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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Tujuan nasional Bangsa indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 
yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan
nasional
Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, 
diperlukan dukungan SKN yg tangguh
Indonesia menghadapi berbagai perubahan dan tantangan
strategis yg mendasar baik eksternal maupun internal

B. MAKSUD DAN KEGUNAAN
Penyusunan SKN baru dimaksudkan untuk menyesuaikan SKN 
1982 dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan
internal, agar dapat dipergunakan sebagai landasan, arah, dan
pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik oleh
masyarakat, swasta maupun oleh pemerintah (pusat, provinsi, 
kab/kota) serta pihak-pihak terkait lainnya
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PENDAHULUAN
SKN baru mempertegas makna pembangunan kesehatan
dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas
penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan
visi dan misinya, memantapkan kemitraan dan
kepemimpinan yg transformatif, meningkatkan pemerataan
upaya kesehatan yg terjangkau dan bermutu, serta
meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan
pembangunan nasional
SKN baru merupakan acuan dalam menerapkan
pendekatan pelayanan kesehatan primer yg secara global 
telah diakui sebagai pendekatan yg tepat dalam mencapai
kesehatan bagi semua, yg untuk Indonesia diformulasikan
sebagai visi Indonesia Sehat

BAB II 
ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN 

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

1. Upaya kesehatan
Belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya promotif dan
preventif masih kurang
Jumlah sarana dan prasarana kesehatan masih belum
memadai
Penyebaran sarana dan prasarana kesehatan belum merata
Potensi pelayanan kesehatan swasta dan upaya kesehatan
berbasis masyarakat yg semakin meningkat, belum
didayagunakan sebagaimana mestinya
Keterlibatatan Dinkes dalam penyelenggaraan upaya
kesmas dan keterkaitannya dg pelayanan rumah sakit sbg
sarana rujukan masih dirasakan sangat kurang
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ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Derajat kesehatan belum memuaskan
Angka Kematian Bayi (50/1000 kelahiran hidup) dan Angka
Kematian Ibu (373/10.000 kelahiran hidup) masih tinggi
Umur harapan hidup masih rendah, yaitu rata-rata 66,2 
tahun (tahun 1999)
Kondisi tsb berakibat pada masih rendahnya Indeks
Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia, yaitu pada urutan
112 dari 175 negara (UNDP, 2003)

2. Pembiayaan kesehatan
Masih rendah, yaitu rata-rata 2,2% dari Produk Domestik
Bruto (PDB), atau rata-rata antara USD 12-18 per kapita
per tahun.

ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Sedangkan anjuran WHO adl paling sedikit 5% dari PDB 
per tahun.
30% pembiayaan bersumber dari pemerintah, dan 70% 
bersumber dari masyarakat termasuk swasta, yg sebagian
besar masih digunakan untuk pelayanan kuratif
Mobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat masih
terbatas serta bersifat perseorangan (out of pocket).
Jumlah masyarakat yg memiliki jaminan kesehatan masih
terbatas (kurang dari 20%)
Metoda pembayaran kepada penyelenggara pelayanan
masih didominasi oleh pembayaran tunai, sehingga
mendorong penyelenggaraan dan pemakaian pelkes secara
berlebihan serta meningkatnya biaya kes.
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ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Penerapan teknologi canggih dan perubahan pola penyakit
sebagai akibat meningkatnya umur harapan hidup akan
mendorong meningkatnya biaya kesehatan
Tingginya angka kesakitan berdampak thd biaya kesehatan
yang akan memperberat beban ekonomi
Sementara itu, anggaran pembangunan berbagai sektor
lain belum sepenuhnya mendukung pembangunan kes.

3. Sumberdaya manusia kesehatan
Jumlah SDM kesehatan belum memadai
Rasio tenaga kesehatan dg jumlah penduduk masih rendah
Penyebaran SDM kesehatan belum menggembirakan
Mutu SDM kesehatan masih membutuhkan pembenahan

ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Sistem penghargaan dan sanksi, peningkatan karier, 
pendidikan dan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan, 
akreditasi pendidikan dan pelatihan, seta sertifikasi, 
registrasi dan lisensi SDM kes belum mantap
Sistem sertifikasi, registrasi dan lisensi SDM di Indonesia 
belum mencakup aspek profesionalisme
Kerjasama lintas program, lintas sektor dan dg organisasi
profesi serta LSM dalam pengembangan tenaga kes masih
terbatas

4. Sumber daya obat dan perbekalan kesehatan
Industri farmasi di Indonesia sebanyak 198 buah, tdd 34 
PMA, 4 BUMN, 160 PMDN/Swasta Nasional.
PBF berjumlah 1.473 buah, apotek 6.058 buah dan toko
obat 4.743
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ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Mutu industri farmasi telah distandarisasi dengan
ditetapkannya cara pembuatan obat yang baik (COPB)
Untuk menunjang upaya kes, terutama yg diselenggarakan
oleh pemerintah, telah ditetapkan kebijakan obat generik
yg mencakup 220 jenis obat.
Masalah dalam bidang kefarmasian, obat, sediaan farmasi, 
alat kesehatan, vaksin, kosmetik, perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT), insektisida, dan reagensia adalah yg
menyangkut ketersediaan, keamanan, manfaat, serta mutu
dg jumlah dan jenis yg cukup serta terjangkau dan mudah
diakses masyarakat
Pengawasan perbekalan dan alkes sejak dari produksi, 
distribusi sampai dg pemanfaatannya belum dilakukan dg 
optimal. Sedangkan pengadaannya untuk sarana kes
pemerintah belum sesuai dg kebutuhan

ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL

5. Pemberdayaan masyarakat
Keberhasilan pembangunan kes di Indonesia tidak terlepas
dari partisipasi aktif masyarakat.
Berbagai bentuk upaya kes berbasis masyarakat banyak
didirikan, a.l dalam bentuk Posyandu (sekitar 240.000 
buah), 33.083 Polindes, 12.414 Pos Obat Desa, 4.049 Pos 
Upaya Kesehatan Kerja.
Dalam pembiayaan kes, pemberdayaan masyarakat
diwujudkan melalui bentuk dana sehat yg berjumlah
23.316 serta berbagai yayasan peduli dan penyandang
dana kes
Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan, 
advokasi kesehatan, serta pengawasan sosial dalam
program pembangunan kes belum banyak dilaksanakan
Jaringan kemitraan antara sektor pemerintah dan swasta
belum dikembangkan secara optimal
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ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL

6. Manajemen kesehatan
Keberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan a.l
oleh tersedianya data dan informasi kesehatan, dukungan
kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi kesehatan, 
dukungan hukum kesehatan, serta administrasi kesehatan
Sistem informasi manajemen kesehatan telah berhasil
dikembangkan
Mencakup a.l sistem informasi manajemen Puskesmas
(SIMPUS), sistem informasi manajemen kepegawaian
(SIMKA), sistem survailans penyakit menular,sistem
survailans penyakit tidak menular, serta sistem jaringan
penelitian dan pengembangan kesehatan nasional (JPPKN).
Dg berlakunya kebijakan desentralisasi berbagai sistem
informasi ini perlu ditinjau dan ditata ulang

ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan telah dilaksanakan sesuai dg perkembangan.
Penerapan tsb diutamakan pada IPTEK tepat guna untuk
pelayanan kesehatan tk pertama (Puskesmas) serta IPTEK 
canggih untuk pelayanan kesehatan rujukan.
Hukum kesehatan terutama yg menyangkut upaya kesmas
secara bertahap telah dikembangkan
Administrasi kes, yg mencakup perencanaan, pelaksanaan
serta pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan
kes di berbagai tk dan bidang sudah dikembangkan
Telah disusun berbagai panduan administrasi kes, 
termasuk Rencana pembangunan Kesehatan Menuju
Indonesia Sehat 2010, Rencana Strategis Pembangunan
Kesehatan 2001-2004 serta sistem perencanaan dan
penganggaran kesehatan terpadu (P2KT).
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BAB III
POKOK-POKOK SKN

A. PENGERTIAN SKN
Adalah suatu tatanan yg menghimpun berbagai upaya
Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, 
guna menjamin derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti
dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945

Pada hakikatnya, SKN adalah juga merupakan wujud
dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan
kesehatan, yg memadukan berbagai upaya Bangsa
Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin
tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.

POKOK-POKOK SKN

B. LANDASAN SKN
1. Landasan idiil : Pancasila
2. Landasan konstitusional : UUD 1945, khususnya :

Pasal 28 A; setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya
Pasal 28 B ayat (2); setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang
Pasal 28 C ayat (1); setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia
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POKOK-POKOK SKN

Pasal 28 H ayat (1); setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan, dan ayat (3); setiap
orang berhak atas jaminan sosial yg memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yg
bermartabat
Pasal 34 ayat (2); negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat
yg lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan, dan ayat (3); negara bertanggungjawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak

POKOK-POKOK SKN
C. PRINSIP DASAR SKN

Adalah norma, nilai, dan aturan pokok yg bersumber
dari falsafah dan budaya Bangsa Indonesia, yg
dipergunakan sebagai acuan berfikir dan bertindak
dalam penyelenggaraan SKN, meliputi :

1. Perikemanusiaan
Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip
perikemanusiaan yg dijiwai, digerakkan, dan
dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap
Tuhan YME. Terabaikannya pemenuhan kebutuhan
kesehatan adalah bertentangan dengan prinsip
kemanusiaan. Tenaga kes dituntut untuk tidak
diskriminatif serta selalu menerapkan prinsip-prinsip
perikemanusiaan dalam menyelenggarakan upaya
kesehatan
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POKOK-POKOK SKN

2. Hak Asasi Manusia
Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip hak asasi
manusia. Diperolehnya derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa
membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial
ekonomi. Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi

3. Adil dan merata
Penyelenggaraan SKN berdasarkan prinsip adil dan merata. 
Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yg setinggi-
tingginya, perlu diselenggarakan upaya kesehatan yg bermutu
dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil
dan merata, baik geografis maupun ekonomis

POKOK-POKOK SKN

4. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat
Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip pemberdayaan
dan kemandirian masyrakat. Setiap orang dan masyarakat
bersama dengan pemerintah berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta
lingkungannya. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan
harus berdasarkan pada kepercayaan atas kemampuan dan
kekuatan sendiri, kepribadian bangsa, semangat solidaritas
sosial, dan gotong royong

5. Kemitraan
Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip kemitraan.
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POKOK-POKOK SKN
Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan
menggalang kemitraan yg dinamis dan harmonis antara
pemerintah dan masyarakat termasuk swasta, dengan
mendayagunakan potensi yg dimiliki. Kemitraan antara
pemerintah dengan masyarakat termasuk swasta serta
kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan
diwujudkan dalam suatu jejaring yg berhasil guna, agar 
diperoleh sinergisme yg lebih mnatap dalam rangka mencapai
derajat kesmas yg setinggi-tingginya

6. Pengutamaan dan Manfaat
Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip pengutamaan
dan manfaat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan
dengan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada
kepentingan perorangan maupun golongan. Upaya kesehatan
yg bermutu dilaksanakan dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta harus lebih mengutamakan

POKOK-POKOK SKN

pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan
penyakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan
secara berhasil guna dan berdaya guna, dengan
mengutamakan upaya kesehatan yg mempunyai daya
ungkit tinggi agar memberikan manfaat yg sebesar-
besarnya bagi peningkatan derajat kesmas beserta
lingkungannya

7. Tata kepemerintahan yang baik
Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara
demokratis, berkepastian hukum, terbuka (transparent), 
rasional/profesional, serta bertanggungjawab dan
bertanggung gugat (accountable)
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POKOK-POKOK SKN

D. TUJUAN SKN
Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan
oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun
pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, 
sehingga tercapai derajat kesmas yg setinggi-tingginya

E. KEDUDUKAN SKN
1. Suprasistem SKN

Suprasistem SKN adalah Sistem Penyelenggaraan Negara. SKN 
bersama dg berbagai subsistem lain, diarahkan untuk
mencapai Tujuan Bangsa Indonesia seperti yg tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

POKOK-POKOK SKN

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial

2. Kedudukan SKN terhdap Sistem Nasional lain
Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai
faktor, yg tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor
kesehatan, melainkan juga tanggungjawab dari berbagai
sektor lain terkait yg terwujud dalam berbagai bentuk
sistem nasional. Dengan demikian, SKN harus
berinteraksi secara harmonis dengan berbagai sistem
nasional tsb, seperti :
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POKOK-POKOK SKN

Sistem Pendidikan Nasional
Sistem Perekonomian Nasional
Sistem Ketahanan Pangan Nasional
Sistem Hankamnas, dan
Sistem-sistem nasional lainnya

Dalam keterkaitan dan interaksinya, SKN harus dapat
mendorong kebijakan dan upaya dari berbagai sistem
nasional sehingga berwawasan kesehatan. Dalam arti
sistem-sistem nasional tsb berkontribusi positif terhadap
keberhasilan pembangunan kesehatan

POKOK-POKOK SKN

3. Kedudukan SKN terhadap Sistem Kesehatan Daerah
(SKD)

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan kesehatan di
daerah perlu dikembangkan SKD. Dalam kaitan ini
kedudukan SKN merupakan suprasistem dari SKD
SKD menguraikan secara spesifik unsur-unsur upaya kes, 
pembiayaan kes, sumberdaya manusia kes, sumber daya
obat dan perbekalan kes, pemberdayaan masyarakat dan
manajemen kes sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. 
SKD merupakan acuan bagi berbagai pihak dalam
penyelenggaraan pembangunan kes di daerah
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POKOK-POKOK SKN

4. Kedudukan SKN terhadap berbagai sistem
kemasyarakatan termasuk swasta

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh
dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yg secara
bersama terhimpun dalam berbagai sistm kemasyarakatan. Di
pihak lain, berbagai sistem kemasyarakatan merupakan bagian
integral yg membentuk SKN. Dalam kaitan ini SKN merupakan
bagian dari sistem kemasyarakatan yg dipergunakan sebagai
acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan
sehat serta berperan aktif masyarakat dalam berbagai upaya
kesehatan. Sebaliknya sistem nilai dan budaya yg hidup di
masyarakat harus mendapat perhatian dalam SKN.

POKOK-POKOK SKN
Keberhasilan pembangunan kesehatan juga ditentukan oleh
peran aktif swasta. Dalam kaitan ini potensi swasta merupakan
bagian integral dari SKN. Untuk keberhasilan pembangunan
kesehatan perlu digalang kemitraan yg setara, terbuka dan
saling menguntungkan dg berbagai potensi swasta. SKN harus
mewarnai potensi swasta sehingga sejalan dengan tujuan
pembangunan nasional yg berwawasan kesehatan

F. SUBSISTEM SKN
Subsistem Upaya Kesehatan
Subsistem Pembiayaan kesehatan
Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan
Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan
Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
Subsistem Manajemen Kesehatan
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BAB IV
SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

A. PENGERTIAN
Adalah tatanan yg menghimpun berbagai upaya
kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan
perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung
guna menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yg setinggi-tingginya.

B. TUJUAN
Adalah terselenggaranya upaya kesehatan yg tercapai
(accessible), terjangkau (affordable), dan bermutu
(quality) untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat
kesmas yg setinggi-tingginya

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
C. UNSUR-UNSUR UTAMA

Terdiri dua unsur utama, yaitu upaya kesehatan masyarakat
(UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP)

1. UKM adalah setiap kegiatan yg dilakukan oleh pemerintah dan
atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi
timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. 
UKM mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, 
pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, 
penyehatan lingkungan, dan penyediaan sanitasi dasar, 
perbaikan gizi masyarakat, pengamanan sediaan farmasi dan
alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif (bahan
tambahan makanan) dalam makanan dan minuman, 
pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan
berbahaya, sesrta penanggulangan bencana dan bantuan
kemanusiaan
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SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

2.  UKP adalah setiap kegiatan yg dilakukan oleh pemerintah
dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perorangan
UKP mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, 
pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, 
pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan
kecacatan yg ditujukan terhadap perorangan. Dalam
UKP juga termasuk pengobatan tradisional dan alternatif
serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
D. PRINSIP
1.   UKM terutama diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran

aktif masyarakat dan swasta
2.   UKP diselenggarakan oleh masyarakatr, swasta dan

pemerintah
3.   Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus

memperhatikan fungsi sosial
4.   Penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, 

terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, 
dan bermutu

5.   Penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pengobatan
tradisional dan alternatif, harus tidak bertentangan dengan
kaidah ilmiah

6.   Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dengan nilai
dan norma sosial budaya, moral dan etika profesi
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SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
E. BENTUK POKOK
1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
a. UKM strata pertama

UKM strata pertama adalah UKM tingkat dasar, yaitu yg
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan dasar yg ditujukan kepada masyarakat
Ujung tombak penyelenggara UKM strata pertama adalah
Puskesmas yg didukung secara lintas sektor dan didirikan
sekurang-kurangnya satu di setiap kecamatan. Puskesmas
bertanggungjawab atas masalah kesehatan di wilayah
kerjanya
Tiga fungsi utama Puskesmas : (1) pusat penggerak
pembangunan berwawasan kesehatan, (2) pusat
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan (3) 
pusat pelayanan kesehatan tingkat dasar

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Sekurang-kurangnya ada enam jenis pelayanan tingkat
dasar yg harus dilaksanakan oleh Puskesmas, yakni
promosi kesehatan; kesehatan ibu dan anak, dan keluarga
berencana; perbaikan gizi; kesehatan lingkungan; 
pemberantasan penyakit menular; dan pengobatan dasar
Peran aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan
UKM strata pertama diwujudkan melalui berbagai upaya yg
dimulai dari diri sendiri, keluarga sampai dengan upaya
kesehatan bersama yg bersumber masyarakat (UKBM).
Saat ini telah berhasil dikembangkan berbagai bentuk
UKBM, seperti Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Pos 
Upaya Kesehatan Kerja, Dokter Kecil dalam Usaha
Kesehatan Sekolah
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SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
b. UKM strata kedua

UKM strata kedua adalah UKM tingkat lanjutan, yaitu yg
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan spesialistik yg ditujukan kepada masyarakat
Penanggungjawab UKM strata kedua adalah Dinkes
Kab/Kota yg didukung secara lintas sektor.
Dinkes Kab/Kota mempunyai dua fungsi utama, yaitu
fungsi manajerial dan fungsi teknis kesehatan
Fungsi manajerial mencakup perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian, serta pengawasan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan
kesehatan di Kab/Kota
Fungsi teknis kesehatan mencakup penyediaan pelayanan
kesmas tk lanjutan, yakni dalam rangka melayani
kebutuhan rujukan Puskesmas

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Untuk dapat melaksanakan fungsi teknis kesehatan, Dinkes
Kab/Kota dilengkapi dengan berbagai unit pelaksana teknis
seperti : unit pencegahan dan pemberantasan penyakit; 
promosi kesehatan; pelayanan kefarmasian; kesehatan
lingkungan; perbaikan gizi; dan kesehatan ibu, anak, dan
Keluarga Berencana.
Unit-unit tsb disamping memberikan pelayanan langsung
juga membantu Puskesmas dalam bentuk pelayanan
rujukan kesmas
Rujukan kesmas adalah pelimpahan wewenang dan
tanggungjawab atas masalah kesmas yg dilakukan secara
timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. 
Rujukan kesmas dibedakan atas tiga aspek : rujukan
sarana, rujukan teknologi dan rujukan operasional
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c. UKM strata ketiga

UKM strata ketiga adalah UKM tk unggulan, yaitu yg
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan subspesialistik yg ditujukan kepada masyarakat
Penanggungjawab UKM strata ketiga adalah Dinkes
Provinsi dan Depkes yg didukung secara lintas sektor.
Dinkes Provinsi dan Depkes mempunyai dua fungsi, yaitu
fungsi manajerial dan fungsi teknis kesehatan
Fungsi manajerial mencakup perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian, serta pengawasan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan
kesehatan di provinsi/nasional
Fungsi teknis kesehatan mencakup penyediaan pelayanan
kesmas tk unggulan, yakni dalam rangka melayani
kebutuhan rujukan dari Kab/Kota dan Provinsi

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Dalam melaksanakan fungsi teknis kesehatan, Dinkes
Provinsi dan Depkes perlu didukung oleh berbagai pusat
unggulan yg dikelola oleh sektor kesehatan dan sektor
pembangunan lainnya
Contoh pusat unggulan adalah Institut Gizi Nasional, 
Institut Penyakit Infeksi Nasional, dll. Pusat unggulan ini
disamping menyelenggarakan pelayanan langsung juga
membantu Dinkes dalam bentuk pelayanan rujukan
kesehatan
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2. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
a. UKP strata pertama

UKP strata pertama adalah UKP tingkat dasar, yaitu yg
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
dasar yg ditujukan kepada perorangan
Penyelenggara UKP strata pertama adalah pemerintah, 
masyarakat, dan swasta yg diwujudkan melalui berbagai bentuk
pelayanan profesional, seperti praktik bidan, praktik perawat, dll.
UKP strata pertama oleh pemerintah juga diselenggarakan oleh
Puskesmas. Dengan demikian Puskesmas memiliki dua fungsi
pelayanan, yakni pelayanan kesmas dan pelayanan kes
perorangan.
Untuk meningkatkan cakupan, Puskesmas dilengkapi denngan
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, 
dan Pos Obat Desa
Pondok Bersalin Desa dan Pos Obat Desa termasuk sarana kes
bersumber masyarakat.

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif yg
diselenggarakan secara ilmiah telah terbukti keamanan dan
khasiatnya, serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika
termasuk UKP strata pertama.
UKP strata pertama didukung oleh berbagai pelayanan
penunjang seperti toko obat dan apotek (dengan kewajiban
menyediakan obat esensial generik), laboratorium klinik, 
dan optik.
Untuk menjamin dan meningkatkan mutu UKP strata 
pertama perlu dilakukan berbagai program kendali mutu, 
baik yg bersifat prospektif meliputi lisensi, sertifikasi, dan
akreditasi, maupun yg bersifat konkuren ataupun
retrospektif seperti gugus kendali mutu
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Untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan
nasional telah berkembang, pemerintah tidak lagi
menyelenggarakan UKP strata pertama melalui Puskesmas. 
Penyelenggara UKP strata pertama akan diserahkan kepada
masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter
keluarga, kecuali di daerah yg sangat terpencil masih dipadukan
dengan pelayanan Puskesmas

b. UKP strata kedua
UKP strata kedua adalah UKP tingkat lanjutan, yaitu yg
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
spesialistik yg ditujukan kepada perorangan
Penyelenggara UKP strata kedua adalah pemerintah, masyarakat, 
dan swasta yg diwujudkan dalam bentuk praktik dokter spesialis, 
praktik dokter gigi spesialis, klinik spesialis, balai pengobatan

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
penyakit paru-paru (BP4), balai kesehatan mata masyarakat
(BKMM), balai kesehatan jiwa masyarakat (BKJM), rumah sakit
kelas C dan B non pendidikan milik pemerintah (termasuk
TNI/POLRI dan BUMN), dan rumah sakit swasta.
Berbagai sarana pelayanan tsb disamping memberikan pelayanan
langsung juga membantu sarana UKP strata pertama dalam
bentuk pelayanan rujukan medik
Pelayanan rujukan medik adalah pelimpahan wewenang dan
tanggungjawab atas kasus penyakit yg dilakukan secara timbal
balik, baik secara vertikal maupun horizontal.
Rujukan medik tdd tiga aspek : rujukan kasus, rujukan ilmu
pengetahuan, serta rujukan bahan-bahan pemeriksaan
laboratorium
UKP strata kedua juga didukung oleh berbagai pelayanan
penunjang seperti apotek, laboratorium klinik, dan optik
Untuk meningkatkan mutu perlu dilakukan berbagai bentuk
program kendali mutu
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c. UKP strata ketiga

UKP strata ketiga adalah UKP tk unggulan, yaitu yg
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan subspesialistik yg ditujukan kepada perorangan
Penyelenggara UKP strata ketiga adalah pemerintah, 
masyarakat, dan swasta yg diwujudkan dalam bentuk
praktik dokter spesialis konsultan, praktik dokter gigi
spesialis konsultan, klinik spesialis konsultan, rumah sakit
kelas B pendidikan dan kelas A milik pemerintah (termasuk
TNI/POLRI dan BUMN), serta rumah sakit khusus dan
rumah sakit swasta. 
Berbagai sarana pelayanan tsb disamping memberikan
pelayanan langsung juga membantu sarana UKP strata 
kedua, UKP strata ketiga juga didukung oleh berbagai
pelayanan penunjang seperti apotek, laboratorium klinik, 
dan optik

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Untuk menghadapi persaingan global, UKP strata ketiga
perlu dilengkapi dengan beberapa pusat pelayanan
unggulan nasional, seperti pusat unggulan jantung
nasional, pusat unggulan kanker nasional, pusat
penanggulangan stroke nasional, dsb.
Untuk meningkatkan mutu perlu dilakukan berbagai bentuk
program kendali mutu



22

BAB V
SUBSISTEM PEMBIAYAAN 

KESEHATAN
A. PENGERTIAN

Adalah tatanan yg menghimpun berbagai upaya
penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan
sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling
mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesmas
yg setinggi-tingginya

B. TUJUAN
Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yg
mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan
secara berhasil guna dan berdaya guna, untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kesehatan guna
meningkatkan derajat kesmas yg setinggi-tingginya

SUBSISTEM PEMBIAYAAN 
KESEHATAN

C. UNSUR-UNSUR UTAMA
Subsistem pembiayaan kesehatan terdiri dari tiga unsur
utama, yakni pengendalian dana, alokasi dana, dan
pembelanjaan
Penggalian dana adalah kegiatan menghimpun dana yg
diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan dan
atau pemeliharaan kesehatan
Alokasi dana adalah penetapan peruntukan pemakaian
dana yg telah berhasil dihimpun, baik yg bersumber dari
pemerintah, masyarakat, maupun swasta
Pembelanjaan adalah pemakaian dana yg telah
dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja
sesuai dengan peruntukannya dan atau dilakukan melalui
jaminan pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela
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SUBSISTEM PEMBIAYAAN 
KESEHATAN

D. PRINSIP
Jumlah dana untuk kesehatan harus cukup tersedia dan dikelola
secara berdaya guna, adil, dan berkelanjutan yg didukung oleh
transparansi dan akuntabilitas
Dana pemerintah diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi masyarakat
rentan dan keluarga miskin
Dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan
perorangan yg terorganisir, adil, berhasil guna dan berdaya guna
melalui jaminan pemeliharaan kesehatan baik berdasarkan prinsip
solidaritas sosial yg wajib maupun sukarela, yg dilaksanakan
secara bertahap
Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan
diupayakan melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk
kesehatan (misal : dana sehat) atau memanfaatkan dana
masyarakat yg telah terhimpun (misal : dana sosial keagamaan) 
untuk kepentingan kesehatan

SUBSISTEM PEMBIAYAAN

E. BENTUK POKOK
1. Penggalian dana

a. Pengendalian dana untuk UKM
Sumber dana untuk UKM terutama berasal dari
pemerintah baik pusat maupun daerah, melalui pajak
umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman, serta
berbagai sumber lainnya
Sumber dana lain untuk upaya kesmas adalah swasta
serta masyarakat.
Sumber dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip
public private partnership yg didukung dengan pemberian
insentif, misalnya keringanan pajak untuk setiap dana yg
disumbangkan
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Sumber dana dari masyarakat dihimpun secara
aktif oleh masyarakat sendiri guna membiayai
upaya kesmas, misalnya dalam bentuk dana
sehat, atau dilakukan secara pasif, yakni
menambahkan aspek kesehatan dalam rencana
pengeluaran dari dana yg sudah terkumpul di
masyarakat, misalnya dana sosial keagamaan

b.   Penggalian dana untuk UKP
Sumber dana untuk UKP berasal dari masing-masing
individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi
masyarakat rentan dan keluarga miskin, sumber
dananya berasal dari pemerintah melalui mekanisme
jaminan pemeliharaan kesehatan wajib

SUBSISTEM PEMBIAYAAN
2. Pengalokasian Dana
a. Alokasi dana dari pemerintah

Alokasi dana yg berasal dari pemerintah untuk UKM dan
UKP dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja, baik pusat maupun daerah, sekurang-
kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran
pendapatan dan belanja setiap tahunnya

b. Alokasi dana dari masyarakat
Alokasi dana yg berasal dari masyarakat untuk UKM 
dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai
dengan kemampuan. 
Sedangkan untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan
dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan wajib dan
atau sukarela
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SUBSISTEM PEMBIAYAAN
3. Pembelanjaan :

a. UKM : Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan
public private partnership.
UKM dan UKP : Pembiayaan dari Dana Sehat dan
Dana Sosial

b. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Wajib : 
Pembelanjaan untuk pemeliharaan kesmas rentan
dan gakin. Untuk keluarga mampu melalui Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Wajib dan atau sukarela

c. Dimasa mendatang : biaya kesehatan dari
pemerintah secara bertahap digunakan seluruhnya
untuk pembiayaan UKM dan Jaminan Pemeliharaan
Kesmas rentan dan gakin

BAB VI
SUBSISTEM SDM KESEHATAN

A. PENGERTIAN
Adalah tatanan yg menghimpun berbagai upaya
perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta
pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan
saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat
kesmas yg setinggi-tingginya
Tenaga kesehatan adalah semua orang yg bekerja secara
aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yg memiliki
pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yg untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya
kesehatan

B. TUJUAN
Tersedianya tenaga kesehatan yg bermutu secara
mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan
secara berhasil guna dan berdaya guna, untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kesehatan guna
meningkatkan derajat kesmas yg setinggi-tingginya
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C. UNSUR-UNSUR UTAMA
1. Perencanaan tenaga kesehatan : upaya penetapan

jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan
sesuai dg kebutuhan pembangunan kesehatan

2. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan : upaya
pengadaan tenaga kesehatan sesuai dg jenis, 
jumlah, dan kualifikasi yg telah direncanakan serta
peningkatan kemampuan sesuai dg kebutuhan
pembangunan kesehatan

3. Pendayagunaan tenaga kesehatan : upaya
pemerataan, pemanfaatan, pembinaan, dan
pengawasan tenaga kesehatan

SUBSISTEM SDM KESEHATAN
D. PRINSIP

1. Pengadaan tenaga kesehatan : jumlah, jenis dan
kualifikasi tenaga kes disesuaikan dg kebutuhan
pembangunan kes serta dinamika pasar di dalam dan
luar negeri

2. Pendayagunaan tenaga kes memperhatikan asas
pemerataan pelayanan kes serta kesejahteraan dan
keadilan bagi tenaga kes

3. Pembinaan tenaga kes diarahkan pd penguasaan ilmu
dan teknologi serta pembentukan moral dan akhlak
sesuai dg ajaran agama dan etika profesi yg
diselenggarakan secara berkelanjutan

4. Pengembangan karir dilaksanakan secara objektif, 
transparan, berdasarkan prestasi kerja, dan disesuaikan
dg kebutuhan pembangunan kes secara nasional
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E. BENTUK POKOK

1. Perencanaan tenaga Kesehatan
a. Kebutuhan baik jenis, jumlah maupun kualifikasi tenaga kes

dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan
masukan dari Majlis Tenaga Kes yg dibentuk di pusat dan propinsi

b. Majlis Tenaga Kes : badan otonom yg dibentuk oleh MenKes di
pusat serta oleh Gubernur di propinsi dg susunan keanggotaan
tdd wakil berbagai pihak terkait, termasuk wakil konsumen dan
tokoh masyarakat

2. Pendidikan dan pelatihan tenaga kes
a. Standar pendidikan vokasi, sarjana dan profesi tk. Pertama

ditetapkan oleh asosiasi institusi pendidikan tenaga kes ybs. dan
diselenggarakan oleh institusi pendidikan tenaga kes yg telah
diakreditasi oleh asosiasi ybs.

b. Standar pendidikan profesi tk. Lanjutan ditetapkan oleh kolegium
profesi ybs dan diselenggarakan oleh institusi pendidikan dan
institusi pelayanan kes yg telah diakreditasi oleh kolegium ybs

c. Standar pelatihan tenaga kes ditetapkan oleh org profesi ybs.

SUBSISTEM SDM KESEHATAN
d. Pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program 

pendidikan harus memperhatikan keseimbangan antara
kebutuhan dan produksi tenaga kes ybs. 

e. Pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program 
pendidikan utk tenaga kes yg dibutuhkan oleh pembangunan kes, 
tetapi belum diminati oleh swasta, mjd tanggungjawab
pemerintah

3. Pendayagunaan tenaga kes
a.    Penempatan tenaga kes di sarana pelayanan kes milik pemerintah

dilakukan dg sistem kontrak kerja, yang diselenggarakan atas
dasar kesepakatan secara suka rela antara kedua belah pihak

b.    Penempatan PNS sesuai dg kebutuhan, diselenggarakan dlm
rangka mengisi formasi peg. pusat dan peg. daerah, serta formasi
tenaga kes strategis, yaitu peg. Pusat yg dipekerjakan daerah

c.     Penempatan tenaga kes di sarana pelayanan kes milik swasta di
dlm negeri, diselenggarakan oleh sarana pelayanan kes milik
swasta ybs mll koordinasi dg pemerintah
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d. Penempatan tenaga kes di sarana pelayanan kes di luar negeri, 

diselenggarakan oleh suatu lembaga yg dibentuk khusus dg tugas
mengkoordinasikan pendayagunaan tenaga kes ke luar negeri

e. Pendayagunaan tenaga kes WNI lulusan luar negeri, didahului dg 
program adaptasi yg diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yg
telah diakreditasi oleh organisasi profesi ybs

f. Pendayagunaan tenaga kes asing dilakukan setelah tenaga kes
asing tsb memenuhi persyaratan yg ditetapkan oleh org profesi
ybs

g. Pembinaan dan pengawasan praktik profesi dilakukan mll
sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, dan pemberian lisensi
Sertifikasi : institusi pendidikan
Registrasi : komite regsitrasi tenaga kes
Uji kompetensi : masing-masing org profesi
Pemberian lisensi : pemerintah

SUBSISTEM SDM KESEHATAN
h. Dalam pembinaan dan pengawasan tenaga kes diberlakukan

peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, etika
profesi

i. Pendayagunaan tenaga masy di bid kes dilakukan secara serasi
dan terpadu oleh pemerintah dan masy. Pemberian kewenangan
dlm teknis kes kpd tenaga masy dilakukan dilakukan sesuai
keperluan dan kompetensinya
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BAB VII
SUBSISTEM OBAT 

DAN PERBEKALAN KESEHATAN
A. PENGERTIAN

Adalah tatanan yg menghimpun berbagai upaya yg
menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan
perbekalan kes secara terpadu dan saling mendukung
dalam rangka tercapainya derajat kes yg setinggi-tingginya
Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan
peralatan yg diperlukan untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan

B. TUJUAN
Tersedianya obat dan perbekalan kes yg aman, bermutu
dan bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat untuk
menjamin terselenggaranya pembangunan kes guna
meningkatkan derajat kes yg setinggi-tingginya

SUBSISTEM OBAT 
DAN PERBEKALAN KESEHATAN

C. UNSUR-UNSUR UTAMA
1. Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
2. Jaminan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
3. Jaminan mutu obat dan perbekalan kesehatan

Ketiga unsur di atas saling bersinergi dan ditunjang dg teknologi, 
tenaga pengelola serta penatalaksanaan

D. PRINSIP OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1. Merupakan kebutuhan dasar manusia yg berfungsi sosial
2. Sebagai barang publik harus dijamin ketersediaan dan

keterjangkauannya
3. Tidak dipromosikan secara berlebihan dan menyesatkan
4. Penyediaan diselenggarakan melalui optimalisasi industri nasional
5. Pengadaan dan pelayanan obat di RS disesuaikan dg standar

formularium obat rumah sakit, sedangkan di sarana kesehatan lain 
mengacu kepada DOEN
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SUBSISTEM OBAT 
DAN PERBEKALAN KESEHATAN

6. Pelayanan diselenggarakan secara rasional dg memperhatikan aspek
mutu, manfaat, harga, kemudahan diakses, serta keamanan bagi
masyarakat dan lingk

7. Pengembangan dan peningkatan obat tradisional
8. Pengamanan diselenggarakan mulai dari tahap produksi, distribusi, dan

pemanfaatan yg mencakup mutu, manfaat, keamanan dan
keterjangkauan

9. Kebijaksanaan obat nasional ditetapkan oleh pemerintah bersama pihak
terkait lainnya

E. BENTUK POKOK
1. Jaminan Ketersediaan obat dan perbekalan kes

a. Perencanaan kebutuhan secara nasional diselenggarakan oleh
pemerintah bersama pihak terkait

b. Perencanaan obat merujuk pd DOEN yg ditetapkan oleh pemerintah
bekerjasama dg org profesi dan pihak terkait lainnya

c. Penyediaan diutamakan melalui optimalisasi industri nasional
d. Penyediaan yg dibutuhkan oleh pembangunan kesehatan secara

ekonomis belum diminati swasta menjadi tanggungjawab
pemerintah

SUBSISTEM OBAT 
DAN PERBEKALAN KESEHATAN

a. Pengadaan dan produksi bahan baku obat difasilitasi oleh
pemerintah

b. Pengadaan dan pelayanan obat di RS didasarkan pd formularium yg
ditetapkan oleh KFT RS

2. Jaminan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
a.    Pendistribusian obat diselenggarakan melalui PBF
b.    Pelayanan obat dg resep dokter kpd masyarakat diselenggarakan mll

apotek, sedangkan obat bebas mll apotek, toko obat, dan tempat-
tempat layak lainnya dg memperhatikan fungsi sosial

c.    Dlm keadaan tertentu, dimana tidak terdapat pelayanan apotek, 
dokter dpt memberikan pelayanan obat secara langsung kpd masy.

d.    Pelayanan obat di apotek harus diikuti dg penyuluhan yg
penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab apoteker

e.    Pendistribusian, pelayanan, pemanfaatan perbekalan kesehatan
harus memperhatikan fungsi sosial
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SUBSISTEM OBAT 
DAN PERBEKALAN KESEHATAN

3. Jaminan mutu obat dan perbekalan kes
a. Pengawasan mutu produk obat dan perbekalan kes dlm peredaran

dilakukan oleh industri ybs, pemerintah, org profesi, masy
b. Pengawasan distribusi, pengawasan promosi, pemanfaatan obat

dan perbekalan kes dan pengamatan efek samping obat dilakukan
oleh pemerintah, kalangan pengusaha, org prof, masy

c. Pengendalian harga dilakukan oleh pemerintah bersama pihak
terkait

d. Pengawasan produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika, 
psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya dilakukan
oleh pemerintah secara lintas sektoral, org profesi, masy

e. Pengawasan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat tradisional
dilakukan oleh pmerintah secara lintas sektoral, org profesi, masy

BAB VIII
SUBSISTEM 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
A. PENGERTIAN

Adalah tatanan yg menghimpun berbagai upaya perorangan, 
kelompok, dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara
terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya
derajat kesehatan masyarakat yg setinggi-tingginya

B. TUJUAN
Terselenggaranya upaya pelayanan, advokasi, dan
pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok, dan
masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil guna dan
berdaya guna, untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat
kesehatan.

C. UNSUR-UNSUR UTAMA 
Terdiri dari tiga unsur utama, yakni pemberdayaan
perorangan, pemberdayaan kelompok, dan pembeerdayaan
masyarakat umum
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SUBSISTEM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pemberdayaan perorangan adalah upaya meningkatkan peran, 
fungsi, dan kemampuan perorangan dalam membuat keputusan
untuk memelihara kesehatan.
Target minimal yg diharapkan adalah untuk diri sendiri yakni
mempraktikkan PHBS yg diteladani oleh keluarga dan masyarakat
sekitar.
Target maksimal adalah berperan aktif sebagai kader kesehatan
dalam menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih
dan sehat.

2. Pemberdayaan kelompok adalah upaya meningkatkan peran, 
fungsi, dan kemampuan kelompok-kelompok di masyarakat, 
termasuk swasta sehingga di satu pihak dapat mengatasi masalah
kesehatan yg dihadapi kelompok dan di dipihak lain dapat
berperan aktif dalam upaya meningkatkan derajat kesmas.
kegiatan yg dilakukan dapat berupa program pengabdian (to 
serve), memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang
kesehatan (to advocate), atau melakukan pengawasan sosial
terhadap pembangunan keseahtan (to watch)

SUBSISTEM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3. Pemberdayaan masy umum adalah upaya
meningkatkan peran, fungsi, dan kemampuan
masyarakat, termasuk swasta sedemikian rupa
sehingga di satu pihak dapat mengatasi masalah
kesehatan yg ada di masyarakat dan di pihak lain 
dapat meningkatkan derajat kesmas secara
keseluruhan.
kegiatan yg dilakukan dapat berupa program 
pengabdian, memperjuangkan kepentingan
masyarakat di bidang kesehatan, atau melakukan
pengawasan sosial terhadap pembangunan
kesehatan
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SUBSISTEM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

D. PRINSIP
1. Berbasis pd tata nilai perorangan, keluarga, masyarakat, 

sesuai dg sosial budaya, kebutuhan, dan potensi setempat
2. Dilakukan dg meningkatkan akses untuk memperoleh

informasi dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, 
keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yg
berkaitan dg pelaksanaan pembangunan kes

3. Dilakukan melalui pendekatan edukatif untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan serta kepedulian dan
peran aktif dalam berbagai upaya kes

4. Dilakukan dg menerapkan prinsip kemitraan yg didasari
semangat kebersamaan dan gotong royong serta
terorganisasikan dalm berbagai kelompok/kelembagaan masy

5. Pemerintah bersikap terbuka, bertanggungjawab, dan
bertanggun gugat dan tanggap thd aspirasi masy, serta
berperan sbg pendorong, pendamping, fasilitator, dan
pemberi bantuan (asistensi) dlm penyelenggaraan upaya kes
yg berbasis masy

SUBSISTEM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

E. BENTUK POKOK
1. Pemberdayaan perorangan

a. Dilakukan atas prakarsa peorangan/kelompok yg ada di
masyarakat termasuk swasta dan pemerintah

b. Ditujukan kepada tokoh masyarakat, adat, agama, politik, 
swasta dan populer

c. Dilakukan melalui pembentukan pribadi-pribadi dg PHBS 
serta pembentukan kader-kader kes

2. Pemberdayaan kelompok
a. Dilakukan atas prakarsa perorangan/kelompok yg ada di

masyarakat
b. Terutama ditujukan kepada kelompok/kelembagaan yg

ada di masy (RT/RW, kel/banjar/nagari, dll)
c. Dilakukan mll pembentukan kelompok peduli kes dan atau

peningkatan kepedulian kelompok/lembaga masy thd kes
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SUBSISTEM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3. Pemberdayaan masyarakat umum
a. Dilakukan atas prakarsa perorangan/kelompok yg ada di

masyarakat termasuk swasta
b. Ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam suatu wilayah
c. Dilakukan melalui pembentukan wadah perwakilan

masyarakat yg peduli kes (Badan Penyantun Puskesmas, 
Konsil/Komite Kesehatan Kab/Kota, dll)

BAB IX
SUBSISTEM 

MANAJEMEN KESEHATAN
A. PENGERTIAN

Adalah tatanan yg menghimpun berbagai upaya adm kes yg
ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan
dan penerapan IPTEK, serta pengaturan hukum kes secara
terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya
derajat kes yg setinggi-tingginya

B. TUJUAN 
Terselenggaranya fungsi-fungsi adm kes yg berhasil guna dan
berdaya guna, didukung oleh sistem informasi, IPTEK dan
hukum kes, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan
kes guna meningkatkan derajat kes yg setinggi-tingginya

C. Unsur-unsur Utama
Terdiri dari empat unsur utama, yakni administrasi kesehatan, 
informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum
kesehatan
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SUBSISTEM
MANAJEMEN KESEHATAN

1. Administasi kesehatan adalah kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan
dan pertanggungjawaban penyelenggaraan
pembangunan kesehatan

2. Informasi kesehatan adalah hasil pengumpulan dan
pengolahan data yg merupakan masukan bagi
pengambilan keputusan di bidang kesehatan

3. IPTEK adalah hasil penelitian dan pengembangan yg
merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di
bidang kesehatan

4. Hukum kesehatan adalah peraturan perundang-
undangan kesehatan yg dipakai sebagai acuan bagi
penyelenggaraan pembangunan kesehatan

SUBSISTEM 
MANAJEMEN KESEHATAN

D. PRINSIP
1. Administrasi kesehatan

a. Diselenggarakan dg berpedoman pd asas dan
kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan dalam satu NKRI

b. Diselenggarakan dg dukungan kejelasan hub adm dg 
berbagai sektor pembangunan lain serta antar unit 
kes di berbagai jenjang adm pemerintahan

c. Diselenggarakan mll kesatuan koordinasi yg jelas dg 
berbagai sektor pembangunan lain serta antar unit 
antar kes dlm satu jenjang adm pemerintahan

d. Diselenggarakan dg mengupayakan kejelasan
pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab
antar unit kes dlm satu jenjang yg sama dan di
berbagai jenjang adm pemerintahan
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SUBSISTEM 
MANAJEMEN KESEHATAN

2. Informasi kesehatan
a. Mencakup seluruh data yg terkait dg kes, baik yg berasal dari

sektor kes ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain
b. Mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang

adm kes
c. Disediakan sesuai dg kebutuhan informasi utk pengambilan

keputusan
d. Informasi kes yg disediakan harus akurat dan disajikan secara

cepat dan tepat waktu, dg mendayagunakan teknologi informasi
dan komunikasi

e. Pengelolaan informasi kes harus dpt memadukan pengumpulan
data mll cara-cara rutin (pencatatan dan pelaporan) dan cara-ara
non rutin ( survai, dll)

f. Akses thd informasi kes harus memperhatikan aspek kerahasiaan
yg berlaku di bid kes dan kedokteran

SUBSISTEM
MANAJEMEN KESEHATAN

3. IPTEK kesehatan
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK kes adalah utk
kepentingan masy yg sebesar-besarnya dan tidak boleh
bertentangan dg etika, moral, dan nilai agama

4. Hukum kesehatan
a. Pengembangan hukum kes diarahkan utk terwujudnya

sistem hukum kes yg mencakup pengembangan substansi
hukum, pengembangan kultur dan budaya hukum, serta
pengembangan aparatur hukum kes

b. Tujuan pengembangan utk menjamin terwujudnya kepastian
hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum

c. Pengembangan dan penerapan hukum kesehatan harus
menjunjung tinggi etika, moral dan nilai agama
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SUBSISTEM 
MANAJEMEN KESEHATAN

E. BENTUK POKOK
1. Administrasi Kesehatan

a. Penanggungjawab administrasi kesehatan menurut
jenjang administrasi pemerintahan
Pusat : Depkes
Provinsi : Dinkes Provinsi
Kab/Kota : Dinkes Kab/Kota

b. Depkes berhub secara teknis fungsional dg Dinkes Provinsi
dan Dinkes Kab/Kota dan sebaliknya

c. Fungsi Depkes : mengembangkan kebijakan nasional
dalam bidang kesehatan, pembinaan, dan bantuan teknis
serta pengendalian pelaksanaan pembangunan kesehatan

d. Dinkes Provinsi melaksanakan kewenangan desentralisasi
dan tugas dekonsentrasi bidang kesehatan dg fungsi
perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, pemberian
perizinan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan, serta
pembinaan dan bantuan teknis thd Dinkes Kab/Kota

SUBSISTEM 
MANAJEMEN KESEHATAN

e. Dinkes Kab/Kota melaksanakan kewenangan
desentralisasi di bidang kesehatan, dg fungsi
perumusan kebijakan teknis kesehatan, pemberian
perizinan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan, serta
pembinaan thd UPTD kesehatan

f. Perencanaan nasional diselenggarakan dg menetapkan
kebijakan dan program pembangunan kes nasional yg
menjadi acuan perencanaan daerah

g. Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
kesehatan dilaksanakan dg mengacu pd pedoman dan
standar nasional

h. Perencanaan serta pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan kesehatan di daerah didasarkan atas
kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal 
bidang kesehatan
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SUBSISTEM 
MANAJEMEN KESEHATAN

i.     Pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan kes
dilaksanakan dg mengacu pd pedoman, standar, dan indikator
nasional

j. Dinkes Kab/Kota wajib membuat dan mengirimkan laporan
pelaksanaan dan hasil pembangunan kes kpd Depkes dan Dinkes
Provinsi

k. Dinkes Provinsi wajib membuat dan mengirimkan laporan
pelaksanaan dan hasil pembangunan kes kpd Depkes

l. Utk keberhasilan pembangunan kes dg prinsip desentralisasi dan
otonomi daerah, pemerintah pusat melakukan asistensi, advokasi, 
dan fasilitasi

m. Dlm keadaan tertentu utk kepentingan nasional, misalnya
penanggulangan wabah dan bencana, pelaksanaan dan
pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban
program pembangunan kes diselenggarakan langsung oleh
pemerintah pusat

SUBSISTEM 
MANAJEMEN KESEHATAN

2. Informasi kesehatan
a.   Sistem informasi kesehatan nasional dikembangkan dengan

memadukan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem
informasi lain yg terkait

b.   Sumber data sistem informasi kesehatan adalah dari sarana
kesehatan melalui pencatatan dan pelaporan yg teratur dan
berjenjang serta dari masyarakat yg diperoleh dari survai, 
survailans, dan sensus

c.   Data pokok sistem informasi kesehatan mencakup derajat
kesehatan, upaya kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, 
pemberdayan masyarakat di bidang kesehatan, serta
manajemen kesehatan

d.   Pengolahan dan analisis data serta pengemasan informasi
diselenggarakan secara berjenjang, terpadu, multidisipliner, 
dan komprehensif



39

SUBSISTEM 
MANAJEMEN KESEHATAN

e.   Penyajian data dan informasi dilakukan secara
multimedia guna diketahui masyarakat luas untuk
pengambilan keputusan di bidang kesehatan

3. IPTEK Kesehatan
a. Dihasilkan dari penelitian dan pengembangan kesehatan

yg diselenggarakan oleh pusat-pusat penelitian dan
pengembangan milik masyarakat, swasta dan pemerintah

b. Pemanfaatan IPTEK kesehatan didahului oleh penapisan yg
diselengarakan oleh lembaga khusus yg berwenang

c. Untuk kepentingan nasional dan global, dibentuk pusat-
pusat penelitian dan pengembangan unggulan

d. Penyebarluasan dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil
penelitian dan pengembangan kesehatan dilakukan melalui
pembentukan jaringan informasi dan dokumentasi IPTEK 
kesehatan

SUBSISTEM 
MANAJEMEN KESEHATAN

4. Hukum Kesehatan
a. Dikembangkan secara nasional dan dipakai sbg

acuan dalam mengembangkan peraturan perundang-
undagan kesehatan daerah

b. Ruang lingkup hukum kesehatan mencakup
penyusunan peraturan perundang-undangan, 
pelayanan advokasi hukum, dan peningkatan
kesadaran hukum di kalangan masyarakat

c. Penyelenggaraan hukum kesehatan didukung oleh
pembentukan dan pengembangan jaringan informasi
dan dokumentasi hukum kesehatan, serta
pengembangan satuan unit di organisasi hukum
kesehatan di Depkes
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BAB X
PENYELENGGARAAN SKN

A. PELAKU SKN
Pelaku penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai SKN 
adalah :

1. Masyarakat
2. Pemerintah
3. Badan legislatif
4. Badan yudikatif

B. PROSES PENYELENGGARAAN
1. Menerapkan pendekatan kesisteman yaitu cara berpikir dan

bertindak yg logis, sistematis, komprhensif, dan holistik dalam
menyelenggarakan pembangunan kesehatan :

a. Masukan : subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem SDM 
kesehatan, dan subsistem obat dan perbekalan kesehatan

b. Proses : subsistem upaya kesehatan, subsistem pemberdayaan
masyarakat, subsistem manajemen kesehatan

PENYELENGGARAAN SKN

c.  Keluaran : terselenggaranya pembangunan
kesehatan yg berhasil guna, berdaya guna, bermutu, 
merata, dan berkeadilan

d.  Lingkungan : berbagai keadaan yg menyangkut
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
dan keamnaan baik nasional, regional, maupun
global yg berdampak terhadap pembangunan
kesehatan
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PENYELENGGARAAN SKN
2. Penyelenggaraan SKN memerlukan keterkaitan antar

unsur-unsur SKN, yaitu :
a. Subsistem pembiayaan kesehatan diselenggarakan

guna menghasilkan ketersediaan pembiayaan
kesehatan dg jumlah yg mencukupi, teralokasi secara
adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan
berdaya guna, sehingga upaya kesmas maupun
perorangan dapat diselenggarakan secara merata, 
tercapai, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh
masyarakat. Tersedianya pembiayaan yg memadai jg
akan menunjang terselenggaranya subsistem SDM 
kesehatan, subsistem obat dan perbekalan
kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, 
subsistem manajemen kesehatan

PENYELENGGARAAN SKN
b.   Subsistem SDM kesehatan diselenggarakan guna

menghasilkan tenaga kesehatan yg bermutu dalam jumlah
yg mencukupi, terdistribusi secara adil, serta
termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, 
sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan sesuai
dg kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Tersedianya
tenaga kesehatan yg mencukupi dan berkualitas jg akan
menunjang terselenggaranya subsistem pembiayaan
kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, 
subsistem pemberdayaan masyarakat, subsistem
manajemen kesehatan

c.   Subsistem obat dan perbekalan kesehatan diselenggarakan
guna menghasilkan ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan yg mencukupi, aman, bermutu, dan bermanfaat
serta terjangkau oleh masyarakat, sehingga upaya
kesehatan dapat diselenggarakan dg berhasil guna dan
berdaya guna
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PENYELENGGARAAN SKN
d.   Subsistem pemberdayaan masyarakat diselenggarakan

guna menghasilkan individu, kelompok, dan masyarakat
umum yg mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan
upaya kes. 

e.   Subsistem manajemen kesehatan diselenggarakan guna
menghasilkan fungsi-fungsi adm kesehatan, informasi
kesehatan, IPTEK kesehatan, dan hukum kesehatan yg
memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya
kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna.

3. Penyelenggaraan SKN memerlukan penerapan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme
(KISS), baik antar pelaku, antar subsistem SKN, maupun
dg sistem serta subsistem lain di luar SKN

PENYELENGGARAAN SKN

4. Penyelenggaraan SKN memerlukan komitmen yg
tinggi dan dukungan serta kerjasama yg baik dari
para pelaku SKN yg ditunjang oleh tata
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yg baik
(good governance)

5. Penyelenggaraan SKN memerlukan adanya kepastian
hukum dalam bentuk penetapan berbagai peraturan
perundang-undangan yg sesuai

6. Dilakukan melalui sikklus perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengendalian, serta pengawasan dan
pertanggungjawaban secara sistematis, berjenjang
dan berkelanjutan
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PENYELENGGARAAN SKN
C. PENTAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Penetapan SKN
Untuk memperoleh kepastian hukum yg mengikat
semua pihak, SKN perlu dikukuhkan dg peraturan
perundang-undangan

2.   Advokasi dan sosialisasi SKN
a. Untuk diperolehnya komitmen dan dukungan dari

semua pihak, SKN perlu diadvokasi dan
disosialisasikan

b. Sasaran advokasi SKN : semua penentu kebijakan, 
baik di pusat maupun daerah

c. Sasaran sosialisasi : semua pihak yg terkait dg 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, 
terutama masyarakat termasuk swasta

PENYELENGGARAAN SKN
3. Fasilitasi pengembangan sistem kesehatan
daerah

a. Untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan di
daerah perlu dikembangkan Sistem Kesehatan
Daerah (SKD) dg mengacu pada SKN dan
mempertimbangkan kondisi, dinamika, dan masalah
spesifik daerah

b. SKD terdiri dari Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) 
dan Sistem Kesehatan Kab/Kota (SKK)

c. Pemerintah pusat memfasilitasi pengembangan SKD, 
memfasilitasi pengukuhan SKD dalam bentuk
peraturan perundang-undangan daerah, serta
memfasilitasi advokasi dan sosialisasi SKD sesuai
kebutuhan
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PENYELENGGARAAN SKN

4. Pelaksanaan SKN dan SKD
a. Diwujudkan dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan, baik secara nasional
maupun dalam lingkup daerah

b. Diselenggarakan melalui penataan ulang keenam
subsistemnya secara bertahap, sistematis, 
terpadu, dan berkelanjutan

c. Didukung dg penyusunan kebijakan, standar, dan
pedoman dalam bentuk berbagai peraturan
perundang-undangan

d. Diselenggarakan sesuai dg asas desentralisasi
dalam kerangka NKRI

PENYELENGGARAAN SKN

5. Pengendalian SKN dan SKD
a. Bertujuan untuk memantau dan menilai

keberhasilan penyelenggaraan pembangunan
kesehatan berdasarkan SKN dan SKD

b. Diselenggarakan secara berjenjang dan
berkelanjutan dg menggunakan tolak ukur
keberhasilan pembangunan kesehatan, baik di tk
nasional maupun daerah

c. Untuk keberhasilan pengendalian SKN dan SKD 
perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan
nasional dan daerah yg terpadu
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BAB XI
PENUTUP

SKN dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam
penyusunan berbagai kebijakan, pedoman, dan arahan
penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta
pembangunan berwawasan kesehatan
SKN merupakan sistem terbuka yg berinteraksi dg 
berbagai sistem nasional lainnya dalam suatu
suprasistem, bersifat dinamis, dan selalu mengikuti
perkembangan. Oleh karena itu tidak tertutup terhadap
penyesuaian dan penyempurnaan
Keberhasilan pelaksanaan SKN sangat bergantung pada
semangat, dedikasi, ketekunan, kerja keras, 
kemampuan, dan ketulusan para penyelenggara, serta
sangat bergantung pula pada petunjuk, rahmat, dan
perlindungan Tuhan YME.


