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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek 

kehidupan masyarakat yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan, 

keamanan dan kesehatan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, 

bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional 

dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan 

bangsa lain yang lebih maju. http://stiebanten.blogspot.com/2011 /05/makna-

hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html diakses Selasa 16 Agustus 2011 21:43 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan 

menjadi hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-

undang dasar. Oleh karena itu perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya 

merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat 

yang sejahtera (walfare society). 

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan, diamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus 

ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan 

http://stiebanten.blogspot.com/2011%20/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html
http://stiebanten.blogspot.com/2011%20/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html
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sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan 

amanat Undang-undang tersebut, kesehatan merupakan hak setiap orang 

dalam memperoleh akses atau sumberdaya di bidang kesehatan, dan 

pemerintah memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu; 

merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh 

masyarakat, serta memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat 

dalam segala bentuk upaya kesehatan. 

Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya meningkatkan seluruh 

potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. 

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara 

Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam 

lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan 

kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat 

kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Upaya 

pemerintah  mewujudkan pembangunan kesehatan adalah dengan  melakukan 

berbagai upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB) antara lain mulai Tahun 2010 meluncurkan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK) ke Puskesmas di kabupaten atau kota yang 

difokuskan pada kegiatan preventif yaitu usaha yang dilakukan individu dalam 

mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan promotif yaitu proses 

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan 
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meningkatkan kesehatannya dalam program kesehatan ibu dan anak. Mulai 

tahun 2011, seluruh Puskesmas yang berjumlah 8.500 akan mendapatkan 

BOK. http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/ 

2137494-konsep-pembangunan-kesehatan-di-indonesia diakses Senin 15 

Agustus 2011 08:00. 

Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesejahteraan memiliki keterkaitan 

yang erat dengan tingkat kemiskinan. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari 

siklus lingkaran setan kemiskinan (the vicious circle of poverty). Bahwa 

terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, yaitu 

rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya pendapatan, dan rendahnya tingkat 

pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu 

timbulnya kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat kesehatan 

masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas rendah. 

Tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan rendah sehinga 

terjadi kemiskinan. Selanjutnya, kemiskinan menyebabkan seseorang tidak 

dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya 

pemeliharaan dan perawatan kesehatan. Oleh karena kesehatan menjadi faktor 

utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka 

kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyeleggara 

pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk 

sehat (right for health) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, 

merata, memadai, terjangkau dan berkualitas. Salah satunya dengan 

http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/
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meningkatkan fungsi posyandu agar kesehatan masyarakat terutama untuk ibu 

dan anak dapat teratasi. 

Menurut Pudiastuti (2011:23) Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya 

Kesehatan yang Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dikelola dan 

diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar 

untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu 

diasumsikan sebagai salah satu pendekatan yang tepat untuk menurunkan 

angka kematian dan kesakitan balita serta dapat meningkatkan status gizi 

balita. 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan ujung tombak pelayanan 

kesehatan dan menjadi bagian penting dari program pembangunan kesehatan 

oleh pemerintah yang bertujuan untuk masyarakat serta memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar 

untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Hal tersebut 

tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131 Tahun 2004 

tentang Sistem Kesehatan Nasional. Walaupun posyandu bersumber daya 

masyarakat, pemerintah tetap ikut andil terutama dalam hal penyediaan 

bantuan teknis dan kebijakan karena salah satu indikator keberhasilan 

posyandu adalah meningkatnya status gizi anak sehingga jumlah anak yang 

berat badannya tidak naik semakin menurun. 
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Tabel 1 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 

No Nama Kegiatan 
Persentase 

L+P Laki-laki perempuan 

1 Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 17 8 25 

2 Aspiksia 13 5 18 

3 Kelainan Kongenital 4 5 9 

4 Penyakit Infeksi 5 2 7 

5 Pneumoni 1 2 3 

6 Tetanus Neonatarum 2 0 2 

7 Kelainan Jantung 2 0 2 

8 Diare 1 1 2 

9 Aspirasi Air ketuban 1 0 1 

10 Aspirasi ASI 0 1 1 

11 Anchepallus 1 0 1 

 12 Down Sindrome 1 0 1 

13 Meningitis 0 1 1 

14 Illeus 1 0 1 

15 Hisprung 1 0 1 

16 Febris Disertai Kejang 1 0 1 

17 Hidrochepallus 0 1 1 

Jumlah Bayi Mati 52 25 77 

Sumber: seleksi kesehatan keluarga (Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus). 

Dari tabel di atas sejumlah 52 kasus (67,5%) bayi mati berjenis kelamin laki-

laki dan 24 kasus (32,5%) bayi mati berjenis kelamin perempuan. Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR) menempati urutan teratas penyebab kematian bayi yaitu 

sejumlah 25 kasus (32,5%), diikuti dengan aspiksia 18 kasus (32,4%), 

kelainan konginetal 9 kasus (11,7%), penyakit infeksi 7 kasus (9,1), pneumoni 

3 kasus (39,9), dan penyebab lain-lain sebanyak 15 kasus (19,4%). Angka 

kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal belum mencapai usia 1 

tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Indikator ini terkait 

langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi 

sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk 

pemeliharaan kesehatannya. AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan 

reproduksi dari pada angka kematian bayi. Meskipun target program terkait 

khusus dengan kematian balita, AKB relevan dipakai untuk memonitor 
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pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian 

balita. Sehingga diadakannya Posyandu Plus sangat sesuai dengan data di atas 

karena salah satu tujuan dari Posyandu Plus adalah bukan hanya untuk 

meningkatkan fungsi pengobatan gratis tetapi juga untuk meningkatkan umur 

harapan hidup. 

Menurut Pudiastuti (2011:10) beberapa penyebab kematian ibu yaitu karena 

perdarahan, tekanan darah yang tinggi saat hamil (eklampsia), infeksi, 

persalinan macet dan komplikasi keguguran. Sedangkan penyebab langsung 

kematian bayi adalah BBLR dan kekurangan oksigen (asfiksia). Penyebab 

tidak langsung kematian ibu dan bayi baru lahir adalah karena kondisi 

masyarakat seperti pendidikan, sosial ekonomi dan budaya. Kondisi geografis 

serta keadaan sarana pelayanan yang kurang siap ikut memperberat 

permasalahan ini. Upaya yang terbukti mampu meningkatkan indikator proksi 

(persalinan oleh tenaga kesehatan) dalam penurunan Angka Kematian Ibu dan 

Bayi adalah Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K). Program ini mendorong ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan, 

bersalin, pemeriksaan nifas dan bayi yang dilahirkan oleh tenaga kesehatan 

terampil termasuk skrining status imunisasi tetanus lengkap pada setiap ibu 

hamil. Kaum ibu juga didorong untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini 

(IMD) dilanjutkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. 

Posyandu Plus adalah Posyandu balita yang sudah ada di setiap Pekon (Desa) 

di Kabupaten Tanggamus. Awalnya dilaksanakan pada tahun 2008, namun 

karena masih banyaknya kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana yang 
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diberikan Pemerintah kepada Posyandu setempat sehingga pada tanggal 16 

Februari 2011 diluncurkan kembali yang selanjutnya fungsi Posyandu 

dikembangkan dengan menambah kegiatan Pengobatan Gratis bagi seluruh 

masyarakat. Program ini merupakan program pertama di Indonesia.  

Peluncuran posyandu plus mendapatkan ranking atau prestasi yang sangat 

membanggakan karena dapat menjadi percontohan daerah-daerah lain yang 

selalu mengupayakan pelayanan kesehatan merata untuk masyarakat. (http:// 

bappeda.tanggamus.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3

12:bupati-sampaikan-lkpj-amj-kepada-dprd-tanggamus&catid=50:info-utama). 

Terdapat 613 Posyandu di Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari 47 

Posyandu Pratama yaitu posyandu dimana belum terlaksana secara rutin 

kegiatan bulanan posyandu serta jumlah kader kurang dari 5 orang. 354 

Posyandu Madya yaitu posyandu yang dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 

50% pertahun dengan kader sebanyak 5 orang atau lebih, tetapi cakupan 

utamanya kurang dari 50%. 195 Posyandu Purnama yaitu posyandu yang sudah 

dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan jumlah kader 

sebanyak 5 orang atau lebih. Cakupan kelima kegiatannya lebih dari 50%, 

mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber 

pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya 

masih terbatas yakni kurang dari 50% KK diwilayah kerja posyandu. 17 

Posyandu madiri yaitu posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan 

lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau 

lebih. Cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu 

menyelenggarakan program tambahan, sumber pembiayaan dari dana sehat 
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yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang 

dari 50% KK di wilayah kerja posyandu. Keempat jenis Posyandu tersebut 

ditingkatkan statusnya menjadi posyandu plus (pengobatan gratis untuk 

penyakit dasar dan rujukan) yang dilatarbelakangi dalam mengatasi 

keterbatasan sarana pelayanan kesehatan dan kondisi geografis di beberapa 

Daerah di Tanggamus yang masih sulit dalam menjangkau sarana pelayanan 

kesehatan, serta mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan oleh 

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus 

mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

diselenggarakannya pelayanan kesehatan gratis, yakni dilaksanakan program 

dalam mengoptimalkan fungsi posyandu balita menjadi “posyandu plus”. 

(http://www.radartanggamus.co.id/berita-utama/685-posyandu-plus-dilaunchi 

ng-16-februari: Selasa 16 Agustus 2011 00:43). 

Program posyandu plus penting untuk diteliti karena sebagian besar Pos 

Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Tanggamus terutama di 

pedesaan tidak berfungsi secara optimal karena sulitnya jangkauan pelayanan 

kesehatan disetiap desa/ pekon. Sehingga program posyandu plus 

dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus terutama di pedesaan untuk 

mempermudah akses pelayanan kesehatan. Sedangkan pada dasarnya 

kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama sebagai ukuran kualitas 

hidup yang mendasar sekali dan yang harus dipenuhi oleh setiap orang, 

dengan kesehatan akan memungkinkan setiap orang untuk melakukan 

kegiatan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup yang lain. (Hasil Prariset 

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus). 

http://www.radartanggamus.co.id/berita-utama/685-posyandu-plus-dilaunchi%20ng-16-februari
http://www.radartanggamus.co.id/berita-utama/685-posyandu-plus-dilaunchi%20ng-16-februari
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Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi 

Lampung dan kabupaten ini menjadi satu-satunya daerah yang mengadakan 

program posyandu plus. Sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di 

Kabupaten Tanggamus adalah “masyarakat Tanggamus yang mandiri untuk 

hidup sehat”, dan visi tersebut mengacu pada Konsep misi Kabupaten 

Tanggamus yaitu “terwujudnya masyarakat yang tangguh, sejahtera dan 

agamis dalam suasana dan tatanan daerah yang aman, tertib, lestari dan 

mandiri”. Sehingga diluncurkannya posyandu plus untuk menghasilkan tenaga 

medis professional agar tercapainya pelayanan kesehatan, karena pada 

umumnya permasalahan kesehatan bukan merupakan permasalahan yang 

biasa, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan atau instansi 

kesehatan saja, permasalahan kesehatan adalah permasalahan bangsa. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai Efektivitas Pelayanan Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

Plus (studi pada Posyandu Mawar dan Posyandu Brotowali di Kabupaten 

Tanggamus tahun 2012). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana efektivitas pelayanan program posyandu plus dalam 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanggamus? 
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2.  Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perwujudan 

pelayanan program posyandu plus yang efektif di Kabupaten Tanggamus? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelayanan program 

posyandu plus dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di 

Kabupaten Tanggamus. 

2.  Untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor-faktor penghambat yang 

dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Dinas Kesehatan dalam 

melaksanakan pelayanan program posyandu plus yang efektif. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan nantinya mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk kepentingan akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

kajian bagi ilmu administrasi negara, khususnya mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pelayanan publik. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan masukan bagi sejumlah Posyandu di Kabupaten Tanggamus 

dalam rangka meningkatkan pelayanannya. 


