
Departemen Kesehatan yang Ramping dan Fokus 
 
Bulan Januari 2010 ini, struktur departemen kesehatan akhirnya diubah. Selain 
sekertariat jenderal, inspektorat jenderal, akan ada perubahan direktorat jenderal. 
Kalau informasi yang saya terima benar, maka akan ada Direktorat Jenderal Bina 
Upaya Kesehatan, yang menyatukan seluruh pembinaan pelayanan kesehatan, mulai 
dari pelayanan primer (dulu diurus oleh Ditjen Binkesmas) sampai tersier (dulu diurus 
oleh Ditjen Yanmedik). Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan akan tetap ada. Demikian juga Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan 
Alat Kesehatan. Memang belum jelas apakah alkes ini juga menyangkut teknologi 
canggih yang ada di rumah sakit. Menurut saya mestinya iya, sehingga DitJen 
Binyakes (he he singkatan Bina Upaya Kesehatan) bisa fokus mengurusi kualitas 
pelayanan, tidak sibuk ngurusin pembelian alkes canggih rumah sakit seperti yang 
lalu-lalu. 

Satu lagi direktorat jenderal yang baru adalah Direktorat Jenderal Bina Gizi 
Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak. Ditjen ini dibentuk untuk mencapai MDG, 
khususnya target ke 5, menurunkan angka kematian ibu melahirkan 3/4nya, sesuai 
janji pemerintah Indonesia kepada dunia.  

Saya pribadi berpendapat reorganisasi ini kurang reformis, mungkin karena tarik ulur 
dengan banyak pihak. Kalau kita menganalogikan ditjen sebagai salah satu 
pengorganisasian cluster kegiatan mestinya pembagiannya itu adalah sbb: 

1. Cluster Pemberdayaan Masyarakat dan Lintas Sektor, yang membina urusan  
Promosi (PHBS), Pemberdayaan masyarakat (UKBM), Kerja sama Lintas 
Sektor dan e-Kesehatan. Pembinaan Gizi masyarakat, yang kegiatannya mirip 
juga bisa disini  

2. Cluster  kesehatan masyarakat yang meliputi, Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyakit, Penanggulangan Wabah, Lingkungan Sehat,  

3. Cluster Pelayanan kesehatan, yang membina Pelayanan Kesehatan 
Perorangan/Masyarakat, kesehatan haji, pelayanan kesehatan dan rujukan 
nasional, kesehatan DTPK  

4. Cluster Sumber daya Kesehatan yang meliputi dana (JPK), SDM, Obat alkes, 
dan  

5. Cluster manajemen kesehatan, yang membina manajemen kesehatan wilayah, 
Penelitian, Skrener Iptek, Kerja sama LN,  dan pengembangan SIK 

 
Prof Siswanto dari UGM bahkan mengusulkan kalau seluruh Upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan digabung saja menjadi satu cluster, 
dengan agumen karena fungsi Depkes hanya "pembinaan" (steering) bukan 
pelaksanaan (rowing). 

Menurut saya, pembentukan ditjen bina kefarmasian mubazir, karena kita sudah 
mempunyai Badan POM yang independen langsung ke Presiden dan mempunyai 
tugas pembinaan juga. Sehingga tidak usah susah payah mengatur pembagian kerja 
antara Ditjen Bina Kefarmasian dengan Badan POM, atau menggunakan taktik 
menarik SDM Badan POM ke Ditjen Bina Kefarmasian dan sebaliknya, agar mereka 
bisa bekerja sama.  



Kedua, Argumen bahwa kegiatan promosi bisa masuk ke Direktorat Jenderal Bina 
Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak memang masih masuk akal, tetapi pada 
praktisnya tidak akan terlaksana juga. Apalagi ketentuan Bappenas adalah bahwa 
setiap ditjen hanya boleh ada satu program utama. 

Ketiga kalau kita konsisten bahwa negara kita menganut sistem desentralisasi, 
mestinya ada semacam direktorat jenderal yang memonitor, mensupervisi, membina 
dan mengembangkan manajemen dinas kesehatan  propinsi dan dinas kesehatan 
kabupaten. Artinya kita fokus ke steering not rowing. 

Agar Departemen kesehatan fokus ke steering, maka memang tugas pengumpulan 
informasi langsung seperti dari RS maupun Puskesmas mestinya dialihkan ke dinas 
kesehatan propinsi. Departemen kesehatan hanya menerima langsung informasi yang 
sudah diolah oleh propinsi. Mengapa, toh selama ini informasi langsung yang 
diterima tidak pernah lengkap, seperti informasi rutin dari RS dan puskesmas, dan toh 
tidak ada sangsi maupun follow upnya. Kedua informasi yang diterima toh tidak juga 
diolah untuk kebutuhan perencanaan tahun depan.  

Mungkin yang paling tragis, departemen kesehatan juga tidak pernah tahu apakah 
informasi yang diterimanya valid dan reliable. Well, seperti pepatah bilang, garbage 
in, gargabe out. Mestinya untuk mendapatkan informasi langsung, Departemen 
Kesehatan, melalui Badan Litbangkes, mengambil langsung kesumbernya. Seperti 
Riskesdas yang dilakukan th 2007, yang mengambil langsung ke masyarakat, 
menghasilkan informasi yang memang representatif merefleksikan apa yang terjadi di 
masyarakat dalam hal kesehatan. Berbagai informasi yang dihasilkan memang 
menghebohkan, karena berbeda dengan informasi yang dikumpulkan secara rutin. 
Kalau Badan Litbangkes juga melakukan hal yang dengan RS, seperti Riset RS dasar, 
saya yakin, kita akan juga dapat banyak hal yang selama ini tidak pernah kita ketahui. 
Paling tidak, kita akan bisa steering dengan benar, tidak meraba-raba seperti sekarang 
ini. 
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