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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

      Depkes RI (2006) menyatakan tingginya angka kematian ibu sebesar 

307:100.000 (SKRT 2001) dan kematian bayi sebesar 35:1000 kelahiran hidup 

(SDKI 2002 – 2003). Menurut data dari BPS Jateng (2004) angka kematian ibu 

152:1000 (tahun 2000), 116,12:1000 kelahiran hidup (tahun 2003). Sedangkan 

angka kematian bayi 34:1000 (tahun 2000), 31:1000 kelahiran hidup pada tahun 

2003. Didukung pula dengan umur harapan hidup (UHH) pada tahun 2000 

mencapai 68,2 tahun sedangkan tahun 2003 meningkat menjadi 69,3 tahun. 

Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2005, secara jelas menggambarkan 

keinginan pembangunan kesehatan untuk menurunkan prevalensi gizi kurang 

pada anak balita dari 25,8% menjadi 20,0% (http://www.setneg.go.id, 2008). 

      Senada dengan yang ditulis oleh Dinkes Provinsi Jateng (2005) yaitu 

masalah utama kesehatan di Jawa Tengah antara lain : masih adanya kasus gizi 

buruk (1,61 %); tingginya berbagai penyakit menular seperti demam berdarah 

sebesar 2,17:10.000 penduduk, malaria berjumlah 222.704 yang tersebar di 28 

kabupaten/kota, tuberkulosis paru (50,8 %), HIV/AIDS 243 kasus dengan rincian 

185 infeksi HIV dan 58 kasus AIDS; meningkatnya penyakit tidak menular; 

munculnya penyakit baru seperti SARS dan flu burung. Kejadian luar biasa (KLB) 

penyakit maupun keracunan makanan masih sering terjadi di Jawa Tengah 

sebanyak 486 KLB yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Berbagai masalah 

kesehatan tersebut karena perilaku yang kurang sehat, pengelolaan lingkungan 

yang kurang mendukung kesehatan, akses, dan kualitas pelayanan kesehatan 

yuang belum optimal. Serta keterpaduan pengelolaan pembangunan kesehatan 

baik oleh pemerintah maupun masyarakat belum optimal.   

      Sejak dicanangkan Visi Indonesia Sehat 2010 telah banyak kemajuan yang 

dicapai. Akan tetapi, kemajuan-kemajuan tampaknya masih jauh dari target yang 

ingin dicapai pada tahun 2010. Oleh karena itu, diperlukan upaya terobosan yang 

benar-benar memiliki daya ungkit bagi meningkatnya derajat kesehatan bagi 

seluruh penduduk Indonesia. Indonesia sehat akan sangat bertumpu pada 

pencapaian Desa Sehat sebagai basisnya. Desa sehat akan dapat diwujudkan 
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secara cepat bila desa-desa yang ada saat ini dikembangkan terlebih dahulu 

menjadi Desa Siaga (Depkes RI, 2006). 

      Inti kegiatan pengembangan Desa Siaga adalah sama, baik program dari 

pemerintah pusat (Depkes RI), provinsi (Provinsi Jawa Tengah), kabupaten 

(Kabupaten Sukoharjo), maupun kecamatan (Kecamatan Kartasura). Yaitu 

memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat, mampu 

mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, dan kegawatdaruratan kesehatan 

secara mandiri (Dinkes Provinsi Jateng, 2007).  

      Menurut Depkes RI (2007) pengembangan Desa Siaga dalam pemberdayaan 

masyarakat menggunakan metode pendekatan edukatif atau pendekatan 

kemasyarakatan. Inti dari pendekatan tersebut adalah membantu/memfasilitasi 

masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran melalui siklus atau spiral 

pemecahan masalah yang terorganisasi, yaitu dengan menempuh tahap-tahap 

(1) mengidentikasi masalah dan penyebab masalah, (2) 

mendiagnosis/menganalisis masalah dan merumuskan alternatif pemecahan 

masalah, (3) menetapkan alternatif pemecahan masalah yang layak, (4) 

memantau, mengevaluasi dan membina kelestarian upaya-upaya yang telah 

dilakukan. 

      Berdasarkan penelitian Arip Mustari, Kristiani (2007), hambatan serta 

masalah yang muncul dalam pelaksanaan pengembangan Desa Siaga 

diantaranya yaitu (1) Kurangnya pertemuan antara kader, pengurus 

Poskesdes/PKD dengan petugas Puskesmas dikarenakan sebagian dari mereka 

memiliki kesibukan sendiri yang berakibat kurangnya sosialisasi, (2) Kurangnya 

dana di desa sasaran untuk pelaksanaan dan pengembangan Desa Siaga, (3) 

Hambatan dari pemerintah yaitu komitmen kerjasama tim belum berjalan dengan 

baik  yang dikarenakan kurangnya kesadaran untuk menjalankan peranan yang 

telah ditetapkan, (4) Para stakeholder masih beranggapan bahwa kegiatan Desa 

Siaga merupakan kegiatan dinas kesehatan sebagai leading sector kegiatan 

tersebut, (5) Kesadaran masyarakat kurang, dikarenakan persepsi masyarakat 

terhadap beberapa masalah kesehatan dianggap peristiwa alami dan biasa. 

      Dinkes Provinsi Jateng (2007) menjelaskan peran serta masyarakat dalam 

pengembangan Desa Siaga dapat dilihat dari partisipasi mereka. Wujud 

partisipasi masyarakat dapat berupa, ikut menciptakan sarana atau wahana serta 

aturan, sehingga terjadi mekanisme dan proses keterlibatan mereka dan dapat 
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mengontrol peran, sarana, prasarana. Yang dapat diwujudkan pada setiap 

komponen Desa Siaga, meliputi (1) Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), (2) Forum 

kesehatan di desa atau di kelurahan, (3) kegiatan gotong royong masyarakat, (4) 

Upaya Kesehatan, (5) Pengamatan dan pemantauan (surveilans), (6) 

Pembiayaan kesehatan. 

      Peran serta maupun partisipasi stakeholder yang diantaranya adalah 

masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan Desa Siaga terdiri dari dua 

kategori, yaitu peran serta secara langsung maupun peran serta secara tidak 

langung. Peran serta secara langsung meliputi upaya sosialisasi, melaksanakan 

Dasolin, donor darah, dan notifikasi. Sedangkan peran serta secara tak langsung 

bisa meliputi penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan pengembangan 

Desa Siaga (Arip Mustari, Kristiani, 2007). 

      Dari penelitian Arip Mustari, Kristiani (2007) mengungkapkan bahwa 

komitmen stakeholder merupakan faktor penting bagi keberhasilan kerjasama 

antar dinas. Komitmen stakeholder terhadap pembentukan dan pengembangan 

Desa Siaga yaitu dengan adanya kebijakan sebagai unsur penunjang pelayanan 

dan wujud tekad pemerintah untuk mewujudkan Desa Siaga. 

      Selain itu Kabupaten Sukoharjo sendiri sudah menerapkan program desa 

siaga di berbagai desa, misalnya di Desa Ngemplak, Desa Pucangan, Desa 

Kertonatan, Desa Wirogunan, dan desa lainnya. Di samping telah diterapkan 

desa siaga di Kabupaten Sukoharjo, Desa Ngemplak sendiri dijadikan sebagai 

desa percontohan dalam pencapaian pengembangan desa siaga di Kabupaten 

Sukoharjo. Desa Ngemplak ini telah memiliki satu Poskesdes/PKD, tiga belas 

Posyandu balita, sepuluh Posyandu lansia, telah melakukan kegiatan PSN dan 

gotong royong seminggu sekali, adanya koperasi simpan pinjam meskipun dalam 

lingkungan dusun, memiliki ambulan desa pada setiap dusun, dsb. Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai persepsi 

kepala keluarga terhadap pengembangan desa siaga di Desa Ngemplak. 

    

Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana persepsi/tanggapan kepala keluarga terhadap 

pengembangan Desa Siaga di Desa Ngemplak. 

 

3 



Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran maupun persepsi kepala keluarga terhadap   

pengembangan Desa Siaga. 

2.  Tujuan khusus 

Untuk mengetahui gambaran maupun persepsi kepala keluarga terhadap 

pengembangan Desa Siaga mengenai : 

1) kebijakan pengembangan Desa Siaga 

2) pelaksanaan Desa Siaga 

3) tanggap dan kepedulian terhadap pengembangan Desa Siaga 

4) pola hidup sehat terhadap pengembangan Desa Siaga 

 

Manfaat Penelitian 

     a. Bagi penulis 

         Mendapat pengalaman langsung dalam melakukan penelitian. 

     b. Bagi peneliti lain 

         Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut. 

     c. Bagi puskesmas 

         Bahan pertimbangan dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan                                

         mengenai Desa Siaga kepada masyrakat serta pelatihan kader  

         kesehatan. 

     d. Bagi pamong desa, kader 

         Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan serta pengembangan Desa  

         Siaga kepada masyarakat.      
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