah 

1. Sehat 

2. Peduli 

3. Tanggap  

 

Rohman,  2009 

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 

DESA MANDIRI KESEHATAN DI DESA SALUKANAN 

KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG 

Faktor Penghambat   

1. Keterbatasan waktu 

2. Pemalsuan data  

Faktor Pendukung   

1. Lingkungan 

2. Masyarakat 

Peningkatan Program Desa Mandiri 

Kesehatan di Desa Salukanan 
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F.  Fokus Penelitian 

Dalam penelitian yang mejadi bahan fokus utama yaitu Sehat, Peduli, 

Tanggap. 

G . Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Sehat Menurut Depkes RI Konsep sehat dan sakit sesungguhnya 

tidak terlalu mutlak dan universal karena ada faktor -faktor lain di 

luar kenyataan klinis yang mempengaruhinya terutama faktor 

sosial budaya. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat 

sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur –unsur fisik, 

mental dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan 

bagian integral kesehatan Arti kesehatan menurut para pakar 

kesehatan yaitu suatu situasi dan kondisi sejahtera dimana tubuh 

manusia, jiwa, serta social yang sangat memungkinkan tiap-tiap 

orang hidup produktif dengan cara sosial dan juga ekonomi. Sehat 

mengandung 4 komponen, yaitu : 

a. Sehat Jasmani 

b. Sehat Mental 

c. Kesejahteraan Sosial 

d. Sehat Spiritual 

Sehat berarti kekuatan dan ketahanan, dimana setiap individu 

mempunyai daya tahan terhadap penyakit, mengalahkan stress dan 

keletihan atau kelesuhan. UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan 
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menyatakan bahwa, “ kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara 

fisik, mental atau psikis , spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. (dikutip 

dari UU kesehatan No.36 tahun 2009) yakni secara efektif dari setiap 

sumber perawatan diri secara edekuat, Masalah sehat dan sakit 

merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan atau 

ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan baik secara 

biologis, psikologis maupun sosio budaya.  

2. Peduli adalah pencapaian terhadap sesuatu diluar dari dirinya sendiri. 

Peduli juga sering dihubungkan dengan kehangatan, positif, penuh 

makna dan hubungan (Phillips, 2007). Peduli adalah sebuah 

pencapaian nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak 

proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita, Peduli adalah 

sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam 

persoalaan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita ( Juwaini, 

2010). 

3. Tanggap adalah Mengetahui dan memperhatikan serta berkanan 

dengan kesediaan penyedia layanan membantu konsumen dan 

memberikan respon permintaan konsumen dengan segera, 

Kemampuan menerima dengan pancaindra dan memeberikan 

reaksi terhadapnya (Hidayah, 2018). 
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1.  Faktor Pendukung 

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup 

keadaan sumber daya alam seperti air, tanah, energy surya, mineral, serta 

flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan 

kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana 

menggunakan lingkungan fisik tersebut.  

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem 

semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah 

antara individu – individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata 

masyarakat sendiri berakar dari dalam bahasa arab musyarak.  

2. Faktor Penghambat 

1. Keterbatsan waktu  

2. Pemalsuan data. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan yaitu pada 

bulan Agustus sampai bulan September. Karena dalam penelitian ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk program desa mandiri kesehatan 

di desa salukanan kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

Tempat atau lokasi penelitiannya adalah di Desa Salukanan kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang, di pilihnya penelitian ini di Desa Salukanan 

karena untuk mengetahui bagaimana program desa mandiri kesehatan di Desa 

Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dimana penelitian ini 

berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada 

sebagai pendukung, kemudian hasil yang di dapat dari proses penelitian 

akan memunculkan teori dari data-data tersebut. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian adalah case study (studi kasus) yang dimaksudkan 

untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah 

keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini,  
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serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya 

(given). 

C. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang di dapatkan melalui 

kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau 

pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer 

berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di 

lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa 

salukanan, kepala pustu, kader-kader kesehatan masyarakat setempat di 

desa salukanan . 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui oranng lain 

atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung 

informasi yang di dapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan 

pustaka, literatur-literatur, dokumen, penelitian terdahulu, buku, laporan-

laporan, dan catatan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas. 
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D. Informan Penelitian 

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive memilih 

orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan 

informasi sesuai dengan tujuan penelitian. 

   

No  Jabatan/ Instansi Jumlah 

1 Kepala Desa Salukanan Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang 

1  Orang 

2 Kader desa  2  Orang 

3 Masyarakat  2  Orang 

4 Kepala Pustu Desa Salukanan Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang  

1  Orang 

 Total 6 Orang 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data tidak akan mendapatkan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 
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1. Teknik Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang 

diselidiki.  

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, 

dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung dengan 

aktivitas-aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai 

pengamat independen. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan 

Di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

2. Teknik wawancara (interview) 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang 

mengajukan pertanyaan dan diwawancara (interview). Metode 

wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang Straregi 

Pemerintah Daerah Dalam Program Desa Mandiri Kesehatan di Desa 

Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi 

terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan 

pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas 

sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. 

Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan 
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secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai dimintai 

pendapat dan ide-idenya. Dalam penelitin ini wawancara dilakukan 

secara langsung dengan informan, mengenai Startegi Pemerintah Daerah 

Dalam Program Desa Mandiri Kesehatan Di Desa Salukanan Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbenuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen 

yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, 

patung, film dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara. 

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari dinas pemerintah 

daerah, masyarakat, data, foto, laporan kegiatan, atau segala bentuk 

dokumentasi. 

F. Teknik Analisis Data 

(Sugiyono, 2016)  mengatakan bahwa analisis data adalah mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang 
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akan dipelajari, dan membuat kesimpualan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles Dan 

Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data dan 

interaktif dimana analisis data. Data dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu 

meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data) data 

display (penyajian data), dan conclusion drawing atau penarikan 

kesimpulan / verifikasi (Miles dan Huberman, 1992 : 15), adapun 

penjelasannya yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka 

dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawncara, 

intisari dokumen, pita, rekaman biasanya di proses melalui pencatatan, 

pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis (Miles dan Huberman, 1992) 

2. Data reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, 

sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup bayak dan 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 
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diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan computer 

dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyno, 2016) 

3. Data display (penyajian data) 

Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif 

(Sugiyono, 2016). 

4. Conclusion drawing (penarikan kesimpulan/verifikasi) 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang 

telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya 

dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut 

diverifikasi serta diuji validitasnya. 

 

G. Teknik Pengabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkapkan 

kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat 

kepercayaan (kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengukuran pengabsahan data 

pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Sugiyono (2016) 

mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang 
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bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. 

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan 

triangulasi akan lebih meningkat kekuatan data apabila dibandingkan 

dengan satu pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pengabsahan data dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik 

yaitu peneliti menggunakan tekning pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendpatkan data dari sumber yang sama. Teknik pengumpulan data 

yang dimaksud berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk 

sumber data yang sama secara serentak (Sugiyono, 2016). 

Penggunaan triangulasi teknik tersebut dilakukan agar data yang 

diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data primer 

menjadi lebih valid, consist, tuntas, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan 

ditarik kesimpulan terkait dengan Strategi Pemerintah Daerah Dalam  

Program Desa Mandiri Kesehatan  di Desa Salukanan Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

 

1. Gambaran Umum Desa Salukanan 

 

Pada jaman dahulu, yaitu pada tahun 1940 Desa Salukanan 

Kecamatan  Baraka  Kabupaten Enrekang resmi terbentuk. Pada saat itu 

Desa Salukanan memiliki wilayah yang sangat luas dan yang menjabat 

sebagai kepala Desa adalah Dawa, hingga akhir tahun 1970. 

Pada awal tahun 2000 Desa Salukanan dimekarkan menjadi 3 (tiga) 

Desa yaitu Desa Kendenan, Desa Pepandungan dan Desa Salukanan yang 

memiliki wilayah paling luas di antara tiga Desa tersebut. Pada umumnya 

masyarakat yang ada di Desa Salukanan adalah petani, yakni 95%, dan 

sisanya adalah pegawai dan pedagang. Wilayah Desa Salukanan terdiri 

dari 4 dusun dan 8 RK dan sebagian besar dijadikan lahan kebun dan 

persawahan. 
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Selanjutnya terdapat kejadian-kejadian baik dan yang buruk di Desa 

Salukanan yakni sebagai berikut : 

TABEL.4.1 

KEJADIAN-KEJADIAN DESA SALUKANAN 

 

TAHUN 

KEJADIAN YANG BAIK 

KEJADIAN YANG 

BURUK 

2007 

 Pembukaan jalan tani 

 Adanya program kursus menjahit 

dari PNPM 

 Jalan tani bermasalah 

2008 

 

Pilkadah Bupati Enrekang 

Tibul konflik anatara 

kelompok sosial di 

masyarakat 

2009 

 Pengecoran lorong-lorong dusun 

 Pengecoran irigasi  

 Terjadinya longsor 

 Kena sangsi tidak terdanai 

oleh PNPM 

2010 

 Pengecoran jalan desa 

 Hasil pertanian mahal harganya 

 Perguliran dana KUR 

 Pembuatan drainaese 

 Perbaikan gedung-gedung sekolah 

 Musim hujan ekstrim 

 Serangan hama tikus 

 Hampir gagal panen 

Sumber: Balai Desa Salukanan, 2019 
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2. Letak Geografis 

Desa Salukanan adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten 

Enrekang, wilayah desa salukanan merupakan wilayah yang cukup 

strategis untuk jalur transportasi karena daerah ini tidak terlalu jauh dari 

poros makassar toraja. Sementara daerah Desa Salukanan berada di 

sebelah timur kota Enrekang. Dengan batas-batas sebagai berikut:  

 

1. Sebelah Utara  : Berbatasan Dengan Kecamatan Curio. 

2. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Kendenan Dan Desa Bone- 

Bone. 

3. Sebelah Selatan: Berbatasan Dengan Kecamatan Buntu Batu. 

4. Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Kecamatan Malua. 

Jumlah penduduk yang mendiami wilayah Desa Salukanan 

berdasarkan data kependudukan tahun 2010 adalah sebanyak 1.367 jiwa, 

yang terdiri atas 660 jiwa laki-laki, dan 707 jiwa perempuan, jumlah 

tersebut tersebar pada empat dusun, yakni Dusun Matarin, Dusun 

Gandeng, Dusun Peawan, Dusun Tantido.  

1. Jumlah penduduk 

Desa Salukanan mempunyai jumlah penduduk 1.367 jiwa, yang 

tersebar dalam 4 (empat) dusun dengan perincian sebagaimana tabel: 
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TABEL.4.2 

JUMLAH PENDUDUK 

Sumber: Dokumen kependudukan Desa Salukanan, 2019 

2. Mata pencaharian 

Pada umumnya penduduk di Desa Salukanan bermata pencaharian 

di bidang pertanian, yaitu bersawah, dan berkebun yang tersebar di setiap 

Dusun dengan luas lahan yang berbeda-beda. 

Di samping mata pencaharian di bidang Pertanian, sebagian 

penduduk di Desa Salukanan masih memiliki mata pencarian lainnya 

seperti tukang kayu, tukang batu, usaha makanan kecil, pedagang, dan 

sebagian lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

3. Keadaan pendidikan 

Di era yang modern ini untuk menguasai suatu teknologi, sebagai 

penunjang dalam mengembangkan diri, seluruh lapisan Masyarakat di 

Desa Salukanan percaya bahwa hanya dengan memiliki ilmu 

pengetahuan maka mereka dapat meraih itu semua, sehingga para orang 

tua yang ada di daerah ini berupaya untuk menyekolahkan anak-anak 

 

No 

 

Nama Dusun 

Jumlah jiwa 

L P TOTAL 

1. Gandeng 199 210 409 

2. Peawan 178 180 358 

3. Matarin 156 151 307 

4. Tatindo 158 161 319 

Jumlah 691 702 1.393 
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mereka setinggi-tingginya, dengan harapan lewat pendidikan mereka 

dapat merubah keadaan keluarga. 

Untuk partisipasi warga terhadap pendidikan dapat dikatakan 

cukup menggembirakan, dengan melihat jenis dan berbagai jenis sekolah 

yang ada di wilayah ini, mulai dari play group sampai dengan Sekolah 

Menengah Atas atau sederajat. Sehingga dengan melihat keberadaan 

sarana pendidikan ini, cukup memberikan gambaran bahwa partisipasi 

masyarakat yang cukup tinggi terhadap pendidikan. Untuk lebih 

lengkapnya dapat kita lihat pada tabel berikut 

                                        TABEL.4.3 

                      JUMLAH SARANA PENDIDIKAN 

No.                   Nama sekolah Banyaknya Sekolah 

1. Sekolah Taman Kanak-Kanak               2 

2. Sekolah Dasar               4 

3. Sekolah Menengah Pertama atau sederajat               1 

4. Sekolah Menengah Atas atau sederajat               1 

Jumlah               8 

Sumber: Balai Desa Salukanan, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas  cukup membuktikan bagaimana besarnya 

minat masyarakat akan pendidikan. Dimana semua dusun memiliki 

sekolah dasar, namun tidak sama halnya dengan Taman Kanak-Kanak 

yang hanya ada di Dusun Gandeng dan Dusun Matarin, untuk Sekolah 
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Menengah Pertama rata-rata ada di wilayah ibukota Kecamatan, atau 

minimal ada di sekitar ibukota kecamatan, sehingga banyak diantara 

mereka yang lebih memilih untuk mencari sekolah yang ada di ibukota 

kecamatan, akan teatapi Desa Salukanan juga mempunyai satu unit. 

Beberapa kampung di Desa Salukanan bahkan mempunyai 

kebanggaan bahwa di setiap rumah mereka pasti memiliki anak yang 

berhasil menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana, dan lebih 

membanggakan lagi ada sebagian rumah tangga yang berhasil 

menyekolahkan semua anaknya sampai meraih gelar sarjana. 

4. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan desa salukanan adalah sebagai berikut 

TABEL. 4.4 

TINGKAT PENDIDIKAN 

Pra Sekolah 
SD SMP SMA Sarjana 

72 orang 
113 orang 61 orang 75 orang 68 orang 

Sumber: Balai Desa Salukanan, 2019. 

 

3. Sarana dan Prasarana Desa 

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Salukanan secara garis 

besar adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

SARANA DAN PRASARANA DESA 

 

Kantor 

BPD 

Kantor  

Desa  

Jalan 

Kabupaten  

Jalan 

Kecamatan  

Jalan 

desa    

Masjid  Sekolah  Balai 

desa  

1 bh 1 bh 1 bh  9   km 11 

km 

8 buah  9 buah  1 bh 

Sumber: Balai Desa Salukanan, 2019. 

 

Sarana dan prasarana merupakan penunjang proses kegiatan sosial 

ekonomi maupun kegiatan kebudayaan dalam masyarakat, maka 

keberadaannya sangat penting untuk aktifitas masyarakat di Desa 

Salukanan, ada beberapa sarana penting yang menjadi penunjang proses 

sosial budaya dan ekonomi, antara lain : 

a. Sarana peribadatan 

Untuk menciptakan manusia yang bertakwa, yang tidak hanya 

mengembangkan kemampuan intelektualnya namun juga 

mengembangkan spiritualnya, maka langka yang pasti adalah dengan 

penyediaan sarana peribadatan.  

b. Sarana Kesehatan 

Demi terwujudnya masyarakat yang sehat, di dalam suatu 

masyarakat harus ada sarana dan prasarana kesehatan, hal ini pun sejalan 

dengan program pemerintah dalam mencetak generasi yang unggul, 

untuk sarana kesehatan di Desa Salukanan bisa dikatakan tidaklah terlalu 

maksimal kareana hanya ada dua dusun yg mempunyai PUSTU, hal ini 
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dikarenakan jarak tiap wilayah cukup jauh. Untuk jumlah sarana dapat d 

lihat pada tabel berikut 

 

TABEL. 4.6 

SARANA KESEHATAN 

 

N

o 

Dusun 

Rumah 

Sakit 

Puskesmas

/Pustu 

Rumah Sakit 

Bersalin 

Posyandu 

1 Matarin 0 1 0 1 

2 Gandeng 0 1 0 1 

3 Peawan 0 0 0 0 

4 Tantido 0 0 0 0 

Jumlah 0 2 0 2 

Sumber : Balai Desa Salukanan, 2019. 

4. Visi dan Misi Desa Salukanan  

Visi Pembangunan Desa Salukanan merupakan gambaran kesuksesan yang 

ingin dicapai dalam waktu 6 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan 

RPJPD Kabupaten Enrekang, substansi RPJMD Kabupaten Enrekang, dinamika 

lingkungan strategis. Aspreasi masyarakat dan pemerintah Desa Salukanan, serta 

visi dan misi kepa;a Desa Terpilih, Untuk itu Visi Pembangunan Desa Salukanan 

untuk 6 tahun pertama RPJMDes 2018-2023 adalah  
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“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA SALUKANAN YANG 

MAJU, AMAN, DAN SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN 

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA 

Misi  

Desa Salukanan mempunyai misi pembangunn dalam jangka waktu 2013-

2018 adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatkan kualitas pelayanan masyarakat  

2. Pelayanan diarahkan untuk memenuhi hak dasar  masyarakat yang 

meliputi (1) Ketersediaan pangan, (2) pendididkan, (3) kesehatan (4) 

kesempatan kerja dan lapangan usaha, (5) sarana dan prasarana, (6) 

rasa aman dan tentram, (7) partisipasi dalam kehidupan sosial-politik. 

3. Mendorong kegiatan Gotong Royong 

4. Mewujudkan tersedianya sarana prasarana public yang Memadai 

5. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia 

6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan 
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5. Struktur Organisasi  
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MARDIN, S.Pd. i 
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Halim  



51 
 

51 
 

B. Gambaran  Strategi Pemerintah Daerah dalam Program Desa Mandiri 

Kesehatan 

Adapun Program –program desa mandiri keseahatan diantaranya ialah sebgai 

berikut : 

1. Pemeriksaan posyandu 

2. Kelas ibu hamil  

3. Posyandu usila (usia lanjut 45 tahun ke atas) 

4. Imunisasi stunting  

5. Sosialisasi penyuluhan kesehatan 

6. Pendataan dan mengamati seluruh ibu hamil 

Di Desa Salukanan  Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Permasalahan   

yang   masih   dihadapi   dalam   pembangunan kesehatan  saat  ini  adalah  belum  

optimalnya  akses,  keterjangkauan, dan  mutu  layanan  kesehatan.  Hal ini 

disebabkan  karena  sarana  layanan  kesehatan,  seperti  puskesmas  dan  

jaringannya  tidak  sepenuhnya  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat,  terutama  

yang  terkait  dengan masalah biaya  dan  jarak. Walaupun  rumah  sakit hampir 

terdapat di setiap kabupaten atau kota. Maka diperlukan beberapa indikator 

kesehatan yaitu: 

1. Sehat  

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 

Nawa cita, yaitu meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yaitu 

pogram sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia 
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Kerja, Program Indoneisa Sejahtera. Program Indonesia Sehat Selanjutnya 

menjadi program utama Pembangunan kesehatan yang kemudian 

direncanakan pencapainnya melalui Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 

Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui keputusan Mentri Kesehatan RI. 

Nomor HK 02.02/Menkes/52/2015. 

Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat 

kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dengan 

pemberdayaan masyarakat yang di dukung dengan finansial dan pemerataan 

pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok RPJMN 2015-

2019, yaiu :  

c. Meningkatnya status kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi 

ibu dan anak, 

d. Meningkatnya pengendalian penyakit 

e. Meningkatanya akses mutu pelayanan kesehatan dasar rujukanan 

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan 

f. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu 

Indonesia Sehat dan Kualitas pengelolaan SJSN kesehatan, 

g. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta  

h. Meningkatnya responsivitas sistem kesehatan 

Program Indonesia Sehat dilaksana dengan menegkan tiga filar utama, 

yaiu : (1). Penerapan paradigm sehat, (2) Penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) 

Pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Penerapan paradigama sehat 
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dilakukan dengan dengan strategi pengarustamaan kesehatan dalam 

pembangunan, penguatan upaya pormotif dan preventif, serta pemberdayaan 

masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi 

peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan 

peningkatkan mutu menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi 

berbasis risiko kesehatan.  

Sedangkan pelaksanaan JKN dilakukan dengan Strategi perluasan sasaran 

dan manfaat (benefit), serta kendali mutu dan biaya, Kesemuanya itu ditujukan 

kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Salukanan Mengenai 

cara masyarakat agar hidup sehat mengatakan bahwa : 

“pemeriksaan kesehatan terhadap warga masyarat di lakukan oleh 

petugas kesehatan yaitu, melakukan pemeriksaan posyandu itu kita 

bisa mengarahkan seluruh masyarakat tanpa memandang 

umur”.(wawancara TS, 03 agustus 2019) 

Berdasarakan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahawa 

pelayanan kesehatan sudah di lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pustu mengenai cara 

masyarakat agar hidup sehat mngatakan bahwa: 

”pertama kita adakan pemerikasaan posyandu terdisi dari beberapa 

kegiatan yang dilakukan kepada bayi dan balita di situ kita bisa 

mengetahui atau orang tua si bayi , balita mengetahui pertumbuhan 

dan perkembangan si bayi dan balita, yang kedua pemeriksaan ibu 

hamil untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan bayi atau 

janin pada Rahim ibu untuk mengetahui apakah ada risiko atau faktor 

risiko yang bisa mengakibatkan atau memperparah kesehatan pada si 

ibu , kemudian kita adakan juga itu kelas ibu hamil di sini maksudnya  



54 
 

54 
 

untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil pada  kelas ibu hamil kita 

harapkan si suami atau keluarga si ibu hamil ikut mendampingi  pada 

saat kegiatan tersebut. Untuk bisa membantu si Ibu hamil ketika ia 

mengalami risiko 

Kedua posandu usila (usia lanjut) berumur dari 45 tahun ke atas  

kenapa pada saat kegiatan posyandu usila  sangat perlu karena bisa 

meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap orang tua kita karena 

usila pada saat ini sangat jarang tersentuh karena kita tidak 

memperdulikan kesehatanya karena di usia lanjut itu mereka 

mendapatkan kesehatan yang layak untuk sejahtera di hari tuanya”. 

(wawancara  DR, 15 agustus 2019) 

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pelayanan 

kesehatan sudah sesuai dengan Standar Operasinal yang berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kader kesehatan desa mengenai 

warga masyarakat agar hidup sehat mengatakan bahwa:  

“cuci tangan dengan sabun, persalinan tenaga kesehatan, membuang 

sampah pada tempatnya tidak merokok di tempat umum, Tidak BAB 

di sembarang tempat”. (wawancara WS, 20 agustus 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan kesehatan sudah berjalan dengan ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengenai masyarakat 

agar hidup sehat mengatakan bahwa: 

“peningkatan kesehatan masyarakat sudah dilakukan dengan baik 

karena bidan atau kader desa sering mengadakan sosialisasi tentang 

hidup sehat, misalnya PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) agar 

masyarakat setempat memulai hidup bersih dan sehat di lingkungan 

sekitar”(wawancara DA, 20 agustus) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan kesehatan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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a. Ketersedian  

Sarana merupakan bangunan yang seluruhnya berada diatas tanah 

atau perairan, ataupun dibawah tanah atau pemerintah yang digunakan 

untuk penyelenggaraan atau penu jang pelayanan kesehatan. Sedangkan 

prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang dapat membuat suatu 

sarana sehingga dapat berfungsi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa salukanan 

mengenai ketersedian sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan 

menagatakan bahwa: 

“Di desa Salukanan sarana pelayanan kesehatan itu ada 2 pustu dan 

poskesdes namun jika prasarana yang mendukung masih kurang 

lengkap/masih terbatas dan masih dalam tahap pembangunan, serta 

alat medis serta obat-obat yang tidak selalu tersedia karena masalah 

persoalan dan serta petugas pelayanan di pustu Cuma 1 orang dan 

seharusnya ada dokter yang stanbye agar masyarakat mendpatkan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas” (wawancara TS, 03 agustus 

2019). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpilkan bahwa prasarana 

yang mendukung di pustu salukanan masih belum memadai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kader kesehatan desa mengenai 

ketersediaan sarana dan prasarana mengatakan bahwa : 

“Sarananya kan sudah ada namun dari segi prasarana masih sangat 

terbatas seperti tempat tidur untuk pasien, selimut dan sebagainya. 

(Wawancara WS, 20 agustus 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih 

terbatasnya prasarana di pustu Salukanan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengenai sarana dan 

prasarana mengatakan bahwa : 
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 “Sarana dan prasananya menurut saya blm memadai karena 

kadang- kadang saya tidak mendapat pembagian obat alasannya 

biasanya karena kehabisan obat. (wawancara DA, 20 agustus 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sarana dan prasana di pustu belum memadai 

b. Hambatan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Salukanan mengenai 

hambatan pelayana kesehatan mengatakan bahwa:  

“Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan, dan 

kurangnya dari segi prasarana yang mendukung sehingga proses 

pelayanan kesehatan belum optimal padahal disini setiap bualannya 

atau jum’at sudah menganjurkan bekerja sama dengan kepala pustu 

aparat desa dan kader desa dan kepla dusun untuk sama-sama 

mengalakan GERMAS dan PHBS tapi masyarakat masih kurang 

peduli terhadap kesehatan sekitar ” (wawancara TS, 03 agustus 

2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkam bahwa 

kesadaran masyarakat masih kurang, serta prasarana pendukung belum memadai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Pustu Salukanan mengenai 

hambatan pelayanan kesehatan megatakan bahwa: 

“Hamabatan dalam pelayanan yaitu petugas pelayanan disini itu 

cuman 1 saya sendiri sehingga kadang-kadang masyarakat itu  

menjadi malas datang karena kadang saya datang kadang juga tidak  

karena saya juga mempunyai  tugas di puskesmas jadi kalau saya 

bertugas di puskesmas saya tidak ke pustu. (wawancara  DR, 25 

agustus 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kurangnya petugas pelayanan di pustu sehingga masyarakat kurang antusias. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kader kesehtan Desa Salukanan 

mengenai hambatan pelayanan kesehatan megatakan bahwa: 

“ Hambatannya pelayanan kesehatan kurangnya prasarana yang 

mendukung seperti obat-obatan yang kadang-kadang 

kehabisan.(wawancara WS,  20 agustus 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih 

terbatasnya prasarana yang mendukung di pustu Salukanan. 

2. Peduli  

Menurut Philips (2007) peduli adalah sebuah pencapaian nilai dasar 

dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap keperpihakan kita 

untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di 

sekitar kita. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dsa Salukanan mengenai 

kepedulian masyarakat tentang kesehatan mengatakan bahwa: 

“setiap jum’at di adakan kerja bakti membersihkan halaman warga, 

dan terkadang juga di adakan sosialisasi dari Puskesmas tetapi masih 

banyak warga masyarakat yang tidak terlalu pedduli dengan sosialisai 

tersebut” (wawancara TS, 05 september 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepedulian masyarakat tentang kesehatan belum terpenuhi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Pustu mengenai kepedulian 

masyarakat terhadap kesehatan mengatakan bahwa: 

“ bahwa permasalahan utama yang terdapat di desa Salukanan ini 

adalah masalah kebersihan karena kurangnya kepedulian masyarakat 

tentang hidup bersih padahal  kami di sini sudah setiap bulan 

menganjurkan untuk sama-sama menerapkan PHBS (Perilaku Hidup 
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Bersih dan Sehat) namun warga masyarakat belum sadar akan hal ini” 

(wawncara DL, 05 september 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepedulian warga masyarakat tentang kesehatan di Desa Salukanan belum 

berjalan dengan baik 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kader  Kesehatan desa mengenai 

kepedulian masyarakat tentang kesehatan mengatakan bahwa : 

”kepedulian masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebersihan 

lingkungan masih kurang dan mereka tidak sadar akan kebersihan 

lingkungan sendiri, karena setiap jum’at sering diadakan kerja bakti 

intuk membersihkan lingkungan dan halaman rumah” wawancar WS, 

05 september 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepedulian 

masyarakat terhadap kesehatan tidak terlaksana dengan baik. 

a. Ketersediaan  

Ruang pelayanan Puskesmas Pembantu merupakan salah satu 

lingkungan layanan kesehatan selain taman dan kebersihakan dan keamanan 

pasien salah satu dimensi mutu pelayanan kesehatan. 

Untuk itu pemerintah pusat telah memberikan anggaran terhadap 

daerah untuk mendanai kegiatan khusus dan yang merupakan urusan daerah 

dan merupakan prioritas nasional melaui dana alokasi khusus (DAK). DAK di 

bidang kesehatan merupakan bantuan kepala daerah tertentu, untuk mendanai 

mendukung pelayanan kesehatan yang merupakan kewenagan dan tanggung 

jawab daerah ke arah mutu pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2011). 



59 
 

59 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Salukanan mengenai 

sarana dan prsarana mengatakan bahwa  

 “ dari segi sarana dan prasaran yang ada seperi timbangan, 

tempat tidur  dan obat-obatan” ( wawancara TS, 05 september 

2019) 

Berdasrkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepedulian masrayakat mengenai kesehatan masih sangat kurang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Pustu mengenai sarana dan 

prasaran mengatakan bahwa : 

”sarana di desa Salukanan masih kurang karang karena banyak 

posyandu yang tidak ada sarananya dan hanya numpang di pustu 

dan poskesdes, dari segi prasarana yang belum ada yaitu tabung 

oksigen” ( wawancara RD, 05 septembaer 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulakan bahwa masih 

kurangnya sarana dan prasarana di desa Salukanan. 

b. Hambatan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Salukanan mengenai 

hambatan dalam pelayanan kesehatan mengatakan bahwa:  

“ hambatan dalam pelayanan kesehatan yaitu masih kurangnya 

kesadaran warga masyarakat mengenai kesehatan” (wawancar TS, 

10 septembar 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya 

antusias masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 

 

 



60 
 

60 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Pustu Salukanan mengenai 

hambatan dalam pelayanan kesehatan mengatakan bahwa:  

“yang menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan yaitu; masih 

banyak masyrakat yang tidak datng dalam pemeriksaan rutin di 

posyandu” (wawancara DL, 10 september 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kurangnya minat/antusias masyarakat terhadap kegiatan posyandu yang dilakukan 

di Desa Salukanan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kader kesehatan desa Salukanan 

mengenai hambatan dalam pelayanan kesehatan mengatakan bahwa; 

“perlunya komunikasi yang baik antara kepala pustu dengan petugas 

kesehatan yang ada di puskesmas mengenai gizi buruk dan masalh 

kesehatn di lingkungan warga masyarakat ” (wawancara WS, 10 

september 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kurangnya 

komunikasi antara petugas pelayanan kesehatan. 

c. Pemanfaatan  

Berdasarkan pada tabel dibawah ini maka pemanfaatan fasilitasi pelayanan 

kesehatan yaitu: 
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Tabel 4.7 

 Jumlah kunjungan  Pemeriksaan Rutin di Desa Salukanan Tahun  

2018-2019 

NO Nama Fasilitas 

Kesehatan 

Tahun Total 

2018 2019 

1. Pustu  26 19 45 

2. Poskesdes  8 6 14 

Total 34 15 59 

Sumber : Pustu dan Poskesdes Desa Salukanan, 2019. 

 

Tabel 4.7  menunjukkan data kunjungan pemeriksaan rutin di Desa Salukanan 

pada tahun 2018 sebanyak 34 orang, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 15 

orang Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah 

kunjungan  pada tahun 2019 (6 orang) dibandingkan pada tahun 2018 (8 orang). 

3. Tanggap  

Menurut Hidayah (2018) tanggap adalah mengetahui dan memperhatikan serta 

berkenan dengan kesedian, membantu dan membetikan permintaan dengan segera 

dan memberikan reaksi terhadapnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa salukanan mengenai 

tanggap terhadap kesehatan mengatakan bahwa ; 

“tanggap terhadap  permasalahan kesehatan diwilayahnya penerapan 

sistem kewaspadaan dini penyakit perubahan iklim misalnya: DBD 

(Demam Berdarah), Malaria dan Diare” (wawancara TS, 14 september 

2019) 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkkan bahwa 

masyarakat sudah tanggap dalam permasalhan kesehatan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pustu Salukanan mengenai 

tanggap terhadap kesehatan mengatakan bahwa: 

“petugas posyandu terpadu juga telah melakukan penyuluhan terkait 

dengan 3M setiap pertemuan, dan juga penerapan pola hidup bersih di 

Desa Salukanan yaitu telah dilakukan sosialisai dari petugas pustu 

disetiap rumah memiliki jendela dan ventilasi yang baik untuk 

pertukaran udara yang bersih” (wawancara  DR, 14 september 2019) 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggap 

terhadap kesehatan sudah berjalan dengan baik. 

Berdasarkn hasil wawancara dengan Kader Kesehatan Desa mengenai 

tanggap terhadap kesehatan mengatakan bahwa: 

“tanggap terhadap kesehatan di adakan sosialisai mengenai 3M yaitu : 

Menguras wadah air, Menutup rapat-rapat tempat penampungan air 

dan Mengubur barang bekas, Stunting pada anak sejak dini sosialisai 

ini bartujuan untuk mengetahui gejala stunting anak sejak dini, Pra 

Nikah soaialisai ini bertujuan bagi remaja untuk menekan pernikahan   

dini”(wawancar WS, 14 september 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggap 

terhadap kesehatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkam hasil wawancara dengan masyarakat desa mengenai tanggap 

terhadap kesehatan mengatakan bahwa: 

“petugas posyandu terpadu sering mengadakan penyuluhan untuk      

warga masyarakat setempat,sehingga kami lebih melaukan 3M seperti 

yang dikatakan oleh petugas posyandu agar terhindar dari DBD” 

(wawancara DA, 14september 2019) 
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a. Hambatan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa salukanan mengenai 

hambatan dalam tanggap terhadap kesehatan mengatakan bahwa; 

“hambatan dalam tanggap terhadap permasalahan kesehatan iyalah 

warga masyarakat yang selalu tidak mengindahkan sosialisasi dan 

penyuluhan yang dilakukan petugas posyandu terpadu” (wawancara 

TS, 14 september 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya 

antusias dan minat warga masyarakat terhadap sosialisasi dan penyuluhan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pustu salukanan mengenai 

hambatan dalam tanggap terhadap permasalahan kesehatan mengatakan bahwa: 

“warga masyarakat yang kurang bekerja sama dengan ptugas 

posyandu, warga masyarakat kurang mengindahkan sosialisai dan 

penyuluhan serta pemeriksaan rutin yang di lakukan oleh bidan dan 

peugas posyandu” (wawancara DL, 14 september 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggap 

terhadap kesehatan tidak berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil waancara dengan Kader Kesehatan desa mengenai 

tanggap terhadap kesehatan mengatakan bahwa: 

“masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan 

keluarga serta kebersihan lingkungan” (wawancara WS, 14 

september 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyrakat 

tidak terlalu antusias terhadap tanggap terhadap kesehatan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan warga masyarakat mengenai tanggap 

terhadap kesehatan mengatakan bahwa: 

“warga sekitar masih tidak perduli dengan kesehatan sehingga 

mereka ketika sakit hanya tinggal dirumah berdiam diri ketimbang 

ingin memeriksakan dirimereka kepustu”(wawancara DA, 14 

september 2019)  

 

b. Pemanfaatan  

Berdasarkan pada tabel dibawah ini maka pemanfaatan pelayanan 

kesehatan balita yaitu: 

Tabel 4.8 

 Jumlah  kunjunagn Balita Di Desa Salukanan  

Tahun 2018-2019 

No 

Nama Fasilitas 

Kesehatan 

Tahun 

Total 

2018 2019 

1 Pustu 10 11 21 

2 Poskesdes 9 11 20 

Total 19 22 41 

Sumber : pustu dan Poskesedes Desa Salukanan, 2019. 

 Tabel 4.8 menunjukkan data  kunjungan Balita di Desa salukanan 

pada tahun 2018 sebanyak 19 orang sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 22 

orang. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah 

pasien Balita pada tahun 2018 (19 orang) dibandingkan pada tahun 2019    

(22 orang). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

 Berdasarkan penelitian pada pembahasan mengenai Strategi 

Pemerintah Daerah Dalam Program Desa Mandiri di Desa Salukanan 

Kecamatan Baraka maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

Di Desa Salukanan  Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 

Permasalahan   yang   masih   dihadapi   dalam   pembangunan kesehatan  

saat  ini  adalah  belum  optimalnya  akses,  keterjangkauan, dan  mutu  

layanan  kesehatan.  Hal ini disebabkan  karena  sarana  layanan  

kesehatan,  seperti  puskesmas  dan  jaringannya  tidak  sepenuhnya  dapat  

dijangkau  oleh  masyarakat,  terutama  yang  terkait  dengan masalah 

biaya  dan  jarak. 

 1.  Faktor Pendukung 

a. Lingkungan.  

b. Masyarakat.  

2. Faktor Penghambat 

a. Keterbatsan waktu  

b. Pemalsuan data. 
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B. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulam diatas, maka perlu dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut : 

Hal ini disebabkan  karena  sarana  layanan  kesehatan,  seperti  

puskesmas  dan  jaringannya  tidak  sepenuhnya  dapat  dijangkau  oleh  

masyarakat,  terutama  yang  terkait  dengan masalah biaya  dan  jarak. 

 (1) Penguatan pelayanan kesehatan,  

(2) Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Dalam upaya program Indonesia Sehat masyarakat dapat 

meningkatkan kesehatan melalui cara meningkatakan pemeriksaan 

kesehatan dan meningakatkan status gizi masyarakat. 

.  
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