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PENGANTAR 
 
Setiap tahun Yakkum diwajibkan baik oleh AD/ART 
maupun UU untuk mengeluarkan laporan tahunan. 
Laporan tahunan ini merupakan bentuk 
pertanggungjawaban Yakkum atas mandat pelayanan yang 
diberikan oleh Pendiri, tetapi juga bentuk akuntabilitas dan 
transparansi kepada stakeholder intern baik organ maupun  
karyawan, juga kepada kepada masyarakat yang kita layani 
dan semua mitra pelayanan. Bidang Ekstramurral Yakkum 
sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga menyiapkan 
Laporan tahunan, sebagai bahan bagi penyusunan 
Laporan Tahunan Pengurus 2012. Diharapkan dengan 
membaca laporan tahunan ini pembaca: 

1. Memahami apa yang dikerjakan Yakkum  
khususnya bidang ekstramurral selama tahun 2012 
sehingga meningkatkan corporate image  yakkum 
sebagai lembaga pelayanan Kristen terbesar di 
Indonesia yang diperhitungkan baik pada tingkat 
lokal, nasional maupun internasional 

2. Merasa terlibat dalam proses pekayanan Yakkum 
sehingga meningkatkan rasa memiliki dan 
berkeinginan untuk tetap bersama Yakkum 
bekerjasama menjalankan  program di masa  
mendatang 

3. Dapat meningkatkan motivasi pelayanan  para 
pekarya Yakkum dan mitra pelayanan Yakkum  
karena kontribusinya dihargai  

4. Dapat belajar dari pembelajaran yang baik (best 
practices), maupun pembelajaran yang kurang baik 
(bad practices), juga tantangan–tantangan yang perlu 
dihadapi bersama di masa mendatang. 

Laporan tahunan 2012 ini terdiri dari 3 bagian sebagai 
berikut: 
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BAGIAN PERTAMA yang berjudul BELAJAR DARI 
WONG CILIK, berisi tentang cerita-cerita dari lapangan. 
Cerita-cerita ini disamping menggambarkan realita nyata 
yang dihadapi masyarakat, juga hasil yang dirasakan 
masyarakat atas pelayanan Yakkum selama tahun 2012. 
Bagian Pertama buku ini dituliskan sendiri oleh teman-
teman petugas lapangan. Bukan hanya hal-hal yang positif 
seperti  13 kisah yang membanggakan, 10 kisah yang patut 
dicontoh, 6 event yang mengesankan; tetapi mereka juga 
dengan jujur menuliskan 11 kisah-kisah atau kasus-kasus 
yang tidak perlu ditiru karena kegagalannya. Dari banyak 
pembelajaran, ada satu fokus pembelajaran yang ingin 
digali lebih banyak dari masyarakat yaitu kapasitas mereka 
untuk tetap lenting (resilient) di tengah gelombang 
tantangan jaman yang begitu menekan. Di bagian itu kita 
juga dikenalkan dengan 16 tokoh-tokoh kader di 
masyarakat yang dapat memberi inspirasi kepada kita 
bagaimana dedikasi dan perjuangan tanpa pamrih mereka 
untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tanpa 
bayaran dan tanpa pamrih duniawi. Yang terakhir adalah 
profile 21 teman-teman di lapangan yang membuat semua 
kisah di atas terjadi. Mereka adalah karyawan Yakkum di 
garis depan yang selalu berjuang melebihi tanggungjawab 
yang seharusnya dia berikan, dengan selalu berusaha 
efektif dan selalu ceria, di tengah keterbatasan support 
system dari lembaga. Kisah-kisah itu ditutup dengan 5 
refleksi iman.   
 
BAGIAN KEDUA laporan ini berjudul KONSISTENSI 
MENGEMBAN RENSTRA YAKKUM. Bagian kedua 
ini agak serius karena merupakan pertanggungjawaban 
kelembagaan. Yakkum mempunyai renstra yang sudah 
ditetapkan, untuk dilaksanakan secara konsisten oleh 
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semua aktor internal Yakkum baik organ maupun 
karyawan.  Bidang ekstramurral juga ingin selalu konsisten 
dengan renstra yang sudah ditetapkan oleh Pembina 
sebagai kebijakan umum organisasi. Di buku ini kami 
melaporkan seberapa jauh kami melaksanakan renstra. 
Karena koordinasi merupakan salah satu mesin penggerak 
ekstramurral, pada bagian kedua ini juga diinformasikan 
hasil evaluasi prtemuan kluster ekstramural selama 2012  
 
BAGIAN KETIGA yang berjudul KONTRIBUSI 
UNTUK POST 2013 DEVELOPMENT 
FRAMEWORK., berisi sebuah paper konsep Yakkum 
untuk post 2015, yang menempatkan upaya pengatasan 
kesenjangan sebagai hal yang penting dalam kerangka 
pembangunan pasca 2015. 
 
Laporan ini akan ditutup dengan PENUTUP yang berisi 
kesimpulan umum, rekomendasi kedepan serta ucapan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja 
bersama bidang ekstramurral  Yakkum, di tahun 2012. 
 
 
Sigit Wijayanta 
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BERTUMBUH BERSAMA KELOMPOK TUKANG 
BECAK & PEDAGANG 

 
Berdasarkan 

data Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada 
September 2011 
bahwa jumlah 
penduduk miskin di 
Pulau Jawa mencapai 
16.744,41 jiwa atau 
12,09 persen (http://www.bisnis.com/articles/data-
kemiskinan-prosentase-penduduk-miskin terbanyak-di-
maluku-dan-papua/2 Januari 2012).  Penduduk miskin 
berdasarkan BPS adalah penduduk yang dengan 
pengeluaran per orang per bulan per kepala sebesar Rp 
233.740.- kebawah atau sekitar Rp 7.780.- ke bawah per 
orang per hari. Kriteria yang lain adalah sumber 
penghasilan kepala rumah tangga dengan pendapatan di 
bawah Rp 600.000 per bulan 
(http://www.sudahtahu.com/2012/02/21/331/kriteria-
kemiskinan-di-indonesia-menurut-badan-pusat-statistik-
bps/#ixzz2HItaOJm8/21 Pebruari 2012). Untuk upaya 
pengentasannya, selain membutuhkan peran kinerja 
pemerintah, pihak swasta (termasuk rumah sakit) 
diharapkan juga turut andil dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan keluarga miskin tersebut.  

Motto bertumbuh bersama dan membangun diri 
dalam kasih, merupakan dasar dalam setiap pelayanan 
yang dilakukan oleh Rumah Sakit Emanuel Klampok 
Banjarnegara, termasuk bagi Unit Usaha Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat (UPKM) Rumah Sakit Emanuel 
untuk menjangkau masyarakat marginal termasuk 
kelompok tukang becak dan kelompok pedagang.  
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Pelayanan bagi kelompok marginal tersebut berhasil 
menjangkau dan memberdayakan 28 anggota kelompok 
dampingan tukang becak dan 8 anggota kelompok 
pedagang. Berawal dari keprihatinan akan kondisi tukang 
becak dan pedagang yang seringkali berkutat pada 
persoalan kekurangan modal usaha sehingga terbelit 
hutang ke bank plecit, serta pengelolaan dagangan yang 
tidak memenuhi standar kesehatatan maka UPKM RS 
Emanuel melakukan pengorganisasian kepada mereka. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah memberdayakan kelompok 
melalui bantuan modal usaha yang digunakan untuk 
simpan pinjam serta penguatan organisasi.  

Menginjak tahun kedua, pengorganisasian bagi 
kelompok tukang becak dan tahun keempat bagi 
kelompok pedagang, telah berhasil mengelola kegiatan 
simpan pinjam. Para anggota dapat menabung melalui 
simpanan wajib setiap bulan dan mengakses pinjaman 
yang mampu dikembalikan secara bertahap. Dengan 
demikian kebutuhan minimal untuk pendidikan anak, 
kesehatan, membayar listrik, serta pemenuhan kebutuhan 
makanan bergizi sehari-hari dapat terpenuhi.  

Tidak hanya aset kelompok yang berhasil dikelola 
secara mandiri, tetapi juga manfaat berorganisasi diperoleh 
kelompok tersebut. Prinsip Roso Nrimo Ing Pandum disertai 
kejujuran dan ketulusan yang dimiliki oleh setiap anggota 
menjadi tali pengikat yang mempererat keberadaan 
kelompok tukang becak dan pedagang agar tetap utuh.    

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kesuksesan 
pelayanan RS Emanuel Klampok untuk menjangkau 
masyarakat tercapai karena mereka yang berada di lingkup 
RS Emanuel turut bertumbuh bersama untuk membangun 
diri dalam perluasan pelayanan kasih dariTuhan.  
(Sumber: UPKM RS. Emanuel Klampok) 
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BALITA SEHAT KALIMANDI 
 

Dari 3 desa di 
Kecamatan Purwareja 
Klampok yang memiliki 
kasus balita dengan 
status Bawah Garis 
Merah (BGM) hanya 2 
desa yang mendapat 
program perbaikan gizi 
balita oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Desa 
tersebut adalah Purwareja dan Kaliwinasuh. Dengan 
demikian program perbaikan gizi balita Usaha 
Peningkatan Kesehatan Masyarakat(UPKM) Rumah Sakit 
Emanuel mulai difokuskan pada desa yang belum 
didampingi yaitu desa Kalimandi.  

Terdapat 35 balita yang memiliki status di bawah 
garis merah (BGM) dan 2 gizi buruk di desa Kalimandi.  
Permasalahan gizi buruk balita ini disebabkan oleh 
beberapa faktor, antara lain kekurangan asupan pangan 
dari hasil pertanian yang menurun, kesadaran dan 
perhatian orang tua kepada anak yang rendah, pemahaman 
pengolahan variasi makanan masih rendah, serta 
kurangnya informasi tentang kandungan gizi pada 
makanan.  

Jika dikaitkan dengan indikator pencapaian 
Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia, 
maka fakta ini menunjukkan bahwa tujuan pertama 
MDGs untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 
belum tercapai secara maksimal.  Menurut Bupati 
Banjarnegara (Sutedjo) bahwa pada tahun 2011 lalu 
terdapat 22 kasus gizi buruk, namun tahun 2012 
meningkat menjadi 24  atau 0,04 persen. Meski begitu  
angka tersebut masih di bawah angka nasional yaitu 1,5 
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persen. Sedangkan anak dengan gizi kurang tercatat 
sebanyak 3.076 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 
menurun menjadi 2.606 sampai Juni 2012 (sumber: 
www.jatengprov.go.id/?document_srl=30744/8 Agustus 
2012).   

Adapun aktivitas pendampingan pada balita kurang 
gizi melalui posyandu balita adalah timbang berat badan,  
ukur tinggi badan, cek kesehatan , konsultasi kesehatan, 
penyuluhan dan pelatihan gizi dan kesehatan balita, 
pengobatan dan pemberian vitamin yang dilakukan 3 
bulan sekali. Kegiatan-kegiatan tersebut mampu 
menstimulasi kesadaran dan peran orang tua balita dalam 
upaya pemberian gizi seimbang serta peningkatan 
pemahaman terhadap peningkatan kesehatan anak. 
Sebelum pendampingan dilakukan beberapa orang tua 
tidak memiliki ketelatenan dalam memberikan makanan 
yang cukup gizi bagi balitanya meskipun secara ekonomi 
memadai. Mereka akan menjadi peduli terhadap makanan 
yang dikonsumsi jika balitanya sudah sakit. Meskipun 
peran serta dan perhatian kader sangat besar namun jika 
tidak didukung keinginan orang tua untuk ikut dan rutin 
melakukan pemeriksaan maka upaya peningkatan gizi ini 
tidak akan menunjukkan hasil. Maka solusi yang dilakukan 
oleh kader adalah mendatangi rumah orang tua satu per 
satu, menimbang serta memeriksa balitanya. 

Meskipun program peningkatan gizi balita di Desa 
Kalimandi terus diupayakan secara rutin, tetapi kondisi 
kesehatan balita belum mengalami perubahan yang cukup 
signifikan. Seperti yang terlihat pada hasil jumlah balita 
Bawah Garis Merah (BGM) selama 1 tahun, antara lain 
Tribulan I sebanyak 5 balita, Tribulan II sebanyak 2 balita, 
Tribulan III sebanyak 3 balita dan Tribulan IV sebanyak 6 
balita. Faktor utama dipengaruhi oleh peran orang tua 
yang kurang aktif dan ketidaktahuan mereka tentang 
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pengetahuan gizi dan kesehatan yang baik bagi balita. 
Kehadiran peserta posyandu juga seringkali tidak rutin 
datang. Karena peran serta dan kehadiran kurang inilah 
program perbaikan gizi balita mengalami kesulitan untuk 
merubah budaya dan perilaku, khususnya para orang tua 
dalam usaha memenuhi kebutuhan gizi balitanya. 
Terutama pola pikir dan perilaku orang tua yang 
cenderung memberikan makanan instan dan snack 
pengganti makanan pokok balitanya. 

Pembelajaran yang bisa diperoleh dari program 
perbaikan gizi balita di desa Kalimandi adalah terbukanya 
wawasan dan perubahan pola perilaku orang tua yang 
memiliki balita dengan kasus gizi buruk untuk 
memperhatikan dan memenuhi kebutuhan kesehatan dan 
gizi untuk balitanya.  Selain itu program ini menambah 
motivasi bagi orang tua terutama dengan penyuluhan dan 
pelatihan pengolahan bahan makanan yang diperlukan 
untuk memenuhi standar gizi bagi balita.   

Kerjasama yang baik antara UPKM RS Emanuel, 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan 
Puskesmas, Pemerintah Desa, Kader Posyandu Balita dan 
Kesehatan Desa, serta masyarakat sangat mempengaruhi 
keberhasilan pemenuhan perbaikan gizi.  Dengan 
demikian kerjasama ini turut mengupayakan pencapaian 
agenda pembangunan MDGs di Indonesia.  
(Sumber: UPKM RS. Emanuel Klampok) 
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BAHU MEMBAHU MEWUJUDKAN  
LANSIA SEHAT 

 
Pertemuan para 

menteri kesehatan se-
Asia Tenggara ke-30 di 
Yogyakarta pada tanggal 
5–7 September 2012 
(30th Health Ministers 
Meeting of Countries of 
The WHI South East 
Asian Region) lalu membahas mengenai lanjut usia.  Fakta 
memperlihatkan bahwa pertambahan jumlah penduduk 
lansia di Asia Tenggara mencapai 142 juta jiwa atau sekitar 
8 persen dari total jumlah penduduk.  Sedangkan di 
Indonesia jumlah penduduk lansia pada tahun 2011 telah 
mencapai 19,5 juta jiwa atau 8, 2 persen dari total jumlah 
penduduk.  Pada tahun 2025, angka ini akan mengalami 
peningkatan hingga 13,2 persen, dan pada tahun 2050 
akan menjadi 25,5 persen 
(http://health.kompas.com/read/2012/09/05/06533520
/Fokus.pada.Jumlah.Lansia/5September 2012).  Dalam 
pertemuan tingkat menteri tersebut telah dihasilkan 
Deklarasi Yogyakarta tentang Penuaan dan Kesehatan 
(Yogyakarta Declaration on Aging and Health).  Dimana 
deklarasi tersebut menekankan untuk melaksanakan 
pendekatan tepat, komprehensif dan terintegrasi untuk 
menangani penuaan dan juga berkomitmen untuk 
menyusun dan memperkuat kebijakan nasional bagi 
penuaan yang sehat serta membentuk kerjasama 
multisektoral di tingkat nasional untuk mempromosikan 
penuaan yang sehat. Kesepakatan lain yang didapat adalah 
komitmen untuk memastikan ketersediaan sumber daya 
untuk program-program kesehatan lansia, mencakup 
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perawatan jangka panjang baik dalam keluarga maupun 
fasilitas di luar keluarga.  

Selain itu, pemerintah juga sepakat untuk 
memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar untuk 
memenuhi kebutuhan kesehatan lansia termasuk 
menyediakan pelatihan perawatan lansia bagi tenaga 
kesehatan serta membentuk kader kesehatan dan pekerja 
sosial dengan memanfaatkan sumber daya dalam sistem 
kesehatan dan jaminan sosial yang ada sekarang ini 
(http://www.antaranews.com/berita/331113/menteri-
kesehatan-asia-tenggara-sepakati-deklarasi-yogyakarta/4 
September 2012). 

Dengan demikian jaminan kesehatan untuk 
mengantisipasi kebutuhan perawatan kesehatan jangka 
panjang warga lansia menjadi penting dan fasilitas 
pelayanan kesehatan bagi mereka perlu ditingkatkan.  
Tantangan minimnya pelayanan fasilitas kesehatan untuk 
lansia ini dialami oleh Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu 
Kabupaten Temanggung.   

Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu Kabupaten 
Temanggung berada di kaki gunung Sumbing. Secara 
geografis daerah ini berada di pedalaman dengan akses 
jalan yang berbatu. Jarak desa ke puskesmas terdekat 
adalah 7 km, dengan akses transportasi angkutan non 
umum (plat hitam) maupun ojek yang jumlahnya sangat 
terbatas. Kondisi tersebut mempengaruhi masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, khususnya 
kelompok lansia yang umumnya mengalami gangguan 
penyakit tekanan darah tinggi. 

Pada bulan Oktober 2010 Usaha Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat(UPKM) Rumah Sakit Ngesti 
Waluyo Parakan memulai pelayanan Posyandu Lansia 
dengan melakukan kegiatan penyuluhan lansia dilanjutkan 
dengan pemeriksaan kesehatan kepda 58 lansia di Dukuh 
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Wunut Desa Wonotirto.  Pada pendataan awal ditemukan 
status kesehatan lansia tidak terlayani dengan baik, lansia 
mengalami berbagai gejala penyakit yang dianggap suatu 
hal yang biasa dan dibiarkan begitu saja, namun melalui 
pelayanan ini, lansia yang sudah menyadari bahwa keadaan 
dirinya rentan terhadap berbagai penyakit muncul 
kesadaran untuk mengatasi persoalan kesehatan tersebut.  
Selain itu gaya hidup serta pola makan lansia juga kurang 
sehat karena tingkat perekonomian mereka, dan kebiasaan 
merokok bagi lansia laki-laki sangat tinggi.  Dengan 
demikian peran posyandu lansia sangat strategis sebagai 
wadah pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan dini juga 
dalam memberikan pencerahan tentang pola hidup sehat 
bagi lansia.  

Dalam waktu 24 bulan masa pendampingan telah 
terdapat perubahan yang cukup signifikan. Para lansia 
telah merubah gaya hidup dan pola makan mereka dengan 
memanfaatkan sumber atau potensi yang mereka miliki.  
Hal ini ditunjukkan dengan status kesehatan lansia yang 
mengalami peningkatan, salah satunya dengan 
terpantaunya angka penderita hipertensi. Keberhasilan ini 
merupakan kerjasama antara pihak rumah sakit dengan 
bidan desa serta kader kesehatan desa yang berjumlah 17 
orang.   

Dalam kegiatannya kelompok kader kesehatan 
Wonotirto aktif mendampingi 4 kelompok lansia yang 
tersebar di 4 pedukuhan di desa tersebut. Antara pengurus 
laki-laki dan perempuan bekerjasama secara seimbang 
dalam menjalankan peran mereka sebagai pelayan 
kesehatan yang paling terdekat dengan masyarakat.  

Kini, kemudahan akses dalam pemenuhan 
kesehatan bagi kelompok lansia telah berhasil diwujudkan 
di desa Wonotirto melalui kegiatan posyandu lansia. 
Posyandu ini juga telah mempererat hubungan antara 
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pihak rumah sakit, kader serta masyarakat untuk memikul 
tanggung jawab bersama dalam upaya pemenuhan 
kesehatan masyarakat pedesaan. 
(Sumber: UPKM RS Ngesti Waluyo Parakan) 
 

 
 
 

KLUB SEHAT PARA DIABETES  
 

Klub Diabetes 
Ngesti Waluyo didirikan 
pada 14 Januari 2012 
dengan jumlah anggota 
13 orang. Kegiatan yang 
dilakukan berupa senam 
satu kali dalam satu 
minggu di halaman RS 
Kristen Ngesti Waluyo. Dalam senam tersebut juga 
dilakukan pemeriksaan tensi/nadi dan gula darah. Bagi 
peserta yang mempunyai tensi 160 mmHg dan GDs 250 
mg/dl atau lebih, tidak dianjurkan mengikuti senam secara 
penuh. Mereka dianjurkan hanya menggerakkan organ 
tubuh sambil duduk di kursi.  

Dalam kurun waktu 1 tahun anggota klub 
bertambah peserta hingga mencapai 160 orang. Hal yang 
menarik dari klub diabetes ini adalah satu-satunya klub 
senam yang dibentuk dan didampingi oleh rumah sakit.  
Dengan mengikuti kegiataan klub anggota mendapatkan 
manfaat berupa terpantaunya kondisi fisik, merasakan 
sehat, dapat bersosialisasi antar anggota, serta dapat 
memperoleh informasi kesehatan dari RS.  

Keanggotaan Klub DM sebagian besar berasal dari 
kabupaten Temanggung dan ada beberapa anggota berasal  
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kabupaten Wonosobo. Setiap bulan anggota klub sepakat 
menabung sebesar Rp. 5.000,- dengan tujuan untuk 
kegiatan sosial anggota dan juga untuk merencanakan 
kegiatan rekreatif di luar RS  
(Sumber: UPKM RS. Ngesti Waluyo Parakan)  

 
 

 
SAATNYA LANSIA BERBICARA 

 
Dialog antar 

pemangku kepentingan 
yaitu kelompok lansia 
dan pemerintah 
merupakan salah satu 
strategi advokasi yang 
efektif untuk 
memperjuangkan hak-
hak lansia di Purworejo, Jawa Tengah.  Pada tanggal 7 
April 2012 bertepatan dengan peringatan hari Kesehatan 
Sedunia dengan tema Aging and Health, RS Panti Waluyo 
Purworejo telah menjembatani 150 orang lansia untuk ikut 
merayakan hari tersebut melalui senam lansia dan dialog 
dengan Bupati Purworejo.  

  Sebelumnya selama kurun waktu 1 tahun Usaha 
Peningkatan Kesehatan Masyarakat(UPKM) RS Panti 
Waluyo Purworejo telah mendampingi kelompok lansia 
dengan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan.  Namun 
dalam pendampingan tersebut masih belum dapat 
menjawab persoalan yang dihadapi lansia yaitu pengobatan 
gratis, serta pemeriksaan kesehatan terhadap lansia yang 
sudah tidak bisa beraktifitas kemana-mana. Oleh karena 
itu dalam dialog dengan Bupati perwakilan lansia 
menyuarakan tentang beberapa hal yaitu permohonan 
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bantuan untuk posyandu lansia dan pemberian makanan 
tambahan bagi lansia.  Ternyata dialog tersebut mendapat 
tanggapan, dimana pemerintah daerah menjanjikan akan 
menganggarkan dana untuk posyandu lansia pada tahun 
2013. Dana tersebut dapat digunakan untuk peralatan 
kesehatan di posyandu dan untuk pengorganisasian 
posyandu.  Namun pemerintah tidak menyebutkan berapa 
besar bantuan yang akan diberikan untuk masing-masing 
Posyandu.   

Sebagai langkah awal pada tanggal 18 Agustus 2012 
pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten 
mengumpulkan bidan desa dan kader kesehatan yang 
berasal dari 16 Kecamatan di Kabupaten Purworejo. 
Dalam pertemuan tersebut pemerintah daerah 
menginstruksikan untuk  pembentukan kelompok lansia di 
setiap desa.  

Instruksi tersebut telah mendorong Desa Kaliharjo 
dan Desa Kaligono (Kecamatan Kaligesing) serta Desa 
Purwosari (Kecamatan Purwodadi) untuk berkoordinasi 
dengan pihak UPKM RS Panti Waluyo untuk dapat 
membentuk kelompok lansia dan melatih kader kesehatan.  
Inisiatif desa-desa tersebut adalah sikap positif masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam pengembangan kesehatan di 
desanya  
(Sumber: UPKM RS. Panti Waluyo Purworejo) 
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BERSINERGI UNTUK PENCAPAIAN 
PEMBANGUNAN MILLENIUM 

 
Kegiatan Promosi 

Kesehatan Rumah Sakit 
(PKRS) adalah kegiatan 
Usaha Peningkatan 
Kesehatan 
Masyarakat(UPKM) yang 
dilakukan di lingkungan 
Rumah Sakit di bawah 
YAKKUM. Salah satunya adalah 
bagi pengunjung maupun pasien, perhatian dan 
antusiasme  mereka sangat tinggi terhadap program ini.  
Karena melalui program tersebut mereka dapat bertanya 
dan berbagi pengalaman terkait kesehatan. Kegiatan ini 
diadakan di Poliklinik setiap 1 (satu) bulan sekali pada 
minggu pertama dengan materi dan pembicara yang 
berbeda. Hari Senin atau Sabtu biasanya dipilih untuk 
pelaksanaan kegiatan karena tingkat kunjungan pasien di 
poliklinik cukup banyak.   

penyuluhan kesehatan 

Integrasi intramural dan ekstramural bersinergi 
untuk mendukung pencapaian pembangunan millenium 
(MDGs). Salah satu lingkup kegiatannya adalah 
pendampingan posyandu balita, ibu hamil, lansia.  
Kegiatan yang lain adalah promosi perlawanan terhadap 
penyakit HIV/AIDS dan TB. UPKM bekerjasama dengan 
TIM HIV/AIDS-TB DOTS membentuk program 
kegiatan yang terintegrasi, dimana kegiatan-kegiatan 
tersebut dilaksanakan untuk menekan angka kematian 
akibat HIV/AIDS dan TB melalui penyuluhan, 
pemeriksaan dan advokasi baik di lingkungan internal RS 
maupun di luar RS.  
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Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh TIM 
HIV/AIDS-TB DOTS yang bersinergi dengan UPKM, 
terdapat capaian yang membanggakan. Antara lain 
terbentuknya Komunitas Kelompok Dukungan Sebaya 
(KDS) yang beranggotakan ODHA (Orang Dengan 
HIV/AIDS) yang menjalani pelayanan terapi ARV di RS 
Panti Wilasa Citarum. Komunitas ini terbentuk pada 
November 2010, berawal dari munculnya berbagai 
masalah yang dihadapi ODHA antara lain masih adanya 
stigma negatif di masyarakat. Melalui kelompok ini mereka 
dapat berbagi dan memberikan dukungan serta 
mendapatkan pendidikan kesehatan. Dan pada awal tahun 
2013 telah terbentuk pengurus lokal dimana anggota KDS 
terlibat langsung dalam memfasilitasi kegiatan tersebut. 
Program ini juga ditujukan untuk komunitas di luar rumah 
sakit yaitu komunitas gay, pekerja seks komersial, lembaga 
pendidikan, jemaat gereja, bidan hingga kader kesehatan di 
desa dan kecamatan serta lembaga swadaya masyarakat 
yang bergerak dalam penanganan HIV/AIDS.  Sehingga 
kerjasama dengan berbagai stakeholder ini diharapkan 
dapat menekan angka HIV/AIDS-TB di kota Semarang. 

Pada tanggal 7 Desember 2012, RS Panti Wilasa 
Citarum telah menerima penghargaan dari Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam 
program Penanganan Penanggulangan HIV/AIDS.  
Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa RS Panti 
Wilasa Citarum baik dari jajaran manajemen hingga 
karyawan mendukung penuh kegiatan dalam rangka 
penanggulangan HIV. 
(Sumber: UPKM RS. Panti Wilasa Citarum) 
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RUMAH SAKIT BUKAN SAJA UNTUK  
ORANG SAKIT 

 
Kegiatan 

Ekstramural Rumah 
Sakit Panti Wilasa 
Citarum (RSPWC) 
dilakukan untuk 
menjangkau 
masyarakat di 
lingkungan RSPWC. 
Salah satu kegiatannya dengan mengadakan kegiatan 
Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) 
melalui program Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). 
Program ini bekerjasama dengan Kelurahan Mlatiharjo 
dan Dinas Kesehatan Kota. Sasaran kegiatan ini adalah 
masyarakat yang lingkungan tempat tinggalnya 
memerlukan perbaikan dan pembangunan kesehatan 
lingkungan.  Demikian pula bagi kelompok pedagang dan 
jasa di sekitar wilayah RS juga dilibatkan dalam kegiatan 
UPKM melalui program Dana Sehat. Dana Sehat 
merupakan dana pribadi yang disisihkan dan dikumpulkan 
bersama anggota kelompok untuk membiayai kebutuhan 
kesehatan mereka  
(Sumber: UPKM RS. Panti Wilasa Citarum) 
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SENAM MEMBAWA BERKAH 
 

Kesuksesan 
strategi advokasi dalam 
memperjuangkan hak-
hak lansia telah 
dilakukan oleh Usaha 
Peningkatan Kesehatan 
Masyarakat(UPKM) 
Rumah Sakit Sinar Kasih 
dilakukan adalah menjembatani 120 lansia dalam dialog 
interaktif dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas pada peringatan 
hari kesehatan sedunia tanggal 7 April 2012. Dalam dialog 
tersebut para lansia menyampaikan persoalan yang selama 
ini dihadapi yaitu kebutuhan pengobatan gratis bagi lansia, 
minimnya perlengkapan untuk mendukung kegiatan 
posyandu lansia. Berdasarkan informasi Wakil Bupati dan 
Kepala Dinas Kesehatan bahwa pemerintah daerah telah 
menyiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan lansia 
melalui Komisi Daerah (Komda) Lansia di tingkat 
Kabupaten. Selain dialog para lansia juga senam bersama 
untuk menarik keikutsertaan tamu undangan 

Sebelumnya selama kurun wakt

Purwokerto. Strategi yang 

u 2 tahun UPKM 
RS. Si

giatan ini ditunjukkan dengan 
turun

nar Kasih Purwokerto telah mendampingi  beberapa 
posyandu lansia dengan memberikan kegiatan penyuluhan 
kesehatan dan pemeriksaan kesehatan serta pemberian 
vitamin. Namun dalam proses pendampingan tersebut 
belum bisa menjawab permasalahan yang dihadapi para 
lansia khususnya akses pengobatan gratis dan dukungan 
peralatan posyandu.   

Kesuksesan ke
nya bantuan dana Rp. 5.000.000,- dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banyumas kepada posyandu lansia 
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Wulantari Desa Ledug untuk mendukung perlengkapan 
posyandu lansia berupa alat cek gula darah, timbangan 
badan, pengukur tinggi badan  
(Sumber: UPKM RS. Sinar Kasih)  

SEJAHTERA MELALUI POSYANDU LANSIA 

Berawal pada 
tahun

 bersama untuk lansia 

 (Juli 2000 – 
Juni 2

 
 

 

 2000 RS Panti 
Wilasa Dr. Cipto 
Semarang bersama-
sama dengan RSK 
Ngesti Waluyo 
Parakan, BKK Taman 
Brantas Semarang dan 
RSU Emanuel 
Klampok, membuat program
sebagai proyek percontohan. Program tersebut adalah 
Proyek Pembinaan Lansia berbasiskan Masyarakat 
Parakan, Semarang, Klampok (PPLM-PSK). 

Program ini berlangsung selama 3 tahun
003) yang didanai oleh LSM dari Belanda. Berbagai 

kegiatan dilakukan untuk pengorganisasian lansia, yaitu 
Training of Trainers dengan mengirimkan tenaga perawat 
rumah sakit ke Netherland, melatih ± 150 pelatih dengan 
latar belakang dokter umum, perawat, psikolog, 
pastoral/pengerja gereja, fisioterapis dan petugas 
lapangan. Program ini juga melatih para kader posyandu 
lansia melalui Training of Volunteers. Tindak lanjut dari 
training ini adalah pembentukan posyandu lansia di 4 
rumah sakit dengan visi peningkatan kualitas hidup secara 
menyeluruh para lansia.  Adapun tujuan dari pembentukan 
posyandu lansia ini adalah meningkatkan kesadaran pada 
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para lansia untuk membina kesehatannya sendiri, 
meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat 
termasuk keluarganya dalam menghayati dan mengatasi 
kesehatan lanjut usia, tersedianya pelayanan kesehatan 
(posyandu lansia) yang bermutu, memadai dan terjangkau, 
tersedianya kader posyandu lansia yang siap melayani, 
serta menyediakan kegiatan yang bermanfaat untuk lansia 
aktif misalnya senam lansia dan ketrampilan. Saat ini telah 
terbentuk 44 posyandu lansia berbasis masyarakat dan 
gereja dengan melibatkan 200 kader lansia di 4 rumah 
sakit. Para kader tergabung di dalam organisasi Ikatan 
Kader Posyandu Lansia (IKAPOLDA) yang bertujuan 
sebagai media berbagi pengalaman dalam pendampingan 
posyandu lansia  
(Sumber:UPKM RS. Panti Wilasa dr. Cipto 

KAMBING DARI RUMAH SAKIT 

Desa Sedayu adalah salah satu desa IDT di 
Kabu

ibatkan 
hutan

memacu masyarakat untuk berternak kambing. 

Semarang) 
 
 

 

paten Grobogan yang terletak di daerah pegunungan 
kapur yang berbatasan dengan Kabupaten Pati. Desa 
tersebut merupakan mitra kerja binaan RS. Panti Rahayu. 
Pekerjaan masyarakat desa Sedayu 95 % sebagai buruh 
tani yang juga mengerjakan tanah milik perhutani.  

Adanya penebangan liar hutan jati mengak
 di desa tersebut gundul sehingga perlu ada gerakan 

reboisasi.  Gerakan ini juga dapat memanfaatkan fungsi 
lahan yang kosong secara maksimal. Namun dengan 
demikian masih banyak tanaman liar non jati yang tumbuh 
di Desa Sedayu. Dengan kondisi tanah pegunungan yang 
masih banyak tanaman liar yang kurang bermanfaat, 
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Melalui musyawarah antara warga dan Kader 
Kesehatan Mitra Kerja RS Panti Rahayu disepakati 
progr

Panti 

am peternakan kambing yang difasilitasi oleh UPKM 
RS. Panti Rahayu. Ternak kambing ini sekaligus bertujuan 
untuk mengurangi pengangguran, menambah ekonomi 
masyarakat, pemanfaatan pekarangan kosong, dan 
pemanfaatan kotoran kambing sebagai pupuk kandang. 
Program ini dikelola dengan cara bergulir (revolving fund), 
dengan mengelola 30 ekor kambing yang diatur dalam 
Surat Kesepakatan Gaduhan Ternak Kambing.  
Pengguliran ternak secara revolving fund akan diputar ke 
dukuh lain, bilamana semua sudah mendapatkan giliran 
maka akan dirubah dengan program baru yang bisa 
menunjang kualitas kesehatan dan pendapatan masyarakat. 

Untuk peningkatan kapasitas kelompok ternak 
kambing tentang perawatan ternak, maka UPKM RS. 

Rahayu juga memfasilitasi pelatihan kesehatan dan 
penanganan ternak. Pelatihan ini juga mengajarkan tentang 
cara mengobati ternak yang sakit serta cara mengawinkan 
ternak.  Untuk mendukung ketrampilan yang diperoleh 
maka kelompok diberikan peralatan suntik, obat-obatan 
serta buku panduan untuk penanganan ternak yang sakit.  
(Sumber: UPKM RS. Panti Rahayu) 
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BERKAT PENGHIDUPAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS  

DAN ORANG TUA ANAK-ANAK  
CEREBRAL PALSI   

 
Kabupaten 

Gunungkidul yang 
terletak di sebelah 
tenggara wilayah 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta, merupakan 
salah satu dari 5 
kabupaten yang 
memiliki 18 kecamatan dengan jumlah penduduk 686.772 
ribu jiwa. Di wilayah ini terdapat sejumlah 8.934 orang 
penyandang disabilitas yang terdiri dari anak-anak, remaja, 
dewasa dan lanjut usia. Kabupaten ini merupakan wilayah 
yang perkembangan ekonominya agak tertinggal dibanding 
wilayah lain disebabkan wilayah ini mengalami kekeringan 
setiap tahun yang mengakibatkan pendapatan masyarakat 
terutama sektor pertanian sangat kecil sehingga sebagian 
besar masyarakat mencari mata pencaharian dengan 
bekerja di daerah lain. 

Begitu juga kondisi para penyandang disabilitas 
masih banyak yang tidak mampu mengembangkan diri 
produktif secara ekonomi karena kurangnya pengetahuan 
pendidikan yang dimiliki, tidak mempunyai ketrampilan 
yang memadai, sulitnya mendapatkan akses keuangan dan 
tidak memiliki kemampuan untuk akses pasar.  Kurangnya 
kepercayaan dan penghargaan martabat hidup dari 
masyarakat semakin menjadikan mereka tersisih dari 
lingkungan sosial mereka sendiri. 

Peran pemerintah selama ini kurang mampu 
mendorong penghidupan mereka menjadi lebih baik. 
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Anak-anak dengan kondisi Cerebral Palsi banyak yang 
masih berbaring ditempat tidur menunggu suapan nasi 
dari para orangtua mereka, sementara sebagian besar 
orangtua mereka hidup dari kesederhanaan dengan tingkat 
ekonomi yang pas-pasan dan kesulitan memberikan akses 
kesehatan bagi anak-anak mereka.  Di sisi lain peran 
pemerintah selama ini kurang mampu mendorong 
penghidupan mereka menjadi lebih baik. 

Sejak tahun 2010, Pusat Rehabilitasi YAKKUM 
dengan mandat meningkatkan kualitas kehidupan dan 
kemandirian para penyandang disabilitas telah 
mendampingi 6 kecamatan (Wonosari, Karangmojo, 
Ponjong, Semanu, Semin dan Nglipar) untuk membantu 
mereka meningkatkan pendapatan ekonomi. Sejumlah 175 
orang lebih para penyandang disabilitas dan orangtua anak 
cerebral palsi telah dibina untuk mengembangkan potensi 
dirinya dan lingkungan untuk menciptakan sumber 
penghidupan melalui kegiatan usaha.  

Mereka yang masih menganggur dilatih ketrampilan 
sesuai kondisi, kemampuan dan pasar yang ada serta 
diajarkan tentang kewirausahaan dan akses sumber modal 
di wilayah mereka. Bagi mereka yang kondisi usahanya 
tidak berkembang didampingi untuk bisa akses pasar 
dengan kemitraan bisnis dengan pengusaha lokal serta 
dibukakan akses modal seluas luasnya untuk 
mengembangkan usaha. 

Saat ini warga dampingan bisa sedikit tersenyum 
dengan adanya perkembangan kondisi ekonomi mereka, 
yang tidak hanya sisi pendapatan yang meningkat, namun 
aset usaha mereka juga meningkat. Mereka dipercaya oleh 
bank lokal untuk bisa akses sumber modal semampu 
mereka mengelola usaha, relasi sosial dan mitra usaha 
semakin meningkat pula yang tidak hanya masyarakat di 
sekitarnya namun menjangkau pasar yang lebih luas.  
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Mereka lebih aktif mengikuti kegiatan di 
lingkungnnya dan memberikan kontribusi seperti layaknya 
masyarakat yang lain. Saat ini mereka memperoleh simpati 
dan dorongan yang baik dari para pengusaha di 
Gunungkidul dan bahkan lembaga pemerintah saat ini 
menawarkan berbagai fasilitas sumber modal yang bisa 
diakses oleh para penyandang disabilitas dan para orang 
tua anak-anak cerebral palsi.  

Para orangtua anak-anak cerebral palsi mempunyai 
semangat baru dalam mengasuh anak–anak mereka, 
dimana dulu merasa sendiri mengahadapi kesulitan kondisi 
anak mereka, namun saat ini lebih banyak berbagi 
pengalaman diantara para orangtua anak cerebral palsi 
tentang cara merawat anak mereka dan mengambangkan 
usaha. Tuhan memberkati dan memberi sumber 
kehidupan bagi makhluknya yang dengan iklas menjalani 
kehidupan ini  
(Sumber : Pusat Rehabilitasi Yakkum) 
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MEWUJUDKAN MIMPI DI ATAS PUING-PUING 
KEHANCURAN AKIBAT LAHAR HUJAN 

 
“Angan-angan 

saya adalah menjadikan 
dusun ini menjadi 
siaga” ujar Sudiyanto 
saat berbincang di 
depan warung miliknya 
sore itu 
(7/12/12). Mimpinya 
ini tidak hanya 
disampaikan saat ini saja tetapi sejak ia dan masyarakat 
Dusun Gempol, Kelurahan Jumoyo, Kecamatan Salam 
Kabupaten Magelang masih menempati barak 
pengungsian akibat terjangan banjir lahar hujan Maret 
2011 lalu. Saat ini mereka sudah kembali menempati 
dusun Gempol yang sebelumnya mengalami kerusakan 
dan dinyatakan oleh BPPTK sebagai salah satu daerah 
rawan limpasan lahar hujan. Sehingga pemerintah 
menindaklanjuti dengan program relokasi bagi beberapa 
daerah rawan di Kabupaten Magelang. Namun saat ini 
setelah dua tahun pasca bencana lahar hujan tersebut 
sejumlah 25 rumah telah berhasil dibangun oleh 
masyarakat di atas tanah mereka secara swadaya.“Kami 
masih memiliki rasa kegotong royongan untuk membantu 
tetangga kami saat pembangunan rumah” ujar Pak Sugeng. 
Nilai sosial inilah yang menjadi modal terbesar bagi 
masyarakat Gempol untuk membangun kembali 
penghidupannya di dusun yang masih menyimpan puing-
puing bekas rumah yang hancur, gunungan pasir, serta 
batu-batu besar material lahar hujan. Modal yang lain 
adalah keinginan warga untuk segera merasakan kembali 
kenyamanan tempat tinggal setelah dua tahun tinggal di 
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barak dengan menjual asset-aset yang masih dimiliki 
(motor atau tabungan yang lain) untuk biaya 
pembangunan rumah. Menurut warga bahwa rumah yang 
sekarang ini berdiri kondisinya jauh lebih baik dari rumah 
mereka sebelum bencana. Jika sebelumnya rumah mereka 
hanyalah gedheg maka saat ini mereka menggunakan 
dinding batako. Bahkan ada beberapa yang membangun 
hingga dua lantai. Menurut informasi yang didapat dari 
Pak Sugeng masyarakat Dusun Gempol yang mengikuti 
program relokasi saat ini masih menempati barak 
pengungsian karena rumah hibah pemerintah tersebut 
baru sebatas pondasi. Pembangunan rumah hunian tetap 
tersebut agaknya menjadi lambat pelaksanannya karena 
masyarakat diminta untuk membiayai pembelanjaan 
material sendiri terlebih dahulu yang pada akhirnya akan 
mendapatkan ganti dari Rekompak sebagai pelaksana 
pembangunan rumah. Warga harus memiliki uang 5 juta 
sebagai modal talangan untuk pembangunan rumah.  

”Sekarang saya lebih merasa nyaman tinggal di 
dusun, apalagi setelah saluran pengelak sungai sudah 
dilanjutkan pelurusannya sehingga ketika sewaktu-waktu 
terjadi banjir lahar hujan sudah dapat menampung aliran 
lahar” menurut Bu Tripah. Tidak hanya rumah baru yang 
membuat warga gempol merasa nyaman, tetapi juga 
perlengkapan pendukung kesiapsiagaan sudah mereka 
siapkan. Peralatan radio komunikasi termasuk antena, 
plang-plang jalur evakuasi, tim siaga, peta rawan bencana 
hingga prosedur tetap kesiapsiagaan sudah disiapkan. Saat 
ini warga sedang menyiapkan balai dusun sebagai pusat 
informasi kebencanaan yang akan dikelola oleh tim siaga, 
dan kepala dusun akan mengorganisir pemuda khususnya 
yang memiliki laptop untuk dapat mengakses CCTV 
pemantau lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di 
Merapi.   
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Pak Sudiyanto yang juga sebagai Kepala Dusun 
menambahkan bahwa dana kas dusun yang bersumber 
dari dana-dana bantuan yang saat ini masih berjumlah 140 
juta akan digunakan untuk pembangunan dusun yang 
memiliki perspektif Pengurangan Risiko Bencana. Hal ini 
dilakukan untuk menunjukkan kepada pihak lain bahwa 
meskipun mereka memilih tinggal di daerah rawan 
bencana tetapi tetap memiliki kapasitas dalam 
penanggulangan bencana. Ini adalah praktek nyata 
masyarakat atas konsep pemerintah dalam rencana aksi 
rehabilitasi dan rekonstruksi tentang Living in Harmony with 
Disaster  
(Sumber: Yakkum Emergency Unit) 

 
 
 

JAMU RACIKAN PARA PROFESIONAL 
 

Dua puluh satu Organisasi Rakyat (ORA) yang 
menyebar di 7 kabupaten di area Jawa Tengah telah 
mendapat pendidikan Obat Tradisional yang dilatih oleh 
UPKM CD Bethesda area Jawa Tengah.   Sejak tahun 
2010 mereka membentuk Paguyuban Pengobat 
Tradisonal. Pendidikan obat tradisional ini diberikan 
karena permintaan dari masyarakat yang membutuhkan 
keterampilan dalam membuat obat tradisional.  Hal ini 
didukung adanya potensi tanaman obat yang beragam 
namun belum dimanfaatkan.  

Di tahun 2012 paguyuban ini kian memantapkan 
kualitas produksi obat tradisional. Untuk menjaga dan 
mengkontrol kualitas obat tradisional yang mereka 
porduksi agar sesuai standar, maka paguyuban sepakat 
memusatkan produksi pada satu tempat yakni di ORA 
Akur Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 
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Bahan-bahan disediakan oleh ORA-ORA yang ada di Jawa 
Tengah, terutama diambil dari 7 demplot yang ada di Jawa 
Tengah dengan  total 30 jenis tanaman obat yang dikelola 
oleh 78 kader batra.  Dari bahan-bahan ini kemudian 
diracik secara profesional oleh 2 orang kader yang 
memiliki keahlian meracik dan mengemas obat tradisonal. 
Hal ini dilakukan  dengan alasan bila semua ORA 
memproduksi tidak ada yang bisa mengontrol kualitas 
produksinya.  Saat ini produksi Batra Paguyuban Pengobat 
Tradisional sudah berlabel dan dikemas secara standar.  
Awal produksi tahun 2011, jumlah produksi sesuai 
permintaan. Produksi meliputi salep penyakit kulit, batra 
cair (sirup batuk, minyak urut, jamu dipo), kapsul (asam 
urat, hypertensi, obesitas), jamu godok dalam bentuk 
simplisia (asam urat, ginjal, kencing manis, darah tinggi, 
maag, pelangsing, dan sakit jantung). Volume produksi 
kapsul sudah ribuan biji, simplisia dan cair sudah ratusan 
kemasan dan botol. Hasil produksi dikirim ke kantor area 
Jawa Tengah untuk didistribusikan.  Paguyuban juga telah 
mamerkan produksinya di saat Munas ORA ke XII di 
Mataram, Pameran Kecamatan Expo di Jepara dan Juana, 
Pati. Dengan paguyuban ini, ORA-ORA Jawa Tengah 
memantapkan diri memproduksi obat lewat Paguyuban 
Pengobat Tradisional yang disingkat PRANTARA. 

Setelah dua tahun aktivitas Paguyuban 
memproduksi obat tradisional, terjadi perubahan positif, 
yakni adanya pelayanan terpadu oleh bidan desa di Desa 
Damarwulan Kabupaten Jepara dan Desa Papan Rejo 
Kabupaten Grobogan, yang mengintegrasikan obat 
tradisional produk paguyuban dan dijadikan obat utama 
oleh bidan desa dalam memberikan pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat. Bila sebelumnya masyarakat 
menggunakan tanaman obat secara alami turun temurun, 
namun setelah mendapat pendidikan obat tradisional, 

31 
 



mereka meracik obat tradisional yang mengacu pada 
standar pembuatan obat secara ilmiah. 

Ada pembelajaran yang dapat dipetik dari 
pengorgansisasian PRANTARA, yakin diantara mereka 
dapat saling tukar dan barter jenis tanaman yang belum 
ada di desanya dengan tanaman obat jenis lain dari desa 
lain sesama anggota paguyuban  
(Sumber: UPKM RS.  Bethesda Yogyakarta) 
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PERINGATAN HARI KESEHATAN 
INTERNASIONAL 

 
Memperingati Hari 

Kesehatan Sedunia yang 
jatuh pada tanggal 7 April 
2012, Yayasan Kristen 
Untuk Kesehatan Umum 
(YAKKUM) melalui Unit 
Usaha Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat (UPKM) melakukan berbagai aksi 
bersama kelompok posyandu lanjut usia (lansia). Aksi 
bersama kelompok lanjut usia ini dilaksanakan secara 
serempak di 12 kota di wilayah unit pelayanan Rumah 
Sakit Yakkum (Jawa dan Sumatra), termasuk juga di Unit 
Yakkum Rumah Sakit Emanuel Klampok, Kabupaten 
Banjarnegara, Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini 
YAKKUM turut mendukung seruan Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) untuk memberikan perhatian 
besar terhadap pengembangan kesehatan bagi lansia, yaitu 
sesuai dengan tema peringatan Hari Kesehatan Sedunia 
2012 “Aging and Health”.  

Penetapan “Aging and Health” sebagai tema dalam 
hari kesehatan sedunia pada tahun ini juga dilandasi oleh 
kenyataan tentang semakin tingginya proporsi penduduk 
dunia yang berusia lanjut. Di Indonesia, populasi lansia 
pada tahun 2000 (17,2 juta) meningkat 3 kali lebih besar 
dari pada tahun  1970 (5,3 juta). Pada tahun 2020, jumlah 
dan proporsi kelompok lansia di Indonesia diprediksi akan 
mencapai 28 juta jiwa dan 9,5%. Menurut WHO, 
dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk 
berdasarkan kelompok usia lainnya, peningkatan proporsi 
jumlah lansia-penduduk berusia lebih dari 60 tahun-
meningkat cukup cepat di berbagai negara sebagai hasil 
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dari semakin panjangnya tingkat harapan hidup dan 
menurunnya angka kematian.  

Gejala ini merupakan kisah sukses kebijakan 
kesehatan publik dan dalam konteks tertentu 
menunjukkan manfaat positif pembangunan. Akan tetapi 
pada saat yang sama muncul tantangan baru bagi 
masyarakat untuk beradaptasi dalam kerangka 
memaksimalkan manfaat kesehatan dan kapasitas 
fungsional lansia sebagaimana dalam partisipasi sosial dan 
keamanan.  

Dalam konteks Indonesia misalnya, penghormatan 
terhadap martabat lansia pada aspek legal-termasuk di 
dalamnya adanya kebijakan-kebijakan yang afirmatif 
terhadap lansia-ternyata tidak serta merta memperkuat 
posisi lansia. Pada saat ini, jumlah lansia terlantar dan 
beresiko tinggi terlantar adalah 3.274.100 dan 5.102.800 
orang. Lansia yang menjadi gelandangan dan pengemis 
adalah 9.259 orang, dan yang mengalami tindak kekerasan 
10.511 orang.  

Pelayanan kepada kelompok posyandu lansia adalah 
salah satu program UPKM RS Emanuel Klampok 
Banjarnegara yang telah dilakukan sejak tahun 2000 hingga 
saat ini. Pengembangan pelayanan bagi kelompok 
posyandu lansia ini telah berhasil mendampingi sekitar 
2,000 lansia dengan jumlah dampingan sebanyak 35 
kelompok posyandu lansia.  Dalam kesempatan peringatan 
Hari Kesehatan Sedunia terkhusus melalui tema Aging 
and Health, UPKM RS Emanuel Klampok mengangkat 
beberapa isu kesehatan lansia dan aksi bersama berupa 
kegiatan jalan sehat lansia, senam lansia dan dialog terbuka 
bersama Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara, Drs. H. 
Hadi Supeno, M.Si yang pada saat itu juga didampingi 
oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 
atau yang diwakili oleh dr. Haryanto dan Kepala 
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UPT.Dinas Kesehatan Puskesmas I Purwareja Klampok.  
Tujuan dari kegiatan aksi hari kesehatan sedunia adalah : 

 Menggugah partisipasi lansia dan pemangku 
kebijakan untuk  mengangkat hak-hak lansia melalui 
program pemeliharaan kesehatan dasar. 

 Mengarusutamakan kajian tentang lansia serta 
persoalan populasi lansia yang semakin meningkat dan 
permasalahan yang semakin kompleks.  

 Menjadi arena bagi para lansia agar senantiasa 
produktif dan terlibat aktif dalam berbagai event di 
masyarakat.  

Berawal dari peringatan hari kesehatan yang 
mengajak seluruh masyarakat untuk memperhatikan para 
lansia, maka muncul perubahan cara pandang para lansia 
dan kader yang mendampingi bahwa kesehatan lansia 
merupakan bagian terdasar dan penting untuk 
diperhatikan oleh lansia sendiri, keluarga dan masyarakat 
termasuk juga kemudahan akses untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar lansia terutama ditempat-tempat umum. 
 Untuk lansia yang masih produktif, isu penting 
yang patut menjadi sorotan yaitu harapan akan adanya 
pemenuhan modal usaha guna mendukung proses 
produksi usaha mereka. Tujuan dari pemenuhan harapan 
tersebut agar bisa menstimulasi dan mendorong semangat 
kemandirian lansia untuk tidak bergantung pada keluarga 
dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri 
mereka melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan 
berdaya guna. 
(Sumber: UPKM RS. Emanuel Klampok) 
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SETITIK HARAPAN PEGUNUNGAN KAPUR 

YANG MERANA   
 

Desa Sumber 
Jatipohon dan Desa 
Sedayu, Kecamatan 
Grobogan Kabupaten 
Grobogan terletak di 
daerah pegunungan 
kapur tepatnya di sebelah 
utara perbatasan dengan 
Kabupaten Pati.  Pada tahun 1995-an daerah tersebut 
merupakan pegunungan yang masih didominasi tanah 
kapur yang rimbun dengan tanaman jati, namun sejak ada 
penebangan liar tanaman jati pada tahun 1998-an saat 
krisis moneter oleh oknum yang tidak bertanggung jawab 
membuat pegunungan kapur tersebut menjadi  gersang, 
panas dan sering terjadi bencana tanah longsor, banjir dan 
kekeringan. Daerah ini berada 50 meter di atas permukaan 
air laut. Mata pencaharian masyarakat adalah buruh 
penggalian batu kapur dengan rata-rata penghasilan Rp. 
7.000,00/ hari, sementara perempuan bekerja sebagai 
pembantu rumah tangga dengan penghasilan Rp. 
80.000,00/bulan. Jika dibandingkan dengan kebutuhan 
sehari-hari serta pemenuhan kebutuhan kesehatan dan 
pendidikan maka penghasilan mereka belumlah memadai. 
Oleh karena itu kedua desa tersebut juga masuk dalam 
daftar data statistik kemiskinan Kecamatan Grobogan 
yang mencapai 17,86 % atau 233,7 ribu penduduk (Data 
Kependudukan Kecamatan Grobogan). Pada tahun 2009 
Kecamatan Grobogan yang berpenduduk 74.219 jiwa ini 
menjadi daerah endemic penyakit demam berdarah 
(Puskesmas Grobogan 1, bagian P2M)  
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Sebagai bagian dari pelayanan tanpa dinding RS. 
Panti Rahayu Grobogan maka Unit Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat (UPKM) melakukan program pemberdayaan 
di Desa Sumber Jatipohon dan Desa Sedayu. Perencanaan 
program dilakukan oleh masyarakat sendiri yang disebut 
dengan Community Self Survey dengan melatih kader 
sebanyak 30 orang di setiap desa. Perencanaan program 
dilakukan dengan membuat data prioritas masalah yang 
ditemukan sehingga bisa menentukan prioritas program 
yang akan dijalankan.  

Desa Sumber Jatipohon berpenduduk 5957 jiwa 
merupakan daerah wisata pegunungan kapur. Berdasarkan 
community self survey maka program yang dilakukan di 
daerah ini adalah penghijauan dan pembenahan sumber 
air. RS. Panti Rahayu memberikan stimulus dengan 
memfasilitasi pembelian tanah milik warga setempat seluas 
1 hektar dengan ketersediaan sumber air di dalamnya. 
Selanjutnya salah satu kader desa bernama Bp. Supardju 
memanfaatkan tanah hibah tersebut untuk penanaman 
kayu jati. Kegigihan Bp. Supardju dalam pemanfaatan 
lahan ini kemudian ditiru oleh masyarakat sekitar, mereka 
turut menanami lahan dengan tanaman jati dengan 
harapan dapat mengembalikan keseimbangan alam untuk 
mencegah banjir, tanah longsor serta kekeringan.  

Usaha masyarakat dalam pengelolaan lahan dengan 
penghijuan tidaklah sia-sia. Dalam kurun waktu 3 tahun 
sumber air yang ada di lahan tersebut menjadi besar. Tiga 
sumber air yang ada yaitu sumber Srandil, sumber 
Nusupan dan sumber Ngelo dapat mengalirkan air ke 
seluruh masyarakat Desa Sumber Jatipohon. Bahkan 
sumber air tersebut mampu mengaliri air ke desa tetangga 
yaitu Desa Karangrejo yang berjarak 8 km dengan jumlah 
penduduk 5.914 jiwa.   
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Keberhasilan ini kemudian memotivasi Bp. Sudardju 
untuk memulai usaha perikanan nila, gurami, lele dan 
bawal di kebunnya. Hal ini juga diikuti oleh masyarakat 
lain. Bahkan saat ini terdapat 2 kolam pemancingan yang 
dikelola oleh kelompok PKK dan Kepala Desa Sumber 
Jatipohon. Selain perikanan, Bp. Sudardju juga telah 
menginspirasi masyarakat lain dengan berkebun bunga 
mawar dan bunga kenanga yang hasilnya dapat dijual 
untuk memberikan tambahan penghasilan keluarga.   

Lain halnya dengan keberhasilan yang dicapai Desa 
Sedayu yang juga merupakan desa dampingan RS. Panti 
Rahayu. Desa yang berpenduduk 2.883 jiwa ini telah 
berhasil melakukan penghijaun tanaman buah dan 
tanaman jati di daerah gundul di desa mereka. Selain 
penanaman masyarakat juga melakukan pembenihan kayu 
jati sebanyak 10.000 benih agar dapat ditanam di daerah 
gersang yang lain. Kegiatan ini diketuai oleh Bp. Sutrisno 
sebagai kader kesehatan di desa.  

Selain penghijauan RS. Panti Rahayu terlibat dalam 
upaya pipanisasi air bersih dengan memberikan stimulus 
berupa pralon agar dapat dialirkan ke seluruh pedukuhan. 
Upaya ini mendorong motivasi masyarakat untuk 
berswadaya dalam pipanisasi ke masing-masing rumah. 
Tidak hanya bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan 
rumah tangga saja, tetapi pipanisasi ini juga bermanfaat 
untuk usaha pertanian kecambah yang dimulai oleh 3 
kelompok (6 orang). Sebagai modal awal kelompok maka 
pihak rumah sakit memberikan dana stimulan sebesar Rp. 
2.000.000,- per kelompok. Dana ini merupakan dana 
bergulir (revolving fund). Dalam kurun waktu 24 bulan 
pendampingan, saat ini kelompok sudah berkembang 
menjadi 20 kelompok (69 orang) dengan produksi 
mencapai 6,4 ton setiap hari. Bahkan pemasaran 
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kecambah tersebut mampu memenuhi kebutuhan pasar di 
Kabupaten Pati, Kudus, Demak dan Blora.  

Upaya masyarakat Sedayu untuk memajukan 
desanya tidak hanya berhenti pada pertanian kecambah 
saja, tetapi peternakan kambing lokal juga diinisiasi oleh 
Bp. Sutrisno bersama kelompoknya yang beranggotakan 
30 orang. Dengan bantuan stimulan sejumlah 30 ekor 
kambing dari pihak rumah sakit, saat ini jumlah kambing 
menjadi 123 ekor dalam kurun waktu 12 bulan. Bahkan 
hasilnya sudah ada yang bisa dibelikan ternak sapi. 
Keberhasilan ini tidak hanya dirasakan oleh kelompok Bp. 
Sutrisno saja, dengan sistem revolving fund maka saat ini 
peternakan tersebut telah berhasil dikembangkan oleh 35 
kelompok.   

Selain keberhasilan dalam penghijauan, pertanian 
dan peternakan maka keberhasilan di bidang kesehatan 
juga dicapai oleh desa dampingan RS. Panti Rahayu ini. 
Para kader kesehatan telah mengaktifkan kembali 77 
posyandu, bahkan kesadaran untuk periksa kesehatan jika 
sakit juga terbangun di desa ini. Hal ini dapat dilihat dari 
laporan kunjungan /BoR di Puskesmas Grobogan 
maupun di RS Panti Rahayu 

Pegunungan kapur di Kecamatan Grobogan yang 
dulu merana gersang dan panas, sekarang telah berubah 
menjadi daerah yang ijo royo-royo, serta memiliki banyak 
sumber air. Masyarakat juga memiliki alternatif mata 
pencaharian lain selain buruh batu kapur dan pembantu 
rumah tangga yaitu dengan pertanian, peternakan, serta 
perikanan. 

Pengorganisasian yang dilakukan secara intensif, 
komprehensif serta paham dengan konteks lokal 
merupakan kunci kelestarian program. Selain itu keuletan, 
kesabaran, dan kreativitas yang dimiliki oleh community 
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organiser menjadi pendukung keberhasilan program. 
(Sumber: UPKM RS. Panti Rahayu Grobogan) 

 
 

 
PENGHIJAUAN DAPAT MEMBANGUN 

KESADARAN  
DALAM MEMELIHARA ALAM 

 
Dalam peraturan 

daerah Kabupaten 
Temanggung nomor 17 
tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana 
di Kabupaten 
Temanggung bahwa 
daerah ini memiliki ancaman tanah longsor, angin ribut/ 
puting beliung, kekeringan, kebakaran, banjir, gempa 
bumi, wabah penyakit, dan gunung meletus. Termasuk 
masyarakat Desa Wonotirto Kecamatan Bulu Kabupaten 
Temanggung berada di daerah rawan bencana. Penduduk 
desa ini berjumlah 3.594 jiwa / 1.112 KK. Desa mereka 
terancam bencana puting beliung dan tanah longsor. 
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi 
beberapa kali serangan putting beliung yang menimbulkan 
kerugian berupa berupa rusaknya tanaman pertanian yang 
ada berupa tanaman tembakau, jagung dan lain sebagainya. 
Kejadian bencana tersebut telah menggerakkan 
masyarakat untuk melakukan penanaman pohon sebagai 
bagian dari upaya mitigasi bencana di daerah mereka.  

Upaya dalam pengurangan risiko bencana juga 
menjadi isu penting dalam pelayanan yang dilakukan oleh 
UPKM RS. Ngesti Waluyo.  Oleh karena itu pada bulan 
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Nopember-Desember tahun 2009 dan 2010 UPKM 
terlibat bersama masyarakat Desa Wonotirto dalam 
pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan dengan 
memberikan bantuan bibit tanaman keras dan tanaman 
buah jumlahnya lebih dari 8.500 bibit.  Bibit tanaman 
tersebut ditanam di pekarangan, turus jalan dan area yang 
rawan terjadi kelongsoran ketika musim hujan tiba.  

Penghijauan sekarang ini dilakukan dengan penuh 
kesadaran akan kebutuhan keselamatan manusia pada 
masa datang dan dikuatkan dengan kebijakan pemerintah 
Kabupaten Temanggung untuk menanam sejuta pohon 
yang dicanangkan setiap satu tahunnya supaya 
keseimbangan alam dapat terwujud dan generasi yang akan 
datang dapat mewarisinya  
(Sumber: UPKM RS. Ngesti Waluyo Parakan) 
 
 

 
PERUBAHAN PARADIGMA DALAM 

DIVERSIFIKASI TANAMAN PERTANIAN 
 

Sebagian besar 
mata pencaharian 
masyarakat Desa 
Wonotirto Kecamatan 
Bulu kabupaten 
Temanggung adalah 
petani tembakau. Dari 
tembakau inilah mereka 
bergantung untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun dalam 
kurun waktu lebih dari 5 tahun terakhir hasil panen 
mengalami penurunan.  Penurunan ini disebabkan oleh 
cuaca yang tidak sesuai dengan jenis tanaman tembakau. 
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Pola tanam tembakau dilakukan berdasarkan perhitungan 
bulan kemarau yang diperhitungkan jatuh pada bulan 
April – Oktober. Namun karena pengaruh perubahan 
iklim, di antara bulan tersebut  ternyata terjadi tidak seperti 
yang diharapkan, karena musim kemarau dan penghujan 
mengalami pergeseran waktu. Fenomena alam seperti 
datangnya angin yang besar juga sering datang secara tiba-
tiba yang intensitasnya dapat merusak tanaman yang ada. 

Selain hasil panen menurun, harga tembakau di 
pasaran juga tidak berpihak kepada petani. Harga 
ditentukan oleh pabrik sehingga petani tembakau tidak 
memiliki posisi tawar dalam penentuan harga.  Himbauan 
dari pemerintah maupun pabrik yang isinya tentang 
pengurangan penanaman tembakau juga sudah sering 
muncul, dan disinyalir prospek tembakau ke depannya 
akan mengalami penurunan, maka dianjurkan untuk 
mencari alternatif tanaman lain yang nilai ekonomisnya 
lebih tinggi dibanding tembakau seperti kentang, cabai, 
kopi, dll. (Bloger nurhadi_wiyono: prospek pertanian tembakau di 
indonesia).  Kondisi tersebut diatas memberikan dorongan 
kelompok petani (secara parsial) untuk beralih pada jenis 
tanaman non tembakau agar dapat mendongkrak kembali 
pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

UPKM RS. Ngesti Waluyo Parakan terlibat aktif 
dalam pengorganisasin kelompok kader kesehatan yang 
berlatar belakang petani tembakau dalam diversifikasi jenis 
tanaman.  Berdasarkan analisis petani maka komoditi 
pertanian yang dapat mengimbangi tembakau adalah kopi 
sebagai tanaman tahunan dan cabai sebagai tanamaan 
musiman.  Untuk mendukung diversifikasi tersebut pihak 
rumah sakit menstimulasi bibit kopi yang jumlahnya relatif 
sedikit dengan tujuan memperkuat paradigma baru yang 
sedang terjadi.  
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Entah karena dampak langsung atau tidak, pada 
kenyataan di masyarakat saat ini telah terbentuk satu 
kelompok tani kopi di Dukuh Grubug  Desa Wonotirto 
Kec. Bulu yang mempunyai program konsentrasi pada 
pertanian kopi organik (tanpa bahan kimia baik pupuk 
maupun obat-obatan). Kelompok tani kopi ”Maju 
Mapan” ini mempunyai  anggota sebanyak 15 orang, 
dengan jumlah tanaman kopi sebanyak 8000 pohon 
(Sumber: UPKM RS. Ngesti Waluyo Parakan) 
 
 
 

KEARIFAN LOKAL  
DALAM PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN SUMBER AIR BERSIH 
 

Tidak ada orang di muka bumi ini yang mengatakan 
bahwa air bukan merupakan kebutuhan dasar. Semua 
makhluk hidup di dunia membutuhkan air. Dalam hal ini, 
air sangat disadari menunjang kesehatan dan keberadaan 
manusia, sekaligus sebagai penunjang mempertahankan 
kehidupannya. Namun demikian, manusia diperhadapkan 
pada fakta bahwa tempat di mana ia tinggal tidak 
selamanya berkelimpahan air bersih untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari, seperti minum, mandi, 
makan, dan menjaga kebersihan tubuh. Dalam 
keterbatasan sumberdaya air yang tersedia di pemukiman 
mereka, ada gagasan cerdas mengelola dari keterbatasan 
tersebut. Tentu saja ini tidak berjalan singkat dalam 
hitungan hari, tetapi membutuhkan energi dan kesabaran 
yang luar biasa di samping pengamatan, pengalaman, dan 
belajar dari alam.  

Dalam mempertahankan dan mengusahakan air 
yang makin terbatas, ada banyak cara dilakukan oleh 
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manusia. Salah satu modalnya adalah melalui bentuk-
bentuk kearifan lokal yang tumbuh dari perjalanan sejarah 
panjang manusia. Di samping itu, bentuk-bentuk kearifan 
lokal manusia dalam merawat sumber air bersih ditempa 
oleh keadaan alam dan kondisi geografis. Di NTT, 
misalnya, bagi penduduk yang hidup di daerah perbukitan 
kapur yang cadas, mereka mengandalkan sumber air yang 
ada di lembah-lembah bukit terjal dengan jarak tempuh 
jauh dan curam. Selama musim hujan boleh jadi 
mengandalkan sumber air hujan, namun tidak bisa 
sepanjang tahun karena jumlah hari musim kemarau lebih 
banyak daripada musim hujan. Sementara penduduk yang 
hidup di wilayah pesisir, air bersih untuk minum 
kebanyakan tidak layak karena payau. 

Program air bersih dilakukan secara intensif mulai 
tahun 2000-an dengan berbasis pengorganisasian 
masyarakat setempat agar sarana-sarana yang dibuat dapat 
dimiliki dan tetap berfungsi meski CD Bethesda sudah 
tidak di tempat atau sudah tidak intervensi program fisik 
di desa tersebut. Selama CD Bethesda bersama-sama 
dengan masyarakat bekerja mengupayakan pengelolaan air 
bersih agar bisa lestari dan mendekatkan aksesnya, ada 
pembelajaran tentang bentuk-bentuk kearifan lokal dalam 
perlindungan dan pengelolaan sumber air bersih.  
 
1. Masyarakat menyadari bahwa terjadi perubahan 

iklim yang mempengaruhi sistem pertanian dan 
ketersediaan air bersih.  

 
Dalam sebuah diskusi publik tentang pengelolaan air 
bersih berbasis masyarakat dan perubahan iklim pada 
tahun 2009 di Sumba Tengah, masyarakat beberapa 
desa yang hadir dalam pertemuan tersebut 
mengungkapkan bahwa mereka mulai mencermati 
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terjadinya perubahan iklim yang mempengaruhi 
ketersediaan air bersih mereka. Perubahan iklim tidak 
saja dalam arti curah hujan yang semakin sedikit, tetapi 
di tahun-tahun atau siklus tertentu, curah hujan tidak 
normal dibanding seperti biasanya. Berikut ini adalah 
daftar masalah yang menyertai perubahan iklim hasil 
cermatan masyarakat setempat: 
• Pengaruh hujan tidak menentu adalah salah satunya 

debit di mata air  makin kurang. Sungai mengalami 
kekeringan, tahun 2009 berubah jauh sekali 
dibanding tahun sebelumnya 

• Kalau dulu musim hujan terjadi 6 – 7 bulan 
sedangkan sedangkan sekarang hanya 4 bulan 
(sering maju) 

• Muntaber tidak hanya terjadi pada musim hujan, 
tetapi juga di musim kemarau 

• Ibu melahirkan kurang mengkonsumsi air sehingga 
kesehatan anak terganggu bahkan terancam gizi 
buruk. Anak balita hanya mandi sekali seminggu 

• Awalnya ketika hujan pertama terjadi kolera namun 
yang terjadi sekarang belum musi hujan kolera 
selalu terjadi bahkan sudah banyak korban 

• Curah hujan berlebihan akan menimbulkan 
penyakit, malaria,filaria, dan demam berdarah 

• Musim kering yang berkepanjangan menimbulkan 
penyakit, Ispa, kulit, frambusia, kecacingan. 

Dalam kondisi tersebut, masyarakat “terpaksa” untuk 
melakukan perubahan dan inovasi untuk beradaptasi, 
khususnya menghadapi keterbatasan air bersih. Di 
samping bekerja bersama program-program pemerintah, 
mereka harus mengubah kebiasaan dalam memperlakukan 
air bersih yang terbatas sehingga tetap menunjang 
kesehatan masyarakat. Kini, yang digarap oleh lembaga 
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pemerintah dan masyarakat adalah perubahan perilaku 
dalam sanitasi lingkungan dan memperlakukan air dengan 
hemat meskipun terbatas. Inovasi masyarakat tersebut 
misalnya adalah membuat jamban yang tidak memerlukan 
air yang terlalu banyak, menggunakan sarana cuci tangan 
yang hemat air (salah satunya adalah kran injak/tippy tap), 
dan menggunakan kembali air limbah dari dapur untuk 
ternak.  

Inovasi ini diakomodasi dalam gerakan sanitasi total 
berbasis masyarakat (STBM) dimana CD Bethesda mulai 
melakukan pilot project-nya di Sumba. Ternyata, selain 
menjadi bagian dari adaptasi perubahan iklim, gerakan ini 
mampu mengubah perilaku masyarakat lebih sehat untuk 
mencegah penyakit yang ditimbulkan dari sanitasi dan 
perilaku tidak sehat. Dengan demikian, keterbatasan air 
tidak lagi menjadi satu-satunya alasan pembenaran 
perilaku tidak sehat, tetapi bagaimana orang bisa tetap 
hidup sehat dengan keterbatasan sumber daya air yang 
dialaminya. 
 
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat bahwa 

“air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga” 
Di beberapa desa di NTT yang masih 

mempertahankan ritual dan adat istiadat, masyarakat 
masih mengembangkan kepercayaan bahwa air adalah 
sumber kehidupan mereka yang dekat dengan 
perempuan. Bahkan di Sumba Timur ada idiom 
“menghargai air selayaknya menghargai perempuan”. 
Maka ketika CD bethesda melayani pembangunan 
sumur dan perlindungan mata air, harus melalui acara 
adat yang dipimpin oleh kaum perempuan sebagai 
tokoh adat. 
Di kepercayaan Suku Dawan, perempuan disebut 
sebagai asoet oe, yang artinya penjaga sumber air. Ini 
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artinya ada sebuah pengakuan bahwa perempuan 
memiliki peranan penting sebagai pengguna utama dan 
penanggungjawab air, meskipun sayangnya, ketika 
program perlindungan mata air berupa bak reservoir 
dan pipanisasi, perempuan jarang dilibatkan dalam 
pembuatan kebijakan, terutama dalam komunitas 
patriarkal yang kuat (lihat hasil penelitian saya yang 
terlampir).  

Namun setidaknya, pengakuan bahwa sumber air 
harus dijaga menjadi kesadaran penuh masyarakat 
yang mana mestinya dihormati oleh pelaku/pelaksana 
proyek. Yang artinya pula, melibatkan masyarakat 
untuk merancang program kegiatan perlindungan air 
dan mendorong kelompok pengelola untuk menjamin 
perawatan mata air. Hal ini yang selalu ditekankan oleh 
CD Bethesda untuk komite dan masyarakat pengguna 
sarana air bersih umum. Dengan membuat perjanjian 
dengan masyarakat bahwa harus ada bentuk-bentuk 
own-contribution dan rencana kegiatan pelaksanaan 
hingga perawatan sarana yang akan dibuat, maka 
masyarakat membangun sense of belonging-nya. 
Contoh yang baik ditunjukkan oleh masyarakat 
dampingan CD Bethesda untuk program air bersih di 
Jawa Tengah, Yogyakarta, beberapa desa di Lombok 
(sampai tercantum dalam perdes), Sumba, Alor, Timor 
Barat, dan Timor Leste. Pengawasan dilakukan sendiri 
oleh masyarakat dan pemerintah lokal sehingga sarana 
tersebut masih dipakai hingga kini.  

Bentuk-bentuk pembangunan sarana air bersih 
publik yang perawatannya mudah dilakukan oleh 
masyarakat sendiri di antaranya adalah menampung 
dalam PMA yang dialirkan dengan bambu, sehingga 
kalau saluran pipa bambu rusak, bisa diganti sendiri 
oleh masyarakat. Hal lain lagi adalah membuat bak 
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PAH yang ditanam dalam tanah, sehingga tidak 
mudah bocor atau dirusak.  

 
3.  Gerakan Penyadaran “Menanam pohon 

pelindung air di sekitar mata air” 
Dengan isu perubahan iklim, gerakan kembali ke 

alam, CD Bethesda melakukan kampanye dan 
pelatihan untuk kader-kader desa untuk menciptakan 
kesadaran lingkungan. Salah satu isu di dalamnya 
adalah bahwa dengan menanam pohon pelindung air 
akan menurunkan resiko berkurangnya bahkan 
hilangnya debit air di mata air. CD Bethesda 
menyadari bahwa sebenarnya kearifan lokal ini sudah 
ada sejak jaman dulu, namun seringkali masyarakat 
lupa dan mengabaikan kearifan lokal ini. Melalui 
pertemuan dan pelatihan, isu menanam pohon 
pelindung air yang bisa bertumbuh selalu 
dimunculkan.  

Selain itu, CD Bethesda mendukung peraturan 
adat melarang pemotongan pohon pelindung air. 
Contoh kasus yang menarik ada di Maradesa Induk, 
Sumba Tengah, dimana beberapa bulan lalu tokoh 
adat dan pemerintah desa hingga kecamatan 
mengundang seluruh masyarakat melakukan sumpah 
adat. Sumpah adat tersebut memuat berbagai nilai 
yang harus dipatuhi dan dijunjung oleh masyarakat 
desa, termasuk di antaranya melarang menebang 
pohon di hutan yang terdapat sumber mata air yang 
diakses.  

 
4.  Tidak mengkomersialkan air untuk kepentingan 

bisnis 
Seiring dengan arus globalisasi dan kapitalisme, 

ada banyak ide dari masyarakat untuk memanfaatkan 
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air bersih untuk kepentingan bisnis dan sebagai mata 
pencarian. Hal ini sempat diungkapkan oleh beberapa 
komunitas di Lombok, misalnya dengan membuka 
pabrik air kemasan setelah mereka mengakses air 
bersih dari mata air yang berlimpah. Di titik ini kami 
tidak menyarankan namun lebih menekankan bahwa 
jangan sampai komersialisasi sumber air bersih 
mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang 
paling dasar yaitu air minum. Hal ini berdasarkan 
cermatan CD Bethesda bahwa komersialisasi dan 
penguasaan mata air oleh perusahaan/usaha bisnis 
cenderung membawa dampak yang kurang 
menguntungkan masyarakat lokal, karena kebanyakan 
tanpa ada pembatasan atau pengelolaan yang bijaksana 
(Sumber: UPKM RS. Bethesda Yogyakarta) 

 
 
 

EKOFIMINISME:  
DALAM PRAKTEK PENGEMBANGAN 
PENGOBATAN “KEMBALI KE ALAM” 

 
Pendahuluan 

Tidak semua perempuan di negara-negara 
berkembang terutama di Asia mengenal bahkan 
memahami kata ekofeminisme. Jangankan kata 
ekofeminisme, kata feminis atau feminisme saja barangkali 
asing bagi perempuan awam yang tidak menggeluti isu 
gender secara mendalam. Bisa jadi karena kebiasaan baik 
kaum akademis, aktivis maupun peneliti isu ini gagap 
menyederhanakan terminologi ekofeminisme dengan 
bahasa yang mudah dipahami, atau bisa jadi karena 
memang belum ada/sangat sedikit gerakan 
mengkampanyekan ekofeminisme sebagai nafas gerakan 
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pembaharuan di tengah hilir mudiknya kritik para feminis 
terhadap paradigma pembangunan modern saat ini. Hal 
yang ironis sebetulnya, karena konsep ekofeminisme 
dalam tataran praksis justru lahir dan mendapatkan 
inspirasi dari perempuan Asia, Vandana Shiva yang 
terinspirasi dari kisah sejarah kepahlawanan perempuan 
Desa Bishnoi India 300 tahun lalu dalam usaha 
menyelamatkan lingkungan1, yang dikenal menjadi 
gerakan Chipko (para perempuan memeluk pohon yang 
hendak ditebang oleh utusan raja dan akhirnya mati secara 
martir). Oleh Vandana Shiva kisah epik ini menelurkan ide 
kritis dia terhadap upaya pembangunan yang opresif 
terhadap lingkungan dan perempuan mulai tahun 1972, 
kemudian dipertegas oleh Francois de Eaubonne pada 
tahun 1974 dengan memperkenalkan istilah ekofeminisme. 
Karena gaungnya yang tidak sekeras gerakan feminis 
lainnya, serta menghadapi tentangan besar dari 
kepentingan negara patriarki yang digandeng oleh 
kalangan privat, ekofeminisme sendiri justru tidak banyak 
diminati oleh orang Asia, terutama di Indonesia, dengan 
alasan “menghambat pembangunan modern” yang 
menjadi dewa ideologi pembangunan bagi negara maju 
dan berkembang dalam kurun waktu puluhan tahun. 

Salah satu buah dari modernisasi pembangunan 
yang merusak lingkungan, melakukan opresi terhadap 
perempuan dan menabrak prinsip ekofeminisme yaitu 
masih sedikitnya perempuan di negara berkembang seperti 
di Indonesia menyadari bahwa dirinya ditempatkan 

                                                 
1 Dalam tulisan Dewa Gumay, bisa diunduh dari: 
http://ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=
98:gerakan-chipko-dan-ekofeminisme-shiva&catid=7:potret-
utama&Itemid=8 
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sebagai obyek modernitas dunia kesehatan kapitalis. 
Artinya, perempuan tidak menyadari bahwa tubuhnya 
dijejali dengan pengobatan kimia hasil industri tidak ramah 
lingkungan. Perempuan tidak menyadari bahwa 
mengkonsumsi pengobatan kimia hasil industri dalam 
jangka panjang dapat membawa dampak negatif lainnya 
dan mengubah genetik perempuan di masa mendatang 
yang lebih rentan. Perempuan atas nama modernisasi 
dipaksa untuk mengamini bahwa pengobatan modern 
lebih tepat untuknya daripada pengobatan tradisional, 
tanpa diberikan ruang untuk mengkritisi dampak dari 
pengobatan kimia, termasuk dalam memilih alat 
kontrasepsi yang sebetulnya tersedia pilihan yang natural 
dan lebih aman untuk tubuhnya dan tidak meningkatkan 
resiko terpapar efek negatif. Dengan begitu, perempuan 
dipaksa untuk melupakan kekayaan pengetahuan 
pengobatan alami, lalu dibuat menjadi sangat tergantung 
pada pengobatan kimia, dan pada akhirnya perempuan 
menjadi obyek kapitalisme industri farmasi modern.  

Meskipun demikian, dalam tataran praktek sehari-
hari, ada segelintir upaya-upaya perempuan Indonesia 
kembali menumbuhkan pengobatan tradisional dan lebih 
alami, terutama oleh perempuan yang hidup di wilayah 
jauh dari akses pelayanan kesehatan modern. Mengapa 
dikatakan demikian? Meski tidak menyadari bahwa apa 
yang mereka lakukan sebetulnya adalah bagian dari 
gerakan ekofeminisme, perempuan pedesaan masih 
menjaga kelestarian sistem pengobatan alam, yang mana 
mereka sadari betul bahwa pengobatan alamiah yang 
mengandalkan sumberdaya alam sedikit demi sedikit akan 
tergerus oleh gencarnya pengobatan kimia yang 
mengusung ideologi modernitas. Diawali dari keadaan 
darurat, perempuan menggunakan dan memanfaatkan 
pengobatan tradisional sebagai pertolongan pertama, maka 
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sebetulnya ada kesempatan untuk membuka daya kritis 
perempuan untuk menolak hegemoni pengobatan kimia 
yang merusak tubuh dan lingkungannya.   

Dengan kata lain, perempuan Indonesia memiliki 
posisi tawar untuk menggerakkan prinsip ekofeminisme 
dalam praktek sehari-hari, meski perempuan menghadapi 
tantangan. Tulisan ini memaparkan : pertama, gerakan 
ekofeminisme belum menjadi nafas gerakan seperti 
feminisme lainnya di Indonesia secara lebih luas. Kedua, 
kesempatan praktek ekofeminis yang memungkinkan 
dilakukan oleh perempuan Indonesia, dan ketiga, 
tantangan yang masih dihadapi.  Pemaparan ini didasarkan 
pada pengalaman beberapa kelompok perempuan di 
beberapa pedesaan di daerah Jawa dan Nusa Tenggara 
Timur yang diorganisir oleh UPKM/CD RS Bethesda 
Yogyakarta yang mengembangkan pertanian organik dan 
pengobatan tradisional sebagai upaya mengembalikan 
kelestarian alam. Selain sebagai lesson learned, juga untuk 
menunjukkan bahwa komunitas perempuan bisa berdaya 
untuk melawan praktek-praktek yang menafikkan 
ecofeminisme dengan kearifannya sendiri. 
 
Apa Itu Ekofeminisme ? 

Ekofeminisme sesungguhnya adalah cara pandang 
menganalisis persoalan lingkungan hidup dengan 
menggunakan pisau analisis feminis. Di sini feminis 
menilai akar persoalan, dampak yang ditimbulkan, 
khususnya spesifik pada kelompok rentan antara lain 
perempuan, dan apa yang mendasari gerakan ini untuk 
terus besar dan meluas (Khalid,2008). Ekofeminis lahir 
didasari kondisi di mana bumi yang digambarkan sebagai 
ibu telah dieksploitasi, dijarah, dan dirusak oleh sistem 
kapitalisme yang berkuasa dengan melanggengkan budaya 
patriarkhi dan feodalisme. Ekofeminis lahir untuk 
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menjawab kebutuhan penyelamatan bumi dengan 
berbasiskan pada kekhasan perempuan yang selama ini 
memiliki pengetahuan dalam mengelola lingkungan hidup 
dan sumber-sumber kehidupan. Francois mengasosiasikan 
ekofeminisme sebagai upaya menentang penindasan 
terhadap perempuan dan lingkungan hidup, dengan cara 
mengurangi bentuk-bentuk eksploitasi dan kontrol yang 
berlebihan terhadap alam dan perempuan (Davies, 1988).  

Perempuan dalam kultur apapun baik di dunia barat 
maupun di timur diidentikkan dengan alam, oleh karena 
itu ada istilah bumi pertiwi (mother earth) yang mana dahulu 
perempuan dihargai sebagai dewi (goddess) dalam agama-
agama pagan. Namun karena gerakan pengambilalihan 
kekuasaan pengelolaan alam di tangan laki-laki yang 
didukung oleh budaya patriarki, peran perempuan dalam 
perawatan alam direduksi secara besar-besaran. Kaum 
laki-laki yang menguasai industri besar kapitalis 
mengambilalih pengelolaan alam dan mendapatkan 
dukungan dari penafsiran kaum agamawan yang patriarkis, 
bahwasanya Tuhan (yang diidentikkan dengan entitas laki-
laki) diterjemahkan membolehkan manusia (“men” – laki-
laki dalam penterjemahaan kitab suci) menguasai alam. 
Dengan dasar penafsiran kitab suci ini, dalam frame 
patriarkal, maka kaum kapitalis seperti mendapatkan 
legitimasi untuk mengeksploitasi alam tanpa kontrol 
(dalam praktek pertambangan, industri yang berlimbah 
kimiawi). Sayangnya, ranah industri kapitalis bergandengan 
dengan pemerintah/dunia birokrasi, dan diduduki oleh 
sebagian besar laki-laki, dan mereka menjadi pemegang 
kebijakan penting dalam praktek eksploitasi alam. Di titik 
ini, peran perempuan sebagai perawat bumi lebih banyak 
disingkirkan. Di sinilah gerakan ekofeminisme berpijak, 
yaitu memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam 
pengelolaan alam yang lebih humanis dan seimbang 
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(dimana ada eksploitasi maka mestinya ada pengembalian 
fungsi alam/konservasi), sekaligus mengingatkan kaum 
laki-laki untuk memperlakukan alam sebagaimana 
menghormati eksistensi perempuan.   

Dalam tulisannya berjudul “What is Ecofeminism?”, 
Katherine Davies menggambarkan ada 4 prinsip 
ekofeminisme. Prinsip pertama adalah holisme atau 
kesatuan. Artinya, bahwa planet bumi adalah sebuah 
ekosistem tunggal yang saling berinteraksi, terdiri dari 
subsistem manusia dan non manusia. Antara subsistem 
(komponen) dari sistem tersebut saling merespon 
keberadaannya satu sama lain karena hidupnya tidak bisa 
saling melepaskan satu sama lain. Manusia ada karena 
alam dan alam bisa sustain karena manusia yang 
seharusnya mengelola dengan seimbang.  Dengan 
demikian, dampak negatif yang dialami oleh alam dan atau 
manusia dapat dicegah dengan cara mengubah teknologi 
dan gaya hidup untuk menekankan pentingnya hidup 
tanpa polusi, kegiatan non-toxic seperti mendaur ulang 
sampah.  

Prinsip gerakan ekofeminisme kedua yang sejalan 
dengan prinsip pertama adalah keterkaitan atau 
interdependensi. Artinya, sebagai bagian dari sistemnya, 
manusia tidak terpisah dari alam, dan juga bukan superior. 
Tidak hanya berasal dari alam, tetapi manusia adalah 
sistem biologi terbuka yang menggunakan komponen 
lingkungan lainnya (air, udara, tanah). Oleh karena itu 
tidak dibenarkan mencemarkan alam karena manusia 
tergantung dari keberadaan lingkungan sehingga 
menekankan pada upaya menciptakan lingkungan yang 
lebih sehat, tanpa penggunaan bahan kimia yang 
berlebihan (termasuk dalam pengobatan dan pertanian).  

Prinsip ketiga ekofeminisme adalah kesetaraan, tidak 
ada struktur yang hirarkis antara manusia dengan alam. 
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Dalam kacamata pembangunan modern selama ini, 
diciptakan pemikiran yang hirarkis: 

God – Tuhan 
Man – laki-laki 

Woman – Perempuan, sering disejajarkan dengan 
Nature/Alam 

Children – Anak-anak 
Animals – Hewan 

Nature – alam 
Dalam prinsip ekofeminisme ketiga ini,  masing-masing 
komponen dari ekosistem memiliki peran dan nilai yang 
berharga dan antara manusia (laki-laki dan perempuan) 
dengan alam sejatinya tidak hirarkis/berjenjang. 
Pandangan filosofi hirarkis yang berpendapat bahwa 
manusia (dibaca: laki-laki) adalah penguasa alam 
merupakan pandangan yang menindas nilai keberadaan 
perempuan dan alam (perempuan diidentikkan dengan 
alam). 

Prinsip keempat adalah penekanan pada proses. 
Artinya bahwa tujuan dari upaya pelestarian lingkungan 
memerlukan proses yang berkelanjutan. Di prinsip ini 
dimulai pemikiran bahwa ada  keterkaitan yang erat antara 
ekologi dan pandangan/pikiran feminis, karena dalam 2 
hal ini (ekologi dan feminisme) ada penekanan soal 
interaksi dan hubungan sehingga peran proses menjalin 
interaksi antara alam/ekologi dan gender ditonjolkan oleh 
kaum ekofeminis.  
 
Nafas Gerakan Ekofeminisme Setengah Hati? 

Ekofeminisme menyalakan kembali api spiritualitas 
yang kerap diabaikan baik oleh materialisme Marxist dan 
kapitalisme patriarkis. Spiritualitas ekofeminisme 
mempunyai signikasi ekologis dalam rangka penemuan 
kembali kesucian kehidupan berbasis ibu pertiwi yang 
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selama ini dimaskulinisasi demi kepentingan industrial 
(Wulan, 2007). Dalam dunia kesehatan modern, sayangnya 
nafas ekofeminisme tidak sepenuhnya dimengerti oleh 
para kapitalis, yang bukan tidak mungkin ada banyak 
peneliti perempuan yang terlibat di dalamnya. Penelitian 
dan penciptaan inovasi medis baik untuk kepentingan 
pengobatan dan kosmetik menggunakan bahan kimia yang 
berbahaya pada tubuh perempuan untuk konsumsi jangka 
panjang. Kasus penggunaan merkuri pada kosmetik, 
contoh yang paling sederhana, oleh industri kosmetik, 
disinyalir merusak tubuh perempuan selain juga membawa 
dampak lingkungan, yaitu menciptakan polusi limbah cair 
berbahaya. Belum lagi menyebutkan pengobatan kimia 
untuk penyakit lainnya yang diderita perempuan. 

Penemuan pengobatan modern yang hampir 
semuanya mengandalkan bahan kimia - namun 
mengandung resiko efek samping yang berbahaya- 
dipromosikan dan dipasarkan secara besar-besaran 
menjadi produk unggulan farmasi hingga di pelosok 
pedesaan, termasuk kepada kaum perempuan. Penggunaan 
pengobatan modern pun lambat laun menggeser 
paradigma pengobatan alami, yaitu orang cenderung 
memilih menggunakan pengobatan kimia daripada 
pengobatan tradisional seperti herbal atau tanaman obat 
dalam upaya pemulihan atau tindakan preventif terhadap 
suatu penyakit. Orang menjadi lupa bahwa sebenarnya 
pengobatan modern -meski memiliki khasiat yang dirasa 
cepat (instant) efeknya, sekali minum langsung sembuh- 
memiliki banyak efek samping yang ditimbulkannya. 
Sekalipun obat tradisional (herbal) juga memiliki efek 
samping, namun efek samping pengobatan tradisional 
sebenarnya lebih kecil dibanding obat modern 
(Budiwibowo, 2008). 
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Perempuan tak berdaya sebagai obyek farmasi 
modern, akibatnya peningkatan resiko penyakit kanker 
pada perempuan sebagai efek dari penggunaan 
pengobatan kimia jangka panjang dari tahun ke tahun 
meningkat. Dalam tataran ini, kesadaran gerakan 
ekofeminisme menjadi semakin ditantang, untuk 
membawa pencerahan pikiran perempuan agar lebih kritis 
dalam mengkonsumsi obat kimia. Selain dalam kerangka 
menyelamatkan lingkungan, perempuan sebagai peneliti 
dan pengguna pengobatan modern semestinya mulai 
diperkenalkan dengan pengobatan ramah lingkungan 
sebagai salah satu gerakan dari ekofeminisme.  

Pada prakteknya, belum banyak perempuan peneliti 
dan penemu inovasi pengobatan alami memahami dan 
menyertakan gerakan ekofeminisme dalam kerja-kerja riset 
mereka, sehingga paradigma dalam penelitian dan 
pengembangan obat herbal lebih banyak menggunakan 
paradigma pasar, bukan paradigma mendidik perempuan 
sebagai konsumen dan pihak lain untuk menghormati 
alam sebagai mother-earth (prinsip ekofeminisme). Hal ini 
terbukti bahwa pengobatan herbal lagi-lagi terjebak pada 
kemasan industrial yang tidak bisa lepas dari bahan dan 
persoalan limbah kimia. Instanisasi obat herbal tetap 
menggunakan produk kimia yang berdampak pada 
pelestarian lingkungan di sekitar industri farmasi. Dengan 
begitu, gerakan ekofeminisme masih setengah hati, belum 
tuntas dipahami oleh industri farmasi meskipun sudah 
men-speak up slogan ‘kembali ke alam’.  

 
Ekofeminisme dalam Praktek Pengobatan Alami 

Berdasarkan pengalaman bersama dengan 
masyarakat dampingan, terutama di Jawa, UPKM/CD RS 
Bethesda juga mendapatkan pembelajaran yang berharga 
dalam upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat 
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marjinal. Salah satunya adalah pengobatan tradisional 
dengan herbal sebagai mediumnya terbukti mampu 
mendukung kemandirian masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar selagi mereka 
jauh dari akses pelayanan kesehatan baik karena kondisi 
geografis maupun kemampuan financial. Karakter obat 
herbal yang murah, tersedia banyak di alam, mudah 
diproduksi, aman dikonsumsi, ramah lingkungan dan 
mudah dipelajari menjadi pertimbangan mengapa 
masyarakat desa lebih menyukai mengkonsumsi herbal. 
Dengan demikian, mereka tidak begitu tergantung pada 
pengobatan modern meskipun dalam beberapa hal 
pengobatan modern juga diakses oleh mereka sepanjang 
pengobatan herbal tidak bisa mengatasi penyakit tertentu 
(Utari, 2008). 

Dalam aktifitas promosi kesehatan di desa yang 
dilakukan oleh perempuan, ada banyak kesempatan untuk 
memasukkan isu-isu pengobatan ramah lingkungan. 
Dalam promosi pengobatan herbal yang ramah 
lingkungan ini, perempuan ditempatkan sebagai subyek 
pelaku aktif untuk mengembangkan kesadaran 
menciptakan pengobatan yang sehat dan tidak beresiko 
jangka panjang. Terbukti, perempuan antusias dalam 
mengikuti pelatihan pengobatan herbal dan tradisional 
(pijat, tusuk jarum/akupunktur) dan secara berangsur-
angsur mengandalkan pengetahuan tersebut untuk 
pengobatan bagi dirinya dan keluarga. Pengetahuan 
pengobatan tradisional yang ramah lingkungan tidak saja 
disebarluaskan di pertemuan formal di desa, tetapi juga 
sudah menjadi aktifitas sehari-hari dalam Posyandu, 
misalnya. Kegiatan rutin Posyandu yang digeluti oleh 
perempuan desa menjadi ajang penting untuk 
membagikan (sharing) pemikiran-pemikiran mereka 
mengembangkan pengobatan herbal dan tradisional, selain 
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memberikan dorongan bagi keluarga-keluarga untuk 
mengubah perilaku kesehatan. 

Beberapa kelompok perempuan dampingan UPKM 
CD Bethesda di Jawa dan beberapa pulau besar di NTT 
bahkan sampai di Timor Leste membuat perkebunan obat 
alam untuk menyarankan pasien yang datang ke pos obat 
desa mengkonsumsi obat herbal tersebut. Dalam kondisi 
jauh dari pelayanan kesehatan formal yang tidak ramah 
perempuan (minim spirit, minim akses, dan minim SDM), 
pengobatan herbal menjadi andalan perempuan sebagai 
perawat kesehatan keluarga. Dengan demikian, muncul 
kebiasaan mengkonsumsi obat herbal meskipun 
pengetahuan dan kebiasaan ini sempat hilang di beberapa 
generasi akibat gencarnya pengobatan modern yang 
mereduksi pengetahuan pengobatan herbal alami. 
 
Tantangan ke depan 

Pendampingan CD Bethesda tidak berhenti pada 
memperkenalkan pengobatan tradisional dan herbal bagi 
perempuan di desa, tetapi juga menggali pengetahuan 
mereka yang sempat terhilang dari generasi sebelumnya. 
Di sinilah tantangan yang harus dihadapi oleh kelompok 
perempuan, yaitu untuk mengembalikan gerakan 
ekofeminisme ternyata dibutuhkan upaya kuat dan proses 
panjang menggali pengetahuan lokal dalam pengobatan 
alam. Sekian puluh tahun adalah proses panjang untuk 
menghilangkan pengetahuan tersebut yang dilakukan oleh 
dunia medis modern, maka diperlukan waktu sekian puluh 
tahun lagi untuk mengembalikannya, karena pengetahuan 
obat alam tidak terdokumentasi dengan baik.  

Meskipun beberapa universitas di Indonesia sudah 
membuka studi ilmu baru yaitu biofarmasi, tantangan ini 
belum tentu mudah diselesaikan. Selain karena banyak 
catatan atau dokumentasi yang hilang (selain karena 
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kebiasaan orang Indonesia lebih suka bertutur daripada 
mencatat), tidak banyak peminat yang menggeluti 
pengobatan tradisional dari kalangan perempuan sendiri. 
Kalangan perempuan muda masih terjebak pada kultur 
instan, bahkan dalam pemikiran, riset, dan pengembangan 
obat alam, yang nyata-nyata membutuhkan kesabaran dan 
keuletan karena perbedaan bahasa lokal dalam penamaan 
dan pengolahan pengobatan herbal yang cukup beragam 
di Indonesia, sesuai dengan konteks kultur lokal yang 
beragam pula.  

Daftar tantangan bagi gerakan ekofeminisme 
kembali ke pengobatan alami mungkin saja semakin 
panjang, bila mengingat bahwa industri farmasi modern 
tidak akan tinggal diam. Banyaknya kepentingan kapitalis 
akan mempengaruhi stakeholder dalam  pembuatan 
kebijakan kesehatan dan pengobatan bagi masyarakat luas. 
Tentu saja ada banyak kemungkinan tetap berpihak pada 
kepentingan kapitalis memasarkan obat kimia. Namun 
demikian, ada banyak pula kesempatan bagi perempuan 
untuk melakukan gerakan ekofeminisme dengan 
mempromosikan gerakan berobat dari sumberdaya alam 
yang lebih ramah lingkungan, karena gerakan grassroot 
yang dilakukan mereka lebih dekat pada masyarakat. Hal 
ini yang perlu didukung oleh Bu Menteri Kesehatan RI, 
agar komitmennya yang konon mendukung upaya 
kesehatan berangkat dari masyarakat sendiri lebih nyata, 
tidak hanya sebatas slogan saja.  
(Sumber: UPKM RS. Bethesda Yogyakarta) 
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ADVOKASI UNTUK KESEHATAN LANSIA  
 

Dengan kegiatan 
peringatan hari kesehatan 
sedunia dengan tema 
Hak dan Martabat 
Kesehatan untuk lansia 
(Ageing and Health), 
dalam proses tersebut 
melalui dialog antar lansia 
dengan pemangku jabatan Wakil Bupati (KETUA 
KOMDA LANSIA) dan Kepala Dinas Kabupaten 
Banyumas. Kader ikut berperan dalam proses advokasi 
dengan memperjuangkan hak mereka sebagai lansia 
kepada pemerintah setempat.  

Usulan-usulan yang disampaikan kader medapatkan 
respon yang positif dari para pemangku jabatan baik dari 
Wakil bupati sebagai ketua Komda Lansia Kab. Banyumas 
dan Kepala dinas Kesehatan Kab. Banyumas untuk 
anggaran lansia yang sebenarnya ada di DI Komisi Daerah 
Lansia. Ada harapan baru untuk para lansia terutama akses 
informasi dari pemerintah terkait anggaran untuk 
kegaiatan lansia menjadi baik dan lancar karena sudah 
mulai dikenal dan tentunya membawa dampak positif 
terbukti sebagian kader sudah dapat mengakses dana 
pemerintah walaupun dalam jumlah relatif kecil dan dari 
salah satu Posyandu Lansia WULANTARI yang berada di 
Perumahan Griya Tegal Sari Indah desa Ledug yang 
merupakan Binaan UPKM RS. SINAR KASIH Juga 
mendapatkan bantuan berupa perlengkapan untuk 
pengembangan posyandu lansia.  
(Sumber: UPKM RS.Sinar Kasih Purwokerto) 
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KOMUNITAS PERSADIA RS. PANTI WILASA 
“Dr. CIPTO” 

2007 – 2012 
 

Diabetes telah 
menjadi masalah kesehatan 
dunia yang amat serius. 
Diabetes kini menempati 
urutan keempat dari lima 
penyebab kematian 
tertinggi di dunia. WHO 
bahkan memprediksi 
dalam 15-20 tahun mendatang jumlah penderita diabetes 
akan meningkat sampai dua kali lipat dan setengah 
populasi dewasa di negara-negara berkembang akan 
menderita diabetes. 

Kata diabetes sudah seringkali Anda dengar, 
membuat merinding ketika mengingat bahaya 
komplikasinya. Banyak faktor sosial yang disinyalir 
menjadi pencetus munculnya diabetes, antara lain 
perubahan kultur dan kehidupan sosial, populasi yang 
menua, meningkatnya urbanisasi, perubahan pola makan, 
penurunan aktifitas fisik dan pola hidup, serta perilaku 
tidak sehat lainnya. 

Diabetes umumnya memang diderita oleh orang tua 
dan dewasa. Namun Anda yang masih muda jangan 
berbesar hati dulu. Diabetes tipe 2 kini juga banyak 
diderita oleh anak dan remaja, bahkan mulai dari mereka 
yang berusia delapan tahun. Itulah sebabnya penting bagi 
kita untuk mendeteksi dan mencegah sejak dini penyakit 
diabetes untuk menekan risiko terjadinya komplikasi di 
kemudian hari. 

Faktor yang dapat menyebabkan seseorang terkena 
Diabetes adalah: 
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1. Faktor keturunan 
2. Kegemukan/Obesita

s biasanya terjadi 
pada usia 40 tahun 

3. Tekanan darah tinggi 
4. Angka triglycerid 

(salah satu jenis 
molekul lemak) yang 
tinggi 

5. Level kolesterol yang 
tinggi 

 
6. Gaya hidup 

moderen yang 
cenderung 
mengkonsumsi 
makanan instan 

7. Merokok dan stress 
8. Terlalu banyak 

konsumsi 
karbohidrat 

9. Kerusakan pada sel 
pangkreas 

 
Gangguan metabolisme karbohidrat ini menyebabkan 
tubuh kekurangan energi, itu sebabnya penderita diabetes 
melitus umumnya terlihat lemah, lemas dan tidak bugar. 
Adapun gejala umum yang dirasakan oleh penderita 
diabetes adalah: 
 

1. Banyak kencing 
terutama pada 
malam hari 

2. Gampang haus dan 
banyak minum 

3. Mudah lapar dan 
banyak makan 

4. Mudah lelah dan 
sering mengantuk 

5. Penglihatan kabur 

6. Sering pusing dan 
mual 

7. Koordinasi gerak 
anggota tubuh 
terganggu 

8. Berat badan menurun 
terus 

9. Sering kesemutan 
dan gatal - gatal pada 
tangan dan kaki  
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Hal yang dapat dilakukan untuk mengobati 
diabetes adalah mengendalikan berat badan, olah raga dan 
diet. Tujuan dari pengobatan diabetes tersebut adalah 
untuk mempertahankan kadar gula darah dalam kisaran 
yang normal. 

Adanya kesadaran akan tanggung jawab dan 
kehendak luhur guna mendaya gunakan serta 
meningkatkan kesejahteraan diabetisi, mendorong para 
dokter, petugas kesehatan yang lain, dan para simpatisan, 
untuk membentk satu organisasi sosial diabetes tingkat 
nasional. Karena itu, dalam Kongres Nasional Pertama di 
Bandung, tanggal 1 Juli 1986 Persatuan Diabetes 
Indonesia (PERSADIA) disahkan.  

PERSADIA mempunyai wakil ditiap unit RS, 
kantor, dan Puskesmas. Pengurus Besar PERSADIA saat 
ini bertempat di Jakarta dan telah memiliki anggota yang 
tersebar di 53 cabang di seluruh Indonesia.Pengurus Besar 
PERSADIA saat ini bertempat di Jakarta dan telah 
memiliki anggota yang tersebar di 11 wilayah, 94 cabang 
dan 172 unit/club Persadia di seluruh Indonesia.  

Tiap-tiap cabang membawahi unit masing-masing 
dan secara rutin mengadakan kegiatan seperti pelatihan 
senam diabetes Indonesia seri I dan II setiap 1-2 
kali/minggu, penyuluhan regu oleh para edukator diabetes 
yang terdiri dari 5-10 orang penderita. Ditingkat cabang, 
wilayah, dan pengurus besar PERSADIA secara rutin 1-2 
kali/tahun mengadakan pelatihan instruktur senam 
diabetes Indonesia dan seminar-seminar untuk diabetisi, 
dengan mengikuti tema-tema hari diabetes nasional dan 
sedunia. 

Peduli tentang Penyakit Diabet, maka RS. Panti 
Wilasa “Dr. Cipto” pada tanggal 14 Pebruari 2007 
melalui keputusan pengurus persadia cabang semarang No 
:002/II/Persadia Cab. Semarang/2007 membuat 
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Komunitas Diabet, ide dasar dari pembentukan unit 
persadia RS. Panti Wilasa “Dr. Cipto” sendiri adalah 
karena peningkatan jumlah pengidap DM yang sangat 
pesat di lingkungan sekitar RS dan pemberian wadah dari 
komunitas DM yang telah ada sebelumnya 

Kepedulian RS. PWDC untuk mengupayakan pola 
hidup sehat bagi para diabetisi melalui kegiatan pemberian 
edukasi, pertemuan komunitas diabetis, sharing komunitas 
serta kegiatan lain yang berhubungan dengan para diabetisi 
adalah tujuan dari didirikan Unit Persadia RS. 
PWDC.Sampai dengan Akhir tahun 2012, jumlah anggota 
persadia unit RS. PWDC mencapai 139 orang dengan 
umur rata-rata diatas 50 tahun.  

Kegiatan yang rutin dilakukan para anggota adalah 
senam DM yang dilaksanakan setiap Selasa dan tertempat 
di halaman RS. Panti Wilasa “Dr. Cipto” kegiatan senam 
ini ditujukan untuk menjaga kebugaran tubuh bagi anggota 
persadia dengan dipimpin oleh instruktur senam DM yang 
berpengalaman adapun kegiatan persadia unit RS PWDC 
yang lain adalah: 

 
1. Senam rutin setiap 

hari Selasa jam 06.30 
– 07.30 wib di RS 
Panti Wilasa “Dr. 
Cipto” 

2. Mengikuti lomba 
senam DM yang 
diadakan oleh 
lembaga pemerintahan 
dan lembaga swasta  

3. Mengikuti Jambore 
Persadia  

4. Gathering Anggota 
Persadia 

5. Seminar Edukasi 
6. Jalan Sehat Bersama 
7. Refreshing Bersama 
8. Dll. 
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Cara untuk menjadi anggota persadia adalah cukup 
mudah, hanya dengan mengisi formulir registrasi dan 
membayar administrasi Rp. 5000, fasilitas yang diberikan 
bagi anggota adalah kartu sahabat yaitu kartu diskon untuk 
biaya pendaftaran berobat di RS. PWDC juga kegiatan 
seminar dll. Iuran anggota sebesar Rp. 5000 / bulan 
dipungut untuk kegiatan anggota seperti sosial (kunjungan 
orang sakit, kematian dll. ). 
(Sumber : UPKM RSPW Dr Cipto) 
 

 
ADVOKASI MELALUI HANDY TALKIE  

 
Sebuah benda kotak hitam berukuran 10 kali lima 

centimeter itu tiba-tiba menjadi perhatian sekelompok 
orang. Bukan bendanya, tetapi informasi yang 
disampaikan melaluinya; itu yang penting. 

"Sejak ada (handy talkie-HT) kami jadi tenang. Dulu 
kalau mendung seperti ini sudah pada panik semua, 
apalagi kalau hujan. Wah! desa ini jadi sepi sekali, semua 
lari,' jelas bu Kuniah. 

Informasi memang suatu hal yang dirindukan oleh 
banyak orang yang merupakan penyintas dari erupsi dan 
lahar hujan Merapi. Belajar dari pengalaman yang lalu, 
masyarakat sepanjang bantaran sungai yang dilewati lahar 
hujan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. mereka 
hanya mendengar gemuruh kuat dan sungai meluap, tak 
menyangka bila yang dibwa banjir adalah material gunung 
api sisa erupsi beberapa bulan sebelumnya. 

HT yang merupakan alat sederhana dan tergolong 
mudah dioperasikan untuk menampung informasi 
sebanyak-banyaknya menjadi salah satu hal yang paling 
dihargai dari proses pendampingan YEU setelah bencana. 
Pada awalnya, HT difungsikan sebagai alat komunikasi 
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ketika ada bencana, di mana sinyal telepon seluler 
seringkali tidak dapat diandalkan, dan radio hanya menjadi 
alat komunikasi satu arah. 

"Kalau ini kan sekali dengar langsung banyak orang 
yang 'nyaut', kalau HP kan cuma satu-satu," sebut ibu 
Genduk yang langsung disambut dengan bu Siwi "Dan 
juga nggak pake pulsa!" 

"Sekarang kalau misalnya mendung kami pantau 
lewat ini, kalau yang di atas bilang bahwa debit air naik 
karena hujan bukan karena aliran dari Merapi, berarti kami 
aman," jelas ibu Kuniah. 

Di samping itu, HT ini telah menjadi alat advokasi 
bagi warga desa. "kami kan gabung di JME, Jogja 
Magelang Electronic, itu di situ anggotanya dari mana-
mana. Anggotanya juga ada yang dari Kementrian PU," 
jelas bu Kuniah. :Terus kami 'matur' kalau dusun ini butuh 
bronjong supaya nahan banjir, kita akhirnya tulis proposal 
dan dicarikan oleh orang dari Kementrian PU itu, tiga hari 
langung cair dan kita kerjakan," lanjutnya bercerita tentang 
manfaat lain dari HT tersebut. 

Sungguh bukan hal yang disangka ketika alat yang 
tadinya dibagikan untuk fungsi kesiapsiagaan ternyata 
digunakan dengan sungguh kreatif oleh warga yang 
kemudian menjadikannya alat untuk mendorong usaha 
pengurangan risiko di daerah mereka. 

Tentu ini bukan apa yang ada di benak YEU ketika 
memfasilitasi alat-alat kesiapsiagaan, termasuk HT. 
Namun sekali lagi kita dikejutkan oleh betapa potensi 
masyarakat adalah hal tak terbatas yang hanya perlu diberi 
sedikit pancingan supaya dapat bertumbuh subur dan 
memberi manfaat bagi masyarakat itu sendiri. 
(Sumber: Yakkum EmergencyUnit) 
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GETHOK TULAR UNTUK (KEMBALI) BERTANI 
 

Mendung siang itu menggelayut di tepian sungai. 
Bersama-sama kami duduk di bawah pohon rindang, di 
pinggir sebuah lahan dengan bekas banjir pasir yang masih 
tertera jelas. 

"Mbak sudah lihat kan? Di situ demplot kami. 
Tumbuhnya sudah agak besar!" ujar ibu Kuniah dengan 
penuh semangat. 

Tak lama kemudian, seorang lelaki separuh baya 
menyapa kami. Ia membawa cangkul di pundaknya dan 
sebotol air minum di tangan kirinya, hendak mengolah 
sawah nampaknya. 

"Bapak itu baru mulai mbak, nggak lama setelah 
kami berhasil tanam demplot," jelas ibu Siwi. "Kira-kira 
sudah ada lebih lima orang yang mulai nyawah lagi. Liat 
'kok bisa tumbuh', nah, lalu yang lain juga pada mulai 
nyawah." 

Cerita pun mengalir, bagaimana mereka mulai dari 
sekelompok petani 'nekat' yang mengikuti pelatihan 
bertani organik dan melihat pertanian lahan pasir. Hal ini 
mereka lakukan karena sawah yang dulunya subur 
menghijau dengan tanah gembur telah berubah menjadi 
lautan pasir. Sisa material dari letusan gunung Merapi yang 
terbawa hujan dan banjir sungai. 

Pada mulanya tak seorang pun menyangka bahwa 
bisa kembali bertani di lahan semula. Melihat gundukan 
pasir dan batu yang berubah mengeras dan sulit dicangkul 
membuat usaha mengolah tanah tampaknya sia-sia. Lebih 
dari dua bulan petani di Ngrajek tidak 'nyawah'. Namun 
setelah pelatihan bertani, mereka mencoba metode baru: 
menggunakan alat pembuat biopori untuk membuat 
lubang bibit. 
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Metode ini pun banyak yang meragukan 
keberhasilannya, namun setelah pucuk-pucuk hijau mulai 
menyembul di permukaan tanah; semangat nyawah pun 
muncul kembali. 

"Tadinya cuma yah, sepuluhan orang lah mbak, ya 
cuma satu demplot itu dulu. Kalau sekarang ya sudah lebih 
dari dua puluh orang kembali nyawah. Termasuk pak 
Dukuh ini!" kata bu Kuniah sambil menunjuk seorang 
bapak yang kemudian tersenyum simpul. 

"Memang ini menumbuhkan semangat kami mbak. 
Butuh kami adalah pengetahuan, baru kemudian kita 
bergerak bersama," pak Dukuh menyahut, menceritakan 
pengalaman pelatihan pertanian yang difasilitasi YEU, 
menyebutkan bagaimana pak Didik, staf YEU menemani 
selama proses pembuatan demplot. Dan beberapa 
pelatihan lain yang berhubungan dengan kebencanaan. 

"Kalau nggak kayak gini ya mana kita tahu kalau bisa 
(bertani kembali). Tapi setelah kita tahu, kemudian mulai 
bergerak semuanya. Kembali semangat lagi!" kata bu 
Kuniah sambil tersenyum lebar. 

Sebuah pelatihan pertanian, mungkin tidak dapat 
dikatakan sebagai tindakan seheroik penyelamatan jiwa 
setelah bencana. Namun hal tersebut dapat menjadi hal 
yang sangat penting bagi kehidupan penyintas selanjutnya. 
Belajar dari para petani di Ngrajek, Magelang ini, kembali 
bertani adalah titik balik penyemangat mereka untuk 
kembali memaknai hidup di tengah ancaman banjir lahar 
hujan yang selalu membayang. 

Yang kemudian penting adalah bagaimana satu 
langkah kecil ini mempengaruhi lebih banyak lagi orang 
untuk kembali pada kegiatan keseharian mereka. Kembali 
bangkit dari bencana yang melanda dan berusaha untuk 
hidup bersama ancaman yang ada.  
(Sumber: Yakkum Emergency Unit) 
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KELOMPOK TANI MAKMUR :   
“MENOLAK KERJASAMA PEMBERDAYAAN” 

 
Pertanian menjadi usaha vital bagi perekonomian 

masyarakat di desa Kalilandak, kecamatan Purwareja 
Klampok. Dalam rangka memberikan perhatian dan 
mendukung eksistensi para petani yang kurang mampu, 
UPKM RS Emanuel melakukan pendampingan terhadap 
kelompok usaha tani terkhusus pada pemberdayaan 
sumber daya manusia dan pemberian modal usaha. 
Pemberdayaan ini berjalan atas kerjasama sebagai mitra 
usaha tani untuk mengelola eksistensi mereka di tengah 
geliat perkembangan teknologi pertanian yang semakin 
canggih. Pemberdayaan ini dilakukan mengingat kondisi 
sebagian besar petani di desa tersebut membutuhkan 
dukungan modal baik dalam bentuk materi maupun benih. 
Upaya pemberdayaan terhadap petani dilakukan melalui 
pelatihan usaha tani, advokasi hak-hak petani dan 
melakukan studi banding dibeberapa tempat guna 
peningkatan kemampuan pengelolaan usaha tani, termasuk 
juga melibatkan beberapa lembaga yang memiliki fokus 
pada pengembangan teknologi usaha pertanian. 

Namun demikian tidak seluruh proses aktivitas 
pendampingan dapat diterima dengan baik.  Salah satu 
kelompok tani menolak pendampingan yang dilakukan 
oleh UPKM  RS Emanuel, meskipun sebelumnya sudah 
memperoleh persetujuan dari kelompok tani ini sendiri 
dan kepala desa.  Hal ini disebabkan oleh kecurigaan 
bahwa UPKM RS Emanuel memiliki misi yang bersifat 
keagamaan (kristenisasi) kepada kelompok tani di Desa 
Kalilandak. Melihat kondisi yang kurang kondusif antara 
kedua belah pihak serta mempertimbangkan masukan-
masukan dari berbagai pihak, maka kepala desa berinisiatif 
mengambil kebijakan untuk mengembalikan bantuan dan 
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segera menghentikan program kerjasama yang sudah 
disepakati. 

Di sisi lain, bagi kelompok tani yang lain yaitu 
Kelompok Tani Makmur yang bersedia menerima  
program pendampingan dari UPKM RS Emanuel 
meskipun kelompok ini berlokasi di satu desa yang sama 
dengan kelompok tani yang menolak.  Kelompok Tani 
Makmur yang beranggotakan 32 orang ini justru memiliki 
pandangan yang berbeda, yakni meyakini bahwa UPKM 
RS Emanuel tidak memiliki misi keagamaan tertentu atau 
melakukan dakwah kristenisasi tetapi lebih berupa 
kegiatan maupun pelayanan sosial di berbagai tempat. Atas 
dasar penerimaan tersebut, maka disepakati untuk 
kerjasama dan saling terbuka mengupayakan kegiatan-
kegiatan guna meningkatkan kapasitas kelompok mereka.  
Bahkan kegiatan pertemuan rutin berlangsung dan selalu 
mengundang UPKM untuk terlibat di berbagai kegiatan 
kelompok tani. 

Pengalaman ini telah membawa pembelajaran yang 
sangat berharga dalam menjangkau masyarakat, khususnya 
pada upaya penegakan akuntabilitas lembaga kepada 
masyarakat.  Pemberian informasi tentang identitas 
lembaga sebagai lembaga kristen serta visi misi adalah hal 
penting yang harus di informasikan sejak awal. Selain itu 
kesepakatan mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang 
tidak boleh dilakukan antara masyarakat dengan lembaga 
juga harus disepakati untuk membangun kepercayaan 
masyarakat.  Hal yang tidak kalah pentingnya adalah 
adanya kesepakatan mengenai mekanisme pengelolaan 
keluhan jika ditemukan penyelewengan terhadap 
pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan visi dan 
misi lembaga.   

Pengalaman ini juga menggambarkan bahwa 
kelompok petani di desa tersebut belum memiliki 
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kemandirian dalam pengambilan keputusan menyangkut 
kelompoknya. Dominasi pengambilan keputusan berada di 
tangan pemimpin lokal (local actor) dan tokoh agama. Hal 
ini berimplikasi pada akses bermitra dengan lembaga lain 
yang tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan 
kelompok petani tersebut juga terhambat. Maka yang 
perlu diperhatikan dalam upaya pengorganisasian dan 
pengelolaan kelompok tidak hanya berkutat pada 
pengembangan kapasitas kelompok saja, tetapi juga 
ditekankan untuk pengembangan kemandirian kelompok 
agar memperoleh keleluasaan akses dan kontrol terhadap 
sumber daya yang tidak berpihak.   
(Sumber: UPKM RS. Emanuel Klampok) 
 

 
TIM TANGGAP BENCANA RS EMANUEL:   

“DARI TEORI MENJADI APLIKASI” 
 

Bencana di berbagai tempat yang terjadi merupakan 
fakta yang tidak dapat dihindari. Sejalan dengan berbagai 
peristiwa bencana yang ada di sekitar Rumah Sakit 
Emanuel, salah satu harapan yang ingin dicapai oleh 
UPKM RS Emanuel Klampok adalah merealisasikan Tim 
Tanggap Bencana Rumah Sakit yang senantiasa siaga dan 
responsif saat terjadi bencana. Untuk itu, pada 
pertengahan tahun 2001 Tim Tanggap Bencana RS 
Emanuel dimulai atas prakarsa direktur saat itu, dr. 
Bambang Santosa, M.kes. Tim Tanggap Bencana RS 
Emanuel terdiri dari sumber daya manusia yang handal di 
bidang medis, terdiri dari dokter/perawat sebagai 
paramedis dan UPKM sebagai community organiser. 

Sesaat setelah terjadi bencana, tim tanggap bencana 
melakukan koordinasi meliputi beberapa unit di rumah 
sakit terkait pengelolaan sistem informasi darurat, 
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penyediaan tenaga/SDM, obat-obatan, perlengkapan 
kebersihan dan kebutuhan bayi (seperti makanan, popok). 
Proses tanggap bencana menjadi beban anggaran rumah 
sakit meskipun pelaksanaan di lokasi tim juga bermitra dan 
terlibat langsung dengan koordinasi Yakkum Emergency 
Unit (YEU).  

Adapun beberapa lokasi dimana Tim Tanggap 
Bencana RS Emanuel pernah terlibat yaitu bencana 
tsunami di Aceh dan Nias, bencana gempa bumi di 
Yogyakarta, bencana banjir di Majenang, bencana tsunami 
di Pangandaran, bencana erupsi gunung merapi di 
Yogyakarta, bencana gas di Batur (Dieng) dan lain 
sebagainya.    

Pada saat terjadi banjir di RS Emanuel pada bulan 
November 2012, tim tanggap bencana tersebut tidak dapat 
berfungsi secara optimal. Hal itu lebih disebabkan karena 
koordinasi antar unit yang tidak berjalan, pengendalian 
informasi dan pembagian peran kurang maksimal sehingga 
penanganan banjir tergolong lambat. Meskipun sudah 
memiliki Panitia Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
yang berfungsi mengelola ketentuan-ketentuan yang 
berkaitan dengan kejadian K3 di rumah sakit, namun 
belum ada mekanisme standarisasi pelaksanaan tanggap 
bencana yang mampu diterapkan. Dalam hal ini, birokrasi 
rumah sakit tentu tidak menyulitkan tim untuk bergerak, 
tetapi  jobdesk tim tidak dijalankan sesuai komitment awal.  
Oleh karena itu pembenahan tim tanggap bencana dan K3 
rumah sakit terus dilakukan pembenahan mengingat 
kebutuhan pelayanan tanggap bencana dan makin 
maraknya kejadian bencana di berbagai tempat, maka 
sedini mungkin RS Emanuel memiliki tim tanggap 
bencana yang handal dan bertindak tepat sasaran  
(Sumber: UPKM RS. Emanuel Klampok) 
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KELOMPOK BUDIDAYA IKAN  
MULYA MINA MAKMUR :  

“KEGAGALAN MENGELOLA ANGGOTA” 
 

Kelompok Mulya Mina Makmur berdiri berkat 
motivasi H.Supardi, seorang tokoh masyarakat di Dusun 
Sidamulya Desa Kalilandak, sekaligus sebagai Camat di 
Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Kepada 
masyarakat Dusun Sidamulya beliau merasa bahwa 
pertanian sebagai penghasilan utama Desa Kalilandak 
masih perlu dikembangkan. Beranjak dari ide tersebut, 
mulai diperkenalkan tentang budidaya ikan sebagai usaha 
sampingan selain pertanian padi. Untuk merealisasikan 
gagasannya, maka pada tanggal 1 Januari 2010 mendirikan 
Kelompok Budidaya Ikan “Mulya Mina Makmur”. 
Kelompok Mulya Mina Makmur beranggotakan 24 orang 
yang sebagian besar bermata-pencaharian sebagai petani. 

Kelompok Mulya Mina Makmur didirikan atas 
keinginan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa 
Kalilandak dan didukung dengan lahan yang cukup 
memadai sekitar 22 kolam milik masyarakat yang belum 
dikelola dengan baik. Dengan modal tekad yang kuat 
untuk sebuah keberhasilan dan bantuan lahan untuk 
garapan serta bantuan 5 buah terpal dijadikan modal awal 
pembangunan Kelompok Budidaya Ikan Mulya Mina 
Makmur. Dengan harapan dan tekad tersebut, UPKM RS 
Emanuel melihat keberanian kelompok untuk 
mewujudkan masyarakat yang terampil dan mandiri. 
Sejalan dengan tujuan kelompok, bahwa ada upaya 
menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan 
membina usaha kecil sebagai sumber mata pencaharian 
maka hal tersebut mendasari kerjasama dengan UPKM RS 
Emanuel dan merealisasikan bantuan modal usaha kepada 
kelompok Mulya Mina Makmur. Selain itu, ada dukungan 
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administratif yang cukup baik, memiliki pembagian hasil 
kerja yang bertanggung-jawab dan relasi antar anggota 
yang cukup kompak memdorong kepercayaan UPKM RS 
Emanuel untuk memberi peluang bagi kelompok Mulya 
Mina Makmur mengembangkan usaha budidaya ikan. 

Namun lambat laun keberhasilan mengelola lahan 
tidak dibarengi dengan keberhasilan menciptakan relasi 
yang baik di antara anggotanya. Apa yang dialami sebagai 
hambatan oleh kelompok yaitu pengelolaan modal yang 
diberikan kepada anggota kurang dapat dipertanggung-
jawabkan, bantuan modal yang diberikan tidak dapat 
dikembangkan dalam usaha kelompok dan perhitungan 
Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak transparan 
menyebabkan kelompok ini kian terpuruk. Pada tahun 
2012, kelompok Mulya Mina Makmur tidak lagi eksis dan 
menyisakan tanggung jawab keuangan yang belum 
terselesaikan. 

Pembelajaran dari kegagalan mendampingi 
kelompok Mulya Mina Makmur salah satunya disebabkan 
karena kepercayaan yang tinggi kepada kelompok baru 
yang meskipun didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat 
yang mumpuni tetapi belum memiliki integritas dan 
profesionalisme dalam pengelolaan kelompok. Selain itu, 
realisasi yang dilakukan di antara kedua belah pihak antara 
UPKM RS Emanuel dan Kelompok Mulya Mina Makmur 
dilakukan dengan rentang waktu yang terlalu cepat karena 
mengingat beberapa masukan dari beberapa pihak desa 
selagi usaha budidaya ikan mulai berkembang di Desa 
Kalilandak dan disesuaikan dengan musim tani ikan yang 
baik di wilayah tersebut.   
(Sumber: UPKM RS. Emanuel Klampok) 
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SEMINAR HIPERTENSI  
 

Dalam upaya 
meningkatkan 
pengetahuan tentang 
hipertensi, maka 
diadakan  seminar 
hipertensi pada tanggal 
26 Mei 2012 dengan 
pembicara dr. Yunanto Harjono Putro, Sp.S. dengan tema 
“Seminar Hipertensi Untuk Awam” Penjaringan peserta 
dilakukan melalui penyebaran brosur ke puskesmas se-
Kabupaten Temanggung, Puskesmas terdekat di 
Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kendal untuk 
memperoleh targer peserta 200 orang.   

Pada hakikatnya peserta hanya mencapai jumlah 100 
orang. Hal ini terjadi karena kegiatan diundur pada hari 
yang bersamaan dengan agenda  kegiatan gereja yang lebih 
besar,  dan panitia tidak mengetahui waktu yang 
bertabrakan tersebut, sehingga peserta dari unsur gereja 
tidak ada satupun yang mengikutinya. 
(Sumber: UPKM RS. Ngesti Waluyo Parakan)  
 
 

HUBUNGAN CBO (COMMUNITY BASE 
ORGANITATION) DENGAN PEMERINTAH 

DESA KURANG KOOPERATIF 
 

Hal ini terjadi di CBO pada umumnya, khusus pada 
CBO Wonotirto telah berupaya dengan melakukan 
sharing dan pendekatan ke pemerintah desa.  Dalam 
melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan 
pemerintah desa namun belum tampak bentuk perhatian 
yang dikehendaki CBO. 
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Pada musrenbang CBO sudah menyiapkan diri 
untuk terlibat  memberikan pandangan-pandangan, tetapi 
tidak mendapatkan porsi /diundang sama sekali. Hal ini 
menjadi bagian dari kekecewaan CBO.  
(Sumber: UPKM RS Ngesti Waluyo Parakan)  

 
 

PETUGAS KESEHATAN KURANG 
KOOPERATIF 

 
Tidak semua petugas kesehatan yang ada di desa 

mempunyai sikap yang kooperatif dalam melayani 
posyandu, menurut penuturan para kader hal ini terjadi 
karena cakupan wilayah terlalu luas sedang di rumah bidan 
itupun banyak pasien yang datang sehingga kegiatan 
posyandu jarang dihadiri oleh bidan desa setempat.  

Kunjungan Puskesmas juga sangat jarang , jika ada 
kunjungan biasanya terkait adanya  kepentingan pelaporan 
dan dilakukan pada siang hari, sedangkan pelaksanaan 
posyandu lansia dilaksanakan pada sore hari.  
(Sumber: UPKM RS Ngesti Waluyo Parakan)  
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PENDAMPINGAN POSYANDU LANSIA                                
UPKM RS. PANTI WALUYO PURWOREJO 

 
Pendampingan 

kelompok lansia di 
kelompok lansia 4 desa 
melalui aktivitas 
Penyuluhan 
kesehataan,penyampaia
an informasi kebijakan 
pemerintah mengenai kesehatan seperti 
JAMKESMAS,JAMPERSAL, dan pemeriksaan kesehatan 
melalui posyandu lansia, dinilai masih belum dapat 
melibatkan seluruh lansia khsususya lansia laki-laki. 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini masih banyak 
didominasi oleh lansia perempuan. Hal ini disebabkan 
karena lansia laki-laki umumnya masih beranggapan 
bahwa Posyandu adalah kegiatan ibu-ibu,dan ada sebagian 
lansia laki-laki yang bekerja mencari rumput untuk mengisi 
aktivitas sehari-hari. Sementara dari pendataan yang 
dilakukan oleh kader kesehatan lansia laki-laki juga 
mengalami permasalahan kesehatan seperti sakit 
persendian, batuk, hipertensi, malaria,dll. 

Oleh karena itu upaya yang perlu ditingkatkan 
pihak UPKM RS. Panti Waluyo Purworejo adalah 
mengajak peran serta pemerintah desa, kader kesehatan 
dan lansia ibu-ibu untuk selalu mensosialisasikan 
pertemuan posyandu lansia setiap bulan dan 
mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu 
lansia. 
(Sumber: UPKM RS Panti Waluyo Purworejo) 
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KELOMPOK LANSIA DI PURWOKERTO 
 

Selama proses pendampingan posyandu lansia 
permasalahan yang dihadapi hampir sama di semua 
kelompok posyandu lansia. Dari kegiatan posyandu lansia 
setiap bulannya untuk keaktifan lansia yang di dominasi 
oleh kaum ibu-ibu sedangkan untuk keaktifan bapak-
bapak masih kurang, dengan berbagai macam alasan ada 
yang sibuk diladang kemudian beranggapan kegiatan 
posyandu lansia hanya untuk kaum ibu-ibu yang sudah 
lansia 
(Sumber: UPKM RS Sinar Kasih) 
 
 

REFLEKSI KEJENUHAN WARGA AKAN 
PENDAMPINGAN ORGANISASI 

 
Pekerja sosial kemanusiaan sering dianggap sebagai 

seorang pahlawan penolong di kala kesusahan, menjadi 
pendamping masyarakat, sumber pengetahuan dan 
penyambung lidah bagi masyarakat yang didampingi. 

Tetapi ternyata tidak selalu demikian bagi pekerja 
kemanusiaan yang tergabung dalam organisasi yang 
berfokus pada kesiapsiagan bencana seperti YEU. 

Program kesiapsiagaan yang dibawa oleh YEU 
merupakan program yang abstrak, yang tidak bisa 
langsung terlihat hasilnya. Berbeda dengan program-
program konstruksi atau permodalan yang dapat dilihat 
atau dihitung. 

Jalannya program kesiapsiagaan menitikberatkan 
pada kemampuan masyarakat mengenali risiko-risiko di 
area masing-masing dan berusaha untuk 
meminimalisirnya. Untuk ini, dibutuhkan banyak 
pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat, 
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sehingga waktu menjadi barang berharga yang sangat 
sering diminta oleh para pendamping ini. 

Pengorbanan waktu dapat dilihat sebagai suatu hal 
yang sederhana, namun ketika waktu adalah satu-satunya 
yang dimiliki, waktu menjadi komoditas seharga emas. 
Mengorbankan waktu untuk bertemu berarti kehilangan 
waktu untuk mencari rejeki, kehilangan waktu untuk 
bersama keluarga, kehilangan waktu untuk bersantai. 
Pertemuan masyarakat pun kemudian tampak sebagai hal 
yang sangat membosankan karena hasilnya tidak tampak 
secara langsung. Masyarakat pun merasa bahwa lebih baik 
waktu yang dimiliki dimanfaatkan untuk hal yang lain. 

Hal ini menjadi nyata pada saat dua staf YEU 
mengunjungi rumah salah satu warga di kampung Dotir, 
Wasior untuk konfirmasi jadwal kegiatan pertemuan di 
kampung tersebut. Salah satu staf yang merupakan orang 
Papua mendengar ada yang mengatakan “Cepat, cepat ke 
belakang!” saat mereka berdua sampai di depan pintu 
rumah orang yang dimaksud. Orang tersebut ternyata 
sudah berdiri di belakang pintu rumah dan mengagetkan 
staf YEU yang datang. 

Dalam perjalanan pulang, kedua staf pun 
membicarakan kejadian sebelumnya, dan kemudian 
berpikir, apakah tadi warga tersebut bermaksud untuk 
bersembunyi di belakang rumah untuk menghindari 
bertemu dengan mereka berdua, karena hal tersebut tidak 
pernah dilakukan oleh warga setempat. “Kenapa bisa 
demikian? Kok seolah kehadiran kita seperti teror,” 
demikian yang menjadi pembicaraan antar keduanya dan 
menjadi bahan pembicaraan dan refleksi ketika rapat staf 
rutin. 

Dari pengalaman ini, kita sebagai pekerja 
kemanusiaan pun kemudian dipaksa untuk berefleksi. 
Apakah kita ini benar-benar pendamping atau penyebar 
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teror di masyarakat? Sampai-sampai warga pun mulai 
jenuh bertemu dan berusaha menghindar. 

Apakah ini dampak dari program yang terlihat 
abstrak dan tidak bermanfaat dalam waktu dekat? Ataukah 
program yang kita bawa tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat? 

Atau bisa juga karena warga tidak paham secara 
penuh akan manfaat program yang kita bawa, dan karena 
program lebih bersifat pengembangan kapasitas dan 
bukan program fisik, maka tidak dapat menarik perhatian 
lebih dari masyarakat. Bisa juga karena waktu yang kita 
miliki untuk pelaksanaan program juga terbatas, sehingga 
agenda pertemuan menjadi sangat padat dan menyita 
waktu, padahal warga juga memiliki aktivitas lain. 

Alasan mana pun membuat kita harus bercermin 
dalam sikap, perilaku dan kegiatan yang kita bawa ke 
masyarakat. 
(Sumber : Yakkum Emergency Unit) 
 
 

HOME INDUSTRI KERAJINAN BAMBU 
 

Desa Lajer, Desa Bologarang dan Desa 
Bandungharjo merupakan 3 (tiga) daerah dampingan 
UPKM RS. Panti Rahayu yang derahnya banyak tumbuh 
pohon bambu dan banyak masyarakat yang memanfaatkan 
bambu  sebagai anyaman untuk dinding rumah, peralatan 
dapur  yang nilai jualnya sangat rendah. Melihat kondisi 
seperti itu UPKM RS. Panti Rahayu ingin meningkatkan 
hasil Home Industri tsb dengan beralih pada anyaman 
bamboo yang lebih menarik dan diharapkan nilai jualnya 
bisa tinggi, akhinya memberikan kursus anyaman bamboo 
pada ketiga desa tsb selama 1 bulan. 
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Pada awal produksi sudah agak lumayan dari cara 
lama pembuatan tenggok, gedhek untuk dinding rumah 
dan peralatan dapur berubah dengan anyaman yang 
menarik yang bisa dibuat sebagai souvenir, antara lain 
membuat cangkir, toples, pot bunga, hiasan lampu dan 
beraneka ragam kipas semua dari bamboo. 

Pada gebrakan awal bisa dikatakan berhasil karena 
banyak produksi yang masuk dalam momen-momen 
pameran laku keras dan memotivasi pengrajin untuk giat 
berproduksi. 

Bahkan kipas buatan pengrajin ditampung oleh RS. 
Panti Rahyu untuk souvenir pasien yang datang dan bisa 
dipakai sebagai kipasan saat cuaca panas 

Namun berjalan perkembangan jaman dan 
persaingan yang kuat dengan pengrajin yang berada diluar 
kabupaten, mengakibatkan pengrajin bambu  mengalami 
kesulitan dalam hal pemasaran 

Dulu disetiap Desa sudah bisa terbentuk rata-rata 4 
kelompok dengan anggota sekitar 10 orang perkelompok, 
namun sekarang sudah mati tidak berproduksi lagi dan 
beralih pada kerajinan bamboo yang lama yang dirasa 
mudah pemasarannya kaarena masih banyak yang 
memanfaatkan. 

Kendala yang dihadapi para pengrajin bamboo 
disebabkan beberapa faktor antara lain : 

‐ Barang yang diproduksi bukan merupakan barang 
kebutuhan sehari-hari ( konsumtif) 

‐ Market/pemasaran sangat sulit ( hanya dalam 
momen pameran saja)  

‐ Pengrajin tidak kreatif dan kurang sabar mengikuti 
kreasi yang berkembang 

‐ Tidak ada bapak asuh yang mau menampung 
barang hasil produksi 
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‐ RS. Panti Rahayu sudah tidak melanjutkan 
menampung barang produksi karena mengikuti 
kebijakan baru dengan alasan pemanfaatan yang 
kurang 

Masih banyak alasan lain yang membuat kegagalan 
program Home Industri kerajinan bambu tidak bisa 
berjalan lagi sampai sekarang, Kerajinan bamboo yang 
dulu sempat melejit karena sering mengisi momen-momen 
pameran dan banyak dimafaatkan sebagai souvenir billa 
ada kunjungan pejabat ke Kab Grobogan, bahkan selalu 
mengisi ajang bergengsi di Pameran baik Di Kabupaten 
maupun Jateng namun sekarang tinggal kenangan saja. 
Sehingga  DIPERIDAG yang dulu sebagai mitra kerja dan 
sering memnfaatkan produk anyaman bamboo di tiga desa 
tersebut, sekarang bila membutuhkan barang-barang 
kerajinan seperti dulu mengalami kesulitan karena sudah 
tidak berproduksi lagi. 

Dari pengalaman ini diharapkan bisa menjadikan 
pelajaran kami semua disegala sektor yang terlibat agar 
akan lebih jeli dalam menghadapi tantangan kedepan, dan 
lebih mementingkan kearifan local daripada memaaksakan 
kehendak dengan program baru tetapi tidak diikuti dengan 
pendampingan yang serius termasuk dalam hal upaya 
pengembangan program. Kegagalan adalah keberhasilan 
yang tertunda. 
(Sumber :UPKM RS Panti Rahayu Purwodadi)  
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MEMBONGKAR PARADIGMA 
PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN  

DI BUMI PAPUA: TAK SEMUDAH 
MEMBALIKKAN TELAPAK TANGAN 

 
Pola Pembangunan dan Pemberdayaan Karitatif 

Bila sampai hari ini kita mendengar berita kekerasan 
dan gejolak politik di bumi Papua melalui media massa, 
maka sesungguhnya berita-berita tersebut menceritakan 
hanya secuil kisah nyata gagalnya pembangunan yang 
dicetakbirukan oleh pemerintah Indonesia selama lebih 
dari 40 tahun. Refleksi ini tidak akan mengulas pergolakan 
politik militer, ekonomi, dan sosial di Papua, namun 
hendak menggambarkan bahwa paradigma pembangunan 
di Papua yang bias dengan politik dagang dan penguasaan 
kekayaan alam oleh kapitalisme asing di-back up oleh 
militer menjadi tantangan paling berat bagi kerja-kerja 
kemanusiaan dan pemberdayaan partisipatif yang 
dilakukan oleh lembaga kemanusiaan.  

Penguasaan sumberdaya alam Papua yang luar biasa 
dikondisikan berada di tangan perusahaan tambang asing, 
didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah, pusat, dan 
militer. Semuanya atas nama demi pembangunan, dan 
seringkali diklaim untuk mengentaskan kemiskinan 
masyarakat asli Papua. Salah satu konsekuensi dari 
beroperasinya perusahaan-perusahaan besar saat 
menguasai kekayaan alam adalah negara dan perusahaan-
perusahaan tersebut wajib bertanggungjawab melakukan 
kerja-kerja pembangunan dan pemberdayaan terhadap 
masyarakat lokal, menggunakan dana-dana pembangunan 
dan dana sosial (Corporate Social Responsibility). Namun 
sayangnya, model kerja-kerja itu dijalankan oleh institusi 
pemerintahan, perusahaan tambang besar dan lembaga 
pelayanan misionaris dengan cara menawarkan pemberian 
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bantuan financial secara cuma-cuma, sehingga 
menyebabkan tumbuhnya karakter masyarakat Papua yang 
tergantung dengan seberapa besar uang yang akan ada di 
tangan mereka. Kerja-kerja pembangunan dan 
pemberdayaan komunitas di Papua tidak dibarengi dengan 
prinsip pemberdayaan yang sebenarnya, yaitu partisipatif 
mengoptimalkan kekuatan dan sumberdaya lokal untuk 
mencari solusi atas problem kemiskinan mereka sendiri. 
Tampaknya, dana pembangunan yang beredar di 
masyarakat untuk program pemberdayaan diberikan agar 
masyarakat tidak protes karena kekayaan alam mereka 
sudah dieksploitasi besar-besaran. Sebagai salah satu 
contoh, salah satu perusahaan tambang asing yang 
controversial di Papua bagian pegunungan tengah 
mengalokasikan dana sosial ratusan miliar per tahunnya 
untuk program pembangunan dan pemberdayaan 
(program CSR), dimana dana tersebut adalah 1 % dari 
keuntungan bersih per tahunnya. Dengan dana yang 
sangat besar itu, maka agak mustahil lembaga sosial dari 
perusahaan tersebut mengabaikan model pemberdayaan 
yang karitatif, sehingga mereka lebih memilih 
mendistribusikan dana secara karitatif daripada partisipatif 
murni.  

Model pendekatan pembangunan yang karitatif 
semacam ini lama kelamaan membentuk paradigma dan 
cara berpikir masyarakat Papua, bahwa ketika ada program 
pemberdayaan masyarakat datang ke kampong mereka, 
sama artinya ada bagi-bagi rejeki dan dana besar yang 
harus mereka terima, tanpa perlu ada transparansi dan 
akuntabilitas. Dengan bahasa yang sederhana, bagi 
mereka, tinggal menengadahkan telapak tangan, maka 
dana itu dengan mudah mereka terima dan alih-alih untuk 
program pembangunan kampong, banyak kasus justru 
digunakan untuk kepentingan konsumsi pribadi. 
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Pembiasaan ini berlangsung terus menerus selama 
berpuluh tahun, sehingga ketika ada program 
pemberdayaan yang tanpa subsidi membagi-bagi uang, 
bagi masyarakat dan pemerintah lokal Papua hal ini tidak 
bisa diterima. Pengalaman CD Bethesda ketika 2 tahun 
lalu (2010) akan memulai program Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM) yang non subsidi, benar-benar 
bersifat pemberdayaan promosi dan pencegahan penyakit 
berbasis sanitasi, higienitas dan lingkungan, tantangan 
paling berat adalah mengalami penolakan dari komunitas 
kampong, baik itu tokoh adat, agama, dan pemerintah 
desa/kampong. Masyarakatnya pun tidak mampu berbuat 
banyak karena mereka dikondisikan tidak memiliki hak 
berpendapat, dengan kata lain harus patuh pada tokoh 
adat, agama, dan pemerintah kampong.  

Pemerintah kabupaten sendiri juga menyadari 
persoalan karakter keras hati masyarakat Jayawijaya yang 
menjadi ciri khas karakter komunitas Pegunungan Tengah 
daratan Papua, sehingga memilih untuk bagi-bagi dana 
pembangunan untuk mencari amannya. Dari pembicaraan 
dengan kepala dinas kesehatan, Bappeda, dan jaringan 
program pemerintah di nasional, misalnya, mereka 
mengatakan mengalami progress yang luar biasa 
lambatnya di Jayawijaya dan terpaksa mengeluarkan dana 
besar agar tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat. 
Lembaga internasional seperti Unicef yang juga cukup 
lama bekerja di Jayawijaya, dimana dulu mereka 
menyediakan program fisik air bersih dan kini juga 
mendukung STBM, Unicef juga ‘ancang-ancang’ phasing 
out dari wilayah tersebut dengan persoalan yang hampir 
sama: tidak kooperatifnya masyarakat dan tingkat korupsi 
di tubuh pemerintah yang tidak bisa ditolerir lagi (program 
mereka government to government). 
 

88 
 



Tantangan Mengubah Pendekatan Pemberdayaan 
yang (terlalu) Karitatif 

Program STBM memang mengisyaratkan bahwa 
pembangunan sarana sanitasi di tingkat rumah tangga 
semestinya tanpa subsidi dan bantuan dari pihak luar, 
sebagai bukti perubahan perilaku. Yang diperbolehkan 
adalah dana-dana promosi dan pendidikan kesehatan yang 
diimplementasikan oleh lembaga Negara (departemen 
kesehatan) dan lembaga-lembaga lain yang concern 
terhadap isu sanitasi dan perilaku kesehatan, seperti CD 
Bethesda. Oleh karena itu, CD Bethesda pada tahun 2010 
memulai pendekatan baru ini setelah kurang lebih 10 
tahun mengemban mandate program pembangunan 
komunitas yang masih menggunakan pendekatan lama. 
Semestinya program ini akan diimplementasikan sampai 
dengan akhir 2014, dengan mengedepankan pendekatan 
promotif dan preventif.  

Ternyata, keluar dari pendekatan pembangunan 
karitatif menjadi pendekatan pemberdayaan yang murni 
tidak mudah sama sekali. Penolakan dan kecaman mulai 
diterima oleh CD Bethesda sejak pertengahan 2010, dari 
Organisasi Rakyat (ORA) dampingan CD Bethesda di 7 
kampung dan 7 kecamatan (distrik). Mereka menuntut CD 
Bethesda tidak diperkenankan mengubah program, dan 
harus mematuhi keinginan pengurus ORA yang hampir 
semuanya adalah tokoh agama, gereja, pendeta dan 
penginjil. Tuntutan tersebut sebagian besar menginginkan 
program bagi-bagi uang dan modal ekonomi yang tidak 
sedikit, sementara kita tahu bagaimana pengelolaan 
perekonomian masyarakat asli Papua belum bisa dikatakan 
stabil dan professional. Tuntutan-tuntutan tersebut adalah: 

1. CD Bethesda harus membuatkan klinik kesehatan 
akupunktur dan akupresur di Wamena 
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2. CD bethesda membangun klinik dalam bentuk 
POD di 7 kampung di mana ORA berada 

3. CD Bethesda menyediakan fasilitas air bersih 
dalam bentuk sumur bor dan PAH di semua 7 
kampung 

4. CD Bethesda membangun WC leher angsa untuk 
semua warga di 7 kampung 

5. CD bethesda harus melanjutkan pelatihan PKP 
dan Sanitasi untuk kader kesehatan dan 
memberikan sertifikat yang ditandatangani oleh 
Kepala Dinas Kesehatan Jayawijaya 

6. CD bethesda harus menyediakan dukungan modal 
ekonomi untuk 7 ketua ORA dalam bentuk modal 
untuk babi 

7. CD Bethesda menyediakan honor tetap bulanan 
untuk ketua ORA dan kader kesehatan yang ada 

8. CD Bethesda harus menyediakan mobil 
transportasi untuk kegiatan perekonomian 
masyarakat 7 kampung.   

Ketika tuntutan ini tidak bisa dipenuhi oleh CD Bethesda, 
ancaman berikutnya adalah CD Bethesda tidak diijinkan 
untuk memindahkan program ke kampong atau distrik 
lain yang sebenarnya bisa kooperatif. Ancaman ini 
seringkali dilancarkan baik dalam bentuk komunikasi lewat 
telepon genggam, ditemui langsung di kantor, dan rapat-
rapat koordinasi para ketua pengurus ORA yang 
kemudian mengutus salah satu wakilnya yang cukup ‘galak’ 
mendatangi staf CD Bethesda. 
 
Refleksi dari Penolakan terhadap Pendekatan Baru 
Program Pemberdayaan 

Polemik yang cukup alot ini memakan waktu 
panjang dan energy luar biasa, sementara satu demi satu 
anak-anak di 7 kampung dan kampong-kampung lainnya 
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berpenyakit diare dan meninggal tak bisa diselamatkan. 
Ketika CD Bethesda ingin mulai melakukan kegiatan 
promosi, langkah menjadi tertahan karena staf lapangan 
tidak diijinkan datang sampai semua tuntutan yang 
disebutkan di atas terpenuhi. Pemerintah kecamatan dan 
kabupaten juga tak bisa berkutik, dan hanya menyarankan 
agar CD Bethesda bersabar, sementara manajemen 
program mempunyai batasan waktu agar dana-dana 
promosi bisa terimplementasikan.  

Keputusan sulit akhirnya diambil. Pada pertengahan 
2011, setelah tawar menawar tidak menemukan titik temu, 
para pengurus ORA tetap pada pendiriannya yang 
menolak program STBM karena tidak mendatangkan uang 
untuk mereka, maka CD Bethesda dengan berat hati 
memutuskan untuk sementara waktu meninggalkan 
Jayawijaya. Tanpa ada perkembangan yang 
menggembirakan, bahkan ancaman keselamatan semakin 
nyata, ditambah kondisi politik dan keamanan semakin 
panas, keputusan ini pun terpaksa dilakukan. Dengan 
meninggalkan sedikit kenang-kenangan dalam bentuk 
obat-obatan untuk Pos Obat Desa, para staf lapangan CD 
Bethesda berpamitan baik-baik dengan ketujuh ORA.  

Respon terhadap keputusan “terpaksa phasing out” 
datang dari ketujuh ORA dengan ekspresi yang beragam. 
Ada yang biasa saja, ada pula yang menyesal sudah 
menggertak sambal. Namun demikian, peristiwa ini 
memberikan refleksi dan pembelajaran yang berharga: 
bahwa niat baik program pemberdayaan tidak selamanya 
diterima dengan baik dan tulus dari masyarakat. Kita 
mengakui bahwa membongkar pendekatan pembangunan 
karitatif yang bagi-bagi uang menjadi pendekatan murni 
pemberdayaan, tidaklah semudah membalikkan telapak 
tangan. Karakter masyarakat yang sudah terbentuk lama 
mengandalkan bantuan Cuma-Cuma adalah hasil dari 
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kontribusi lembaga nonprofit juga, selain pemerintah 
nasional dan perusahaan swasta.  

Refleksi lain yang bisa diambil dari peristiwa 
tersebut adalah bahwa masyarakat sendiri yang 
memutuskan apakah mereka mampu menolong diri 
sendiri atau tidak. Inti dari pemberdayaan adalah 
menolong diri sendiri. Namun saat mereka menolak 
memberdayakan diri sendiri dengan bekerjasama dengan 
mitra yang memiliki visi sama, dengan kata lain mereka 
enggan menolong diri sendiri keluar dari problem yang 
berlangsung terus menerus.  
 
Catatan tentang perkembangan di Jayawijaya sampai 
saat ini: 

Lembaga-lembaga pemberdayaan internasional mulai 
meninggalkan program-program di Jayawijaya, lebih memilih 
implementasi program di kabupaten lain. Informasi terakhir yang 
kami dapatkan, bahkan Oxfam dan Unicef juga sudah 
meninggalkan Jayawijaya. Hanya WVI yang masih bertahan 
dengan mengubah konsep program pemberdayaan. Kondisi politik 
keamanan dan konflik antar komunitas di Jayawijaya semakin 
memanas, dan LSM-LSM lokal yang ada di Papua tidak 
merekomendasikan dijalankannya program-program pemberdayaan 
dalam situasi yang demikian. Sampai kapan kondisi ini akan 
berlangsung, masyarakat Jayawijaya-lah yang mesti 
memutuskannya dan menentukan.   

Sementara program STBM tetap dijalankan di Pulau 
Sumba NTT, sampai akhir 2014 dan diterima dengan sangat 
baik oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan komunitas 
79 desa di Pulau Sumba. 
(Sumber : UPKM RS Bethesda) 
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D. ENAM EVEN  MENGESANKAN DI TAHUN 
2012  
 
1. PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS 

GEREJA 
2. PERINGATAN HARI KESEHATAN 

SEDUNIA 
3. SEMINAR PRE DIABETES 
4. PERINGATAN HARI PENGURANGAN 

RISIKO BENCANA INTERNASIONAL 
DAN HARI  PERINGATAN PEREMPUAN 
PEDESAAN SEDUNIA TAHUN 2012 

5. PELATIHAN PEMADAM KEBAKARAN. 
6. MENGATASI KEKERINGAN DENGAN 

PENGADAAN AIR BERSIH DI 
KABUPATEN GROBOGAN 
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PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS GEREJA 
 

Pelayanan kesehatan 
berbasis gereja dimulai pada 
tahun 2005 berupa pelatihan 
pos pelayanan kesehatan 
lanjut usia bagi jemaat di 
Gereja Kristen Jawa (GKJ) 
Penaruban Purbalingga. 
Dalam aksi pelayanan tersebut, jemaat sebagai kader gereja 
dibekali pengetahuan untuk mengelola posyandu dan 
kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan secara holistik 
diwujudkan melalui kesediaan melayani warga jemaat yang 
membutuhkan perhatian dan pemeliharaan kesehatan. 
Jemaat memiliki wadah pertemuan dan terlibat secara 
langsung bertanggung jawab mengupayakan kegiatan-
kegiatan dalam usaha peningkatan kesehatan di lingkungan 
gereja.  Berlanjut hingga tahun-tahun mendatang, 
beberapa gereja menjalin kerjasama dengan UPKM RS 
Emanuel untuk mendampingi dan memberikan edukasi 
kesehatan bagi kader gereja.  

Pelatihan kepada kelompok posyandu berbasis 
gereja juga telah berhasil menstimulasi pengetahuan dan 
kemampuan pengelolaan jemaat lanjut usia dibeberapa 
gereja lainnya, antara lain: GKJ Kroya, GKJ Pengalusan 
(Purbalingga), dan GBI Budi Rahayu Nusa Wungu 
(Cilacap). Beberapa gereja yang telah menjadi pioneer 
kelompok kader kesehatan berbasis gereja tersebut 
mendasari UPKM RS Emanuel menyelenggarakan 
pertemuan dengan para pemangku kebijakan di beberapa 
gereja di Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas, antara 
lain GKJ Banjarnegara, GKJ Klampok, GKI Purwareja, 
GPSdI Klampok, GBT Kedung Legok, dan GKJ 
Banyumas. Melalui kegiatan tersebut, direalisasikan 
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pelayanan parish nursing yang akan dikembangkan dengan 
aksi pos kesehatan di gereja, perlawatan jemaat, 
mengunjungi orang sakit serta melakukan aksi bhakti 
sosial (pengobatan masal) untuk jemaat gereja yang kurang 
mampu dan masyarakat sekitar gereja.     

Respon jemaat sejauh ini sangat antusias dan 
senantiasa mengharapkan jalinan kerjasama yang tidak 
pernah putus. Bahkan sejauh ini, peran kader yang sudah 
diberdayakan dengan pengetahuan dan kemampuan 
mengelola posyandu mampu menjadi daya tarik tersendiri 
bagi pemanfaatan pos kesehatan gereja. Kader jemaat 
gereja yang memiliki latar belakang dibidang medis juga 
turut mendukung eksistensi pelayanan kesehatan digereja 
sehingga relasi yang terjalin antar kader semakin kuat dan 
menambah kekuatan pelayanan pemeliharaan kesehatan 
bagi jemaatnya.  

Dengan demikian, kelompok kader kesehatan 
berbasis gereja ini turut menciptakan suasana kemitraan 
yang akrab dengan UPKM RS Emanuel hingga saat ini. 
Dalam usaha peningkatan dan pengembangan kesehatan 
berbasis gereja kedepan akan terus membuka kesempatan 
pada gereja-gereja lain untuk mengembangkan kader-kader 
kesehatan jemaat.  
(Sumber :UPKM RS Emanuel Klampok) 
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para lansia mendapatkan perhatian yang lebih baik. Oleh 
karena itu beberapa usulan dari kader kesehatan mengenai 
hak lansia ke pemerintah  seperti tertulis di bawah ini : 

1. Para lansia dapat memperoleh pelayanan rohani 
sesuai dengan keyakinan masing-masing, yang 
dalam pelaksanaannya ada koordinasi dari instansi 
pemerintah dengan bidang terkait.  

2. Ada imbauan/aturan dari pemerintah dalam 
pembangunan fasiltas umum selalu 
mempertimbangkan kepentingan lansia, agar lansia 
memperoleh jaminan rasa aman dan nyaman dalam 
beraktifitas/bersosialisasi. 

3. Eksistensi kader terjadi karena disemangati rasa 
sosialitas yang tinggi, keberadaanya sangat 
dibutuhkan dan hasilnya sangat dirasakan oleh 
masyarakat. Jika dimungkinkan adanya perhatian 
khusus dari pemerintah untuk para kader lansia 
dalam bentuk  reward, pelatihan-pelatihan 
ketrampilan dll. 

4. Dalam pelayanan posyandu lansia, kader tidak 
mempunyai wewenang dalam memberikan obat 
kepada lansia sekalipun obat sederhana. Kenyataan 
dilapangan sering terjadi keterbatasan tenaga 
kesehatan resmi dari pemerintah. Jika 
diperkenankan ada kebijakan pemerintah  khusus 
bagi kader lansia untuk memberikan obat ringan 
yang sifatnya sebagai pertolongan, dan tentunya 
kapasitas kader dipersiapkan melalui pelatihan dan 
rekomendasi dari pemerintah.  

5. Menurut pengetahuan kami, premi jamkesda 
diberikan maksimal sebesar 50% dari biaya 
keseluruhan sedangkan yang  sisanya menjadi 
tanggungan sendiri, hal ini masih dirasakan berat 
oleh “lansia miskin”. Kami memohon agar “lansia 
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miskin” mendapatkan perlakuan khusus berupa 
penambahan subsidi jamkesda atau jika 
dimungkinkan diberikan gratis.  

6. Di lapangan banyak lansia yang membutuhkan 
pelayanan kesehatan, tetapi terkendala karena 
mengalami keterbatasan mobilitas. Adakah 
kebijakan pemerintah untuk menjangkau mereka 
baik dalam sistem maupun sarana/prasarana?. 

7. Dalam pelayanan Posyandu lansia, salah satunya 
ada kegiatan PMT, pengalaman selama ini 
pengadaan PMT biayanya masih belum mempunyai 
sumber yang kuat (ditanggung kader secara pribadi) 
dan masih banyak lagi kegiatan kader yang harus 
mengambil dana pribadi.  
(1) Harapan dan permohonan kami, ada APBD 

yang diposkan untuk  kebutuhan kegiatan 
pelayanan kesehatan lansia. 

(2) Dalam undang-undang  no. 13 tahun 1998,  
lansia dibedakan menjadi dua yakni lansia 
produktif dan non produktif.  Masalah yang 
muncul untuk lansia produktif  berupa : 
Pemilihan usaha,  Modal Usaha dan 
Pemasaran. Pertanyaannya : Adakah intervensi 
pemerintah dalam mengelola permasalahan 
tersebut?  

8. Dalam meningkatkan eksistensi dan aktualisasi diri 
para lansia (bidang seni-budaya, bidang 
ketrampilan), mereka membutuhkan sarana dan 
wadah, mohon pemerintah memberikan peluang 
dan perhatian dalam kebutuhan tersebut.  

9. Kami melihat bahwa  fasilitas, sarana, dan prasarana 
umum di Temanggung belum ramah lingkungan 
dan berpihak terhadap lansia. Seperti : 
(1) Trotoar tinggi tidak rata  
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perempuan, serta dimeriahkan oleh komedian drs Susilo 
(Den Baguse Ngarso) dan Yati Pesek. 

Dalam diskusi interaktif yang diadakan di tanggal 13 
Oktober 2012, tiga pembicara yang hadir adalah Ibu Yuni 
Satia Rahayu, Wakil Bupati Sleman yang berbagi mengenai 
penganggaran yang mengarusutamakan gender di 
kabupaten Sleman dan tantangan dalam pelaksanaannya, 
khususnya mengenai kebijakan terkait kebencanaan. 
Sedangkan ibu Rubikem yang merupakan aktivis 
pemberdayaan perempuan di Bantul membagikan 
pengalamannya dalam mengorganisir kelompok 
perempuan di desanya untuk memanfaatkan lahan tidur, 
mengelola kebun sayur di halaman rumah masing-masing 
hingga kegiatan perdagangan karbon. Ibu Dati Fatimah 
sebagai pembicara ketiga menyampaikan hasil temuan 
penelitiannya mengenai dampak yang dirasakan kaum 
perempuan dalam bencana dan bagaimana perempuan 
terekspos pada dampak yang lebih besar karena 
kerentanan yang dimiliki juga karena minimnya akses 
terhadap pembuatan kebijakan dalam isu kebencanaan. 

Kampanye Peran Perempuan dalam Bencana 
dilakukan di Stadion Mandala Krida Yogyakarta pada 
tanggal 14 Oktober 2012 dengan menghadirkan ibu Yati 
Pesek sebagai perwakilan perempuan pedesaan yang 
berdaya. Dalam kampanye ini, masyarakat yang hadir 
kemudian menuliskan pesan-pesan mereka mengenai 
peran peempuan di masa kini dan harapan bagi kemajuan 
peran perempuan. 

Di tanggal 15 Oktober 2012, pelatihan pengelolaan 
sampah plastik diikuti oleh 46 peserta dari Yogyakarta dan 
Jawa Tengah. Dalam pelatihan ini, peserta berkreasi 
memanfaatkan sampah plastik menjadi karya yang dapat 
bernilai ekonomis. Dengan pelatihan ini, perempuan 
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kemudian mempunyai keterampilan baru yang dapat 
dimanfaatkan bagi kesejahteraan keluarga. 

Rangkaian kegiatan ini dimaksudkan untuk 
memberikan wacana kepada masyarakat luas mengenai 
pentingnya peran perempuan di pengurangan risiko 
bencana dapat dihargai dan dikenali potensinya, serta 
meningkatkan akses perempuan dan kelompok 
terpinggirkan kepada proses pengambilan keputusan dan 
kebijakan dari tingkat terkecil yakni rumah tangga hingga 
ke ranah publik. 
(Sumber: Yakkum Emergency Unit) 

 
 

 
 

PELATIHAN PEMADAM KEBAKARAN 
 

Dalam rangka 
meningkatkan kesiapsiagaan 
bencana RS Kristen Ngesti 
Waluyo, maka diadakan 
pelatihan pemadaman 
kebakaran sehari pada tanggal 
28 Juli 2012 yang diikuti oleh 
tidak kurang dari 50 orang yang terdiri dari karyawan 
rumah sakit berasal dari berbagai bagian atau gugus tugas 
rumah sakit.  Dalam pelatihan sehari ini, karyawan rumah 
sakit diberikan berbagai ilmu dalam memadamkan api 
dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan 
jenis api yang ada. Untuk pelaksanaan pelatihan ini, Tim 
K3 Rumah sakit bekerjasama dengan Tim pemadam 
kebakaran “Yudha Brama Jaya” dari  Kodya Magelang 
sebagai fasilitator pelatihan.   

102 
 



Pelatihan pemadam kebakararan bermanfaat untuk 
penanggulangan bencana di rumah sakit kususnya 
kebakaran, walaupun bencana itu sama sekali tidak pernah 
diharapkan terjadi.  
(Sumber: UPKM RS. Ngesti Waluyo Parakan)  

 
 
 

MENGATASI KEKERINGAN DENGAN 
PENGADAAN AIR BERSIH  

DI KABUPATEN GROBOGAN 
 

Kabupaten Grobogan 
merupakan salah satu daerah 
yang memgalami bencana 
kekeringan yang 
berkepanjangan sehingga 
masyarakat sangat kesulitan 
mendapatkan air bersih. 
Untuk mencukupi sarana air 
bersih masyarakat harus membeli dengan harga yang 
relatif mahal, dan bagi masyarakat pedesaan merasa 
kesulitan dalam menyisihkan pendapatannya yang  sangat 
minim, maka satu-satunya harapan menanti bantuan drop-
dropan air bersih dari pemerintah daerah. Pemda setempat 
sendiri merasa kewalahan dalam melayani bantuan air 
bersih karena sarana yang terbatas dan jangkauan wilayah 
yang harus dilayani sangat luas. UPKM RS. Panti Rahayu 
Yakkum Cabang Grobogan berperan aktif dalam 
mengatasi bencana kekeringan dengan membantu 
pengedropan air bersih dengan mobil tengki air bersih, 
bekerjasama dengan PDAM dan Pemda setempat di Desa 
Jambon, Penawangan, Sulursari dan Nglobar. 
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Selain itu UPKM RS. Panti Rahayu juga telah 
membantu membuatkan sumur gali di Desa Ngabenrejo 
Kec.Grobogan sebanyak 2 sumur dengan kedalaman 14 
m, dan ternyata sumur tersebut dapat menemukan sumber 
air, dan membantu masyarakat untuk mendapatkan sarana 
air bersih. 
(Sumber: UPKM RS Panti Rahayu Grobogan)  
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E. ENAM BELAS KADER/TOKOH YANG 
MENGINSPIRASI 
1. IBU SURYATI  
2. BAPAK MULYADI  
3. ADITYA  
4. BAPAK SISWANTORO 
5. HENI SUSILOWATI 
6. IBU SARWONO 
7. TRIO KWEK KWEK 
8. IBU NURMA 
9. IBU LIDIA APU SEDU GUARA 
10. BAPAK TUA RETANG 
11. BAPAK SULAIMAN (OM DAHA) 
12. BIDAN SUSIANA 
13. RUBIKEM 
14. SUHARJONO 
15. NINIK SURYANI 
16. BAPAK SUPARDJU 
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 SURYATI: KADER KEMIRI YANG KREATIF 
DAN INOVATIF 
 

Kader kesehatan desa 
merupakan ujung tombak kesehatan 
di desa, karena mereka adalah pihak 
yang berada paling dekat dengan 
masyarakat dan memiliki peran dalam 
pelaksanaan hampir segala kegiatan di 
desa termasuk kegiatan kesehatan.  
Tetapi ternyata kader kesehatan juga 
disebut-sebut sebagai ujung tombok 
dan poprok.  Disebut tombok karena kader seringkali 
mengeluarkan  uang pribadinya untuk kegiatan-kegiatan 
seperti pemberian makanan tambahan pada balita jika 
uang hasil iuran tidak mencukupi. Dan disebut poprok 
karena kader kesehatan sebagai tempat mengadu jika 
terdapat permasalahan di desa atau ada tugas-tugas yang 
harus segera diselesaikan misalnya pendataan warga.   

Hal demikian juga dialami oleh kelompok kader 
kesehatan Dukuh Kemiri Desa. Getas Kec. Kaloran 
dampingan UPKM RS. Ngesti Waluyo Parakan yang 
mengelola pelaksanaan kegiatan Posyandu Lansia.  
Kelompok ini beranggotakan 10 orang kader dengan 
komposisi perempuan 7 orang dan laki-laki 3 orang 
dengan maksud ada keseimbangan antara laki-laki dan 
perempuan.  Ketulusan, keikhlasan serta semangat tetap 
terbangun meskipun kerja-kerja nyata yang diberikan 
untuk melayani masyarakat tidak mendapatkan 
penghargaan apapun, namun mereka merasakan kepuasan 
karena pelayanannya, seperti pada saat bencana terjadi di 
Yogyakarta, perwakilan kader dari desa ini dapat 
mengekpresikan ketrampilan yang diperolehnya selama ini 
dengan bergabung dengan institusi lain. 
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  Pengorganisasian yang dilakukan oleh staf UPKM 
RS. Ngesti Waluyo telah memberikan pembelajaran bagi 
kader kesehatan sehingga mereka telah mampu 
mengorganisir kegiatan kesehatan di desa secara mandiri 
seperti pelayanan Posyandu dan  PMT bagi lansia. Dalam 
mengorganisir kegiatan tersebut mereka menjalin 
kerjasama dengan puskesmas melalui bidan desa dan pihak 
Rumah Sakit Ngesti Waluyo.  

Selain peningkatan kapasitas dalam hal pengetahuan 
dan ketrampilan kesehatan, UPKM RS. Ngesti Waluyo 
juga melakukan pendampingan di sektor ekonomi dengan 
melakukan pemberdayaan ketrampilan. Pendampingan ini 
dimulai sejak tahun 2005, dengan mengembangkan pupuk 
organik cair dan nutrisi sapi dan domba. Dalam tahun 
yang sama salah satu kader diangkat menjadi penyuluh 
swadaya ternak di tingkat kecamatan. Keterampilan ini 
juga dilengkapi fasilitas dari Yakum dengan adanya 
pelatihan kesehatan terak yang dilaksanakan pada tahun 
2007. Selain bidang peternakan dan pertanian, 
dikembangkan juga pengolahan home industri makanan 
ringan / snack dengan bahan dasar lokal dengan Jenis-
jenis produk  kripik jagung, nasi jagung instan, stik 
singkong, macam-macam jamu instan. Dalam melakukan 
pemasaran dilakukan jejaring dengan perusahaan PT. 
PRAJNA PUTRA PERKASA di Jakarta. 

Keterlibatan dan keaktifan kelompok kader ini 
membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang 
patut dihargai dan diakui dengan memberikan peningkatan 
pengetahuan serta ketrampilan.  Dengan demikian 
kelompok kader kesehatan akan memiliki kemandirian 
dalam upaya pengelolaan kesehatan di desanya  
(Sumber: UPKM RS. Ngesti Waluyo Parakan) 
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TOKOH INSPIRATIF “BAPAK MULYADI.” 
 

Bapak Mulyadi seorang 
pengayuh becak berusia 69 tahun, 
sekaligus menjadi Koordinator 
lapangan untuk Paguyuban Bapak 
Becak & PKL di seputar RSPW 
Citarum yang dibentuk pada Tgl 16 agt 
2012  dengan anggota 14 orang (Bapak 
Becak) dan  40 orang (PKL). 

Dengan usia yang tidak muda 
lagi, beliau masih peduli pula dengan kebersihan selokan 
dikawasan RSPW Citarum, sehingga apa yang dilakukan 
Pak Mulyadi menginspirasi Bapak- Bapak Becak lainnya 
dan PKL untuk peduli pada kesehatan dan kebersihan 
lingkungan. 

Dia rajin dan ramah, itu terlihat disaat menunggu 
menunggu calon penumpang didepan gapura RSPW 
Citarum. Pada kesempatan belum ada penumpang, beliau 
dengan kesadarannya sendiri selalu meminta alat 
kebersihan pada RS berupa sapu dan garukan sampah 
untuk membersihkan selokan, sehinga dengan apa yang 
dilakukannya tanpa banyak berkata memberi kesadaran 
kepada Bapak becak lainnya serta PKL untuk turut serta 
melakukannya. 

Dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak-bapak 
Becak dan PKL tersebut, menggugah perhatian RSPW 
Citarum, melalui UPKM untuk membentuk suatu 
perkumpulan yang dinamakan Paguyuban Bapak Becak 
& PKL RSPW Citarum yang dikoordinatori oleh Bapak 
Mulyadi. Beliau juga aktif didalam kegiatan-kegiatan 
kemasyarakan lainnya, bahkan Tokoh masyarakat/Dinas 
terkait selalu melibatkan Bapak Mulyadi. 

Tujuan dibentuknya pagujyuban ini, : 
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‐ Bagi RS untuk membina dan memberdayakan 
PKL & Tukjang becak agar berdaya guna dan 
mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat, selain 
itu menjadi promkes RS . 

‐ Membantu mereka dalam hal pendanaan 
kesehatan melalui program Dana sehat mandiri. 

‐ Paguyuban sendiri dapat merasa dekat dengan RS 
dan merasa memiliki,.  

Sebagai penggerak payuban tersebut, Bpk Mulyadi juga 
melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar RS 
untuk membantu kebersihan RS. Selain itu setiap 3 bulan 
sekali diadakan pertemuan untuk membahas berbagai 
kegiatan lingkungan juga informasi. 

Beliau mengucapkan terimakasih kepada RS telah 
bersedia memfasilitasi paguyuban dan mendorong selalu 
untuk bersama anggotanya untuk selalu peduli pada 
lingkungannya, juga membantu RS dalam promosi 
kesehatan kepada khalayak. 
(Sumber: UPKM RS. Panti Wilasa Citarum) 

 
 

ADITYA 
 

Seorang laki-laki berumur 39 tahun dengan memiliki 
3 orang anak dan 1 orang isteri dan dengan ketebatasan 
ekonomi yang ada dalam lingkungan perkotaan, tetapi 
kondisi ini bukan merupakan halangan bagi pelayanan 
yang diberikan kepada kaum yang termarginalkan oleh 
sistem dan ekonomi yang ada.  Lokasi tinggalnya di 
Klurahan Purwosari. 

Dia mampu menciptakan sistem sampah 
bermanfaat bagi kita untuk kita, maksudnya adalah 
sampah yang terbuang tidak hanya akan dikumpulkan dan 
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dibuang saja tetapi bisa dimanfaatkan untuk keperluan 
yang lain. 

Sampah yang terkumpul tidak hanya diperebutkan 
tetapi bagaimana sampah itu bisa dibagi dengan teman-
teman yang lainnya. 

Sebagai seorang pemulung dia mampu 
mengkoordinir 25 orang teman-teman seprofesinya untuk 
mau bersama-sama membentuk sebuah paguyuban yang 
bergerak dibidang peningkatan potensi dan kemampuan 
pemulung sehingga tidak lagi disebut oleh masyarakat 
kalau pemulung adalah sampah masyarakat. 

Keberanian dan kemauannya dalam meningkatan 
derajat teman-teman seprofesinya dengan mau 
membagikan kemampuannya untuk menulis dan membuat 
cerita serta melukis yang dia ajarkan ke teman-teman yang 
lainnya  
(Sumber: UPKM RS Panti Waluyo Solo) 
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BAPAK SISWANTORO 
 

Beliau adalah seorang tokoh masyarakat sekaligus 
kader/motivator di Desa Kalilandak, yang berkarakter. 
Dalam melayani masyarakat beliau tidak punya pamrih, 
bekerja merupakan ibadah, sebagai seorang muslim yang 
taat beliau sangat toleran dengan agama lain, sehingga 
disegani oleh masyarakat dan menjadi panutan, bahkan 
dalam percaturan politik-pun beliau mampu berbicara.  

Beliau tertarik Pelayanan kesehatan setelah melihat 
pelayanan yang dilakukan seorang dokter RS. Emanuel 
dr.Yahya pada tahun 1970.  Dokter Yahya mendampingi 
Desa Sirkandi yang memiliki banyak masalah kesehatan 
seperti diare, ispa, gatal, dan jauh dari sentuhan pelayanan  
dan pengetahuan kesehatan sehingga desa tersebut sangat 
membutuhkan penanganan yang serius untuk dapat 
terentaskan dari problem kesehatan mereka. 

Dengan melihat keberhasilan Pelayanan kesehatan 
yang holistic di Desa Sirkandi, Bapak Siswantoro berupaya 
untuk mengajak masyarakat untuk meningkatkan derajat 
kesehatan Desa Kalilandak, maka beliau meminta dr. 
Yahya untuk melayani dan mendampingi pula desanya 
agar terentaskan dari masalah-masalah kesehatan. 

Pada tahun 1975 PKM RSE masuk di Desa 
Kalilandak dengan memberikan pelayanan kesehatan, serta 
memberdayakan masyarakat dengan pelatihan kader 
kesehatan.  Dalam perkembanganya, masalah kesehatan di 
Desa Kalilandak mulai tersentaskan, beliau tidak menutup 
mata untuk mengajak desa-desa tetangganya untuk ikut 
serta dalam program kesehatan yang didampingi dan 
dilatih oleh PKM RSE. 

Dengan kegigihan dan ketulusan  Bapak Siswantoro, 
dapat merangkul desa-desa di kecamatan Purwareja 
Klampok untuk bergabung dan membangun kesehatan 
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masyarakat , sehingga masalah kesehatan  dapat teratasi 
dengan program kesehatan yang holistic. 

Beliau juga peduli kepada orang-orang miskin yang 
tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan karena 
masalah ekonomi, beliau trenyuh dan nelangsa hingga 
menyediakan dirinya untuk melayani mereka – dengan 
semua itu beliau menjadi semakin dekat pada Tuhannya. 

Maka belau mengajak selutuh kader dan masyarakat 
untuk memberikan iuran sukarela setiap bulan untuk 
mengentaskan kesehatan bagi orang miskin. 

Dengan usia yang tidak muda lagi (70 thn) Bapak 
Siswantoro tetap memberikan bimbingan kepada kader-
kader muda untuk tidak lupa akan fitrahnya dalam 
melayani dan peduli kepada sesama dan khususnya bagi 
kaum miskin. Bahkan beliau telah mewakafkan tanahnya 
untuk dipakai tempat ibadah.  
(Sumber: UPKM RS Emanuel Klampok) 
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IBU HENI SUSILOWATI 
 

Sosoknya periang dan suka 
bergaul, masih muda, namun 
semenjak punya seorang anak yang 
CP dirinya menjadi minder dan 
rendah diri serta malu untuk bergaul 
dengan warga lainnya, bahkan 
semakin sensitive bila menyinggung 
tentang anaknya.   

Pada tahun 2009, pelayanan 
kesehatan dari PRY mengembangkan wilayah dampingan 
di Karangmojo Gunungkidul, juga membentuk dan 
melatih kader untuk melayani masyarakat khususnya yang 
mempunyai anggota keluarga CP. 

Semenjak itulah dengan bimbingan dan motivasi 
dari petugas PRY, ibu Heni sebagai kader mulai bangkit 
serta membebaskan diri dari keterpurukannya karena rasa 
minder dan malu. Dia mulai aktif dan giat belajar tentang 
CP. 

Ibu Heni salah satu kader dan inisiator untuk 
membentuk organisasi orang tua anak CP di Gunungkidul, 
hingga kini anggotanya telah mencapai 70 orang. Dia 
menjadi motivator bagi warga yang mempunyai anggota 
keluarga CP, juga memberikan edukasi terapi bagi anak 
atau warga CP didesa atau kecamatan lainnya. Kelompok 
yang dikomandani oleh ibu Heni ini telah merintis PAUD 
Inklusi diwilayah Karangmojo, diharapkan dapat 
menampung anak CP untuk dididik dan dibina dan 
dikembangkan.  
(Sumber: Pusat Rehabilitasi Yakkum) 
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IBU SARWONO 
 

Ibu Sarwono, nama yang tak asing bagi masyarakat 
Desa Prajenan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten 
Magelang. Dengan usianya yang 60 tahun, beliau masih 
aktif untuk melayani warga masyarakatnya, khususnya 
Posyandu Lansia dan Balita yang sekaligus rumahnya 
disediakan sebagai pos kegiatan tersebut yang diketuai 
oleh beliau, yang saat ini melayani 1 RW saja dengan 
anggota 38 orang lansia dan 68 orang Balita. 

Selain melayani Posyandu Lansia dan balita, beliau 
kini juga aktif dalam club Senam Jantung Sehat, bahkan 
ditunjuk sebagai ketuanya, dan  menjadi instruktu senam 
lansia dikelompoknya, juga melayani kelompok-kelompok 
lain desa bahkan di instansi-2 pemerintah.  

Keaktifan beliau selama 25 tahun mengelola 
Posyandu Balita dan Lansia, Klup jantung sehat, semakin 
bertambah dengan ditunjuknya menjadi tim penggerak 
PKK di desanya, namun dengan kesederhanaanya dan 
sikap hidup sehat membuatnya tetap enegik dan 
bersemangat  untuk melayani sesama, dengan mottonya 
Berbuat Baik selalu untuk orang lain.  

Dalam urusan mengenai kesehatan phisiknya, ibu 
Sarwono boleh dikatakan pasien abadi Yoga Darma yang 
rajin memeriksakan kondisi tubuhnya  sejak dahulu. 
(Sumber: UPKM BP Yoga Darma, Magelang) 
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TRIO KWEK KWEK 
 

Ada 3 orang kader perempuan 
yang dibina dan didampingi oleh YEU 
pada desa Ngrajek, Mungkid, 
Magelang yang dilanggar oleh lahar 
dingin akibat erupsi gunung merapi. 

Karena keaktifan dan semangat 
mereka bertiga dalam memotivasi 
warga lainnya agar tidak larut dalam 
keterpurukan akibat tanah dan rumah 
hancur disapu oleh lahar dingin 
gunung merapi, sehingga ketiga 
orang tersebut oleh 
kelompoknya maupun 
masyarakat disana dijuluki Trio 
Kwek Kwek.  Nama ke tiga ibu 
tersebut adalah Ibu Siwi, Ibu 
Kuniah, dan Ibu Genduk.  

Sebagai warga masyarakat 
yang terkena bencana, tentu saja 
sangat sedih dan bingung melihat harta benda yang 
dimilikinya telah musnah dilanggar lahar dingin, bahkan 
tidak sedikit korban Jiwa. YEU sebagai institusi yang 
peduli dan bergerak pada PRB, mengajak mereka bertiga 
untuk bergabung agar  bangkit kembali semangatnya, 
dengan berbagai pelatihan terkait PRB. 

Dengan semangat belajar yang kuat dan bekerja 
keras, mereka membangkitkan semangat kelompok-
kelompok masyarakat desanya untuk kembali dari 
keterpurukannya sesuai yang diusahakannya dahulu. 

Bertiga, dengan jiwa kepemimpinan, keterbukaan, 
kekeluargaan, sosial dan berani mengambil resiko 
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membuat mereka menjadi motor penggerak untuk 
memotivasi dan me-advokasi masyarakat. 

Kreatifitas mereka bertiga dalam berusaha melalui 
kelompok usaha BATRA, Pertanian, Makanan ringan, 
Kesehatan bahkan berjejaring keberbagai lembaga, demi 
kembalinya masyarakat dari keterpurukannya. 

Sehingga saat ini, Trio Kwek kwek telah berhasil 
mengembangkan usaha-usaha kelompok juga pemahaman 
tentang Pengurangan resiko bencana, sehingga daya 
lenting masyarakat meningkat  
(Sumber: Yakkum Emergency Unit) 
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IBU NURMA 
 

Seorang ibu rumah tangga tamatan SMP dari 
kelurahan Purwosari, Semarang Utara, sebagai kader 
kesehatan yang didampingi oleh RSPW dr Cipto sejak 
tahun 2000 yang lalu. 

Dia aktif melayani masyarakat melalui kelompok 
Posyandu Balita, Kumpulan RT/RW, IKAPOLA, 
PERSADIA. Dia aktif berorganisasi, agar bisa memotivasi 
masyarakat untuk hidup sehat dan kepeduliannya kepada 
warga miskin yang senantiasa ia tunjukkan kepada mereka, 
meskipun tidak dibayar. 

Bersikap tegas namun ramah dalam memberikan 
contoh dan motivasi kepada masyarakat sehingga 
kelompok masyarakat yang dilayani berubah dan 
meningkat derajat kesehatannya maupun ekonominya. 

Saat ini, dengan kemauan belajar yang tinggi serta 
mengembangkan ilmu yang ia dapat, Ibu Nurma telah 
membentuk serta mengembangkan PAUD dan Posyandu 
lansia didesanya, dengan harapan semakin banyak warga 
mengerti dan memahami PAUD, selain itu bagi lansia juga 
semakin peduli akan dirinya untuk hidup sehat.  
(Sumber: UPKM RS Panti Wilasa dr Cipto) 

 
 

IBU LIDIA APU SEDU GUARA 
 
Ibu Lidia Apu Sedu Guara yang menjabat sebagai 

ketua PKK desa Wairasa ini mempunyai semangat untuk 
merubah desanya. Selain  sebagai kader STBM, Kelompok 
dasa wisma bentukan beliau memang berjalan baik, 
bermodal kedekatan emosional dengan masyarakat yang 
ternyata berbuah manis. Sebelum Program STBM masuk 
ke desa Wairasa, Sumba Tengah, kepemilikan jamban di 
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desa itu hanya 80%. Namun setelah berjalan sosialisasi di 
masing-masing kelompok yang berjumlah 36 anggota yang 
masing-masing anggota 10 orang, semakin banyak 
keluarga yang membangun jamban, dan kini mendekati 
100%.  

Metode sosialisasi yang digunakan oleh Ibu Lidia 
berbeda dengan desa lain, dimana setiap seminggu sekali 
kader STBM beserta aparat desa melakukan monitoring 
untuk mengetahui perkembangan program ini. Hasilnya 
pun sangat baik dan perkembangan program ini lebih 
cepat. Beliau memiliki pedoman “Ketika Tuhan 
menciptakan manusia,lebih baik menjadi penolong yang 
sepadan”. Pedoman inilah yang selalu diemban untuk 
merubah sebuah desa dan hidup yang lebih bermanfaat 
untuk orang lain. “STBM harus dijadikan budaya 
masyarakatku untuk hidup lebih sehat,” demikian seruan 
beliau.  
(Sumber: UPKM RS. Bethesda, Yogyakarta) 
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BAPAK TUA RETANG 
(Tua adat Desa Holur Kambata, Sumba Tengah) 

 
Mengapa masyarakat yang notabene masih taat 

dengan budaya,  minim fasilitas dari pemerintah, mau 
menjalankan program STBM yang tanpa subsidi (bantuan 
fisik)? Menurut Bapa tua Retang, program ini baik 
sehingga dia menganjurkan warga untuk melakukan 
program tersebut. Masyarakat juga menyadari bahwa hal 
ini baik. Bahkan Bp tua memberikan contoh dengan 
membangun 2 jamban di rumahnya dengan peruntukan 
untuk harian dan 1 unit untuk tamu yang datang jika ada 
acara adat. Beliau juga bahkan menemukan salah satu cara 
untuk mengurangi/mengatasi bau dari jamban jenis 
cemplung, yaitu dengan menyiram air kapur ke dalam 
lubang jamban.  

Saat ini Desa Holur Kambata telah 100% 
masyarakat memiliki dan menggunakan jamban cemplung. 
Pemilihan jenis jamban cemplung ini dikarenakan 
pemahaman mereka tentang kondisi geografisnya, yaitu 
terbatasnya air yang tersedia di Desa Holur Kambata. Hal 
ini dikatakan oleh Bp Tua, warga, pemerintah desa dan 
diperkuat dengan data monitoring.  
(Sumber: UPKM RS. Bethesda, Yogyakarta) 

 
 

OM DAHA - BAPAK SULAIMAN :  
Kader Desa Daha Elu 

 
Kalau memperhatikan dari waktu implementasi 

program dengan hasil akhir dan keberadaan pemerintahan 
desa yang relatif baru maka tentunya kita akan bertanya, 
dimana kunci keberhasilan program? Jawabnya terletak 
pada pemilihan kader STBM yang tepat, sangat 
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menentukan keberhasilan pengorganisasian masyarakat. 
Kader STBM desa Daha Elu, salah satunya berasal dari 
golongan masyarakat terpandang yang diakui oleh 
beberapa suku yang berada di desa setempat. Beliau juga 
merupakan salah satu penggagas untuk membuat jamban 
dari batu lempeng yang merupakan potensi lokal desa 
Daha Elu. Hampir semua kegiatan ucapan syukur maupun 
kedukaan yang ada di masyarakat desa Daha Elu harus 
melalui rumah besar/adat milik kader STBM. Sehingga 
tidak heran kalau perkataannya akan didengar dan 
ditindaklanjuti oleh masyarakat. Tentunya tidak terlepas 
kepribadian kader tersebut yang selalu menjadi contoh 
untuk mewujudkan program STBM lainnya seperti CTPS 
dengan memanfaatkan batu lempeng yang diukir 
berbentuk orang yang memancurkan air untuk CTPS, juga 
mengolah air minum dan makanan rumah tangga, 
membuat lubang sampah dan saluran limbah. 

Kini masyarakat desa Daha Elu boleh menikmati 
lingkungan bersih dan sehat karena tidak lagi ada kotoran 
manusia yang dibuang sembarangan. Lingkungan tidak 
polusi oleh bau yang tidak sedap. Setiap tamu yang 
berkunjung ke desa Daha Elu, tidak perlu merasa khawatir 
akan menginjak ranjau yang menjijikkan karena desa Daha 
Elu telah bebas dari BABS. 
(Sumber: UPKM RS. Bethesda) 
 
 

BIDAN SUSIANA KADER DESA SORU 
 

“Bapa Mama apakah mau berubah? Apakah bapa 
mama masyarakat di sini sekalian mau hidup lebih baik? 
Kalau mau lebih sehat, ayo berubah. Semua berasal dari 
kita sendiri!” tantang seorang perempuan muda di tengah 
kerumunan beberapa puluh keluarga di suatu desa 
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terpencil di Sumba. Dalam hitungan menit, beberapa lelaki 
dan perempuan maju menyatakan diri akan berubah, dan 
membuat sarana sanitasi demi kesehatan keluarganya, di 
lingkungan tempat mereka tinggal. Perempuan muda 
bernama Susiana itu tersenyum senang dan mengucapkan 
selamat bagi beberapa keluarga yang berniat mengubah 
kebiasaan mereka buang air besar di tempat terbuka dan di 
semak-semak, yang mana menimbulkan potensi penyakit 
di lingkungan desa mereka. 

Tentu Ibu Susiana tidak bekerja sendiri. Dalam 
kegiatan promosi perubahan perilaku yang biasa kami 
sebut pemicuan, ia selalu datang bersama tim kader, di 
antaranya laki-laki. Namun demikian, pada sesi-sesi 
genting dalam pemicuan perubahan dan kesadaran 
perilaku kesehatan, di antaranya berhenti buang air besar 
sembarangan, Susiana diminta menjadi fasilitator utama. 
Cara ia menyampaikan pesan, mengundang opini dari 
audiens yang tegas dan bersahabat, membuat siapapun 
nyaman untuk berbicara secara terbuka dengannya. 
Dengan latarbelakang pekerjaan sebagai perawat 
Puskesmas Pembantu di Desa Soru dan diperbantukan di 
Puskesmas Lendiwacu, Sumba Tengah, Ibu Susiana 
tampaknya sudah terbiasa memberikan penyuluhan di 
tengah masyarakat dan cukup disegani. Namun demikian, 
karena metode pemicuan ini lain dari model penyuluhan 
yang selama ini dilakukan oleh petugas kesehatan pada 
umumnya, Ibu Susiana menghadapi reaksi dari beberapa 
tokoh desa yang kadangkala tidak terima dan tidak terbiasa 
dipicu. Ajaibnya, Ibu Susiana menanggapi reaksi keras 
tersebut dengan senyum, dan biasanya senyuman Ibu 
Susiana mampu meluluhkan dan mencairkan suasana 
tegang menjadi menyenangkan, dan semua orang 
berkomitmen untuk berubah demi kebaikan mereka 
sendiri.  
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Mereka adalah segelintir dari banyak orang yang membawa 

perubahan. Semakin banyak orang yang menorehkan nama 
baiknya sebagai pembawa perubahan, maka semakin baik kondisi 
desa dan lingkungannya. Meski tidak mendapatkan penghargaan 
MDGs achievement, bagi kami, patutlah mereka disebut sebagai 
orang-orang penting perubahan.  
(Sumber: UPKM RS. Bethesda) 
 
 

RUBIKEM KETUA ORA KEBOKUNING, 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
Rubikem adalah salah 

seorang aktivis perempuan yang 
juga menjabat sebagai Ketua ORA 
Kebokuning di wilayah DIY. Ibu 
dari 3 anak ini tinggal di Pedukuhan 
Kebokuning, Desa Terong, 
Kecamatam Dlingo, Kabupaten 
Bantul, DIY.  

Pasca gempa bumi di Bantul 
tahun 2006, CD Bethesda 
memfasilitasi pelatihan pembuatan pupuk organik bagi 
masyarakat di Bantul dan Klaten. Rubikem adalah salah 
satu peserta yang kemudian secara sungguh-sungguh 
mempraktekan pembuatan pupuk organik di pekarangan 
rumahnya.  

Berdasarkan pengetahuan yang dia peroleh dari 
pelatihan yang diadakan CD Bethesda, Rubikem kemudian 
mengembangkannya dengan menanam sayuran 
mengggunakan media tanam polibag atau plastik-plastik 
bekas minyak goreng. Hasilnya pun cukup bagus. Banyak 
tetangga Rubikem yang juga ingin melakukan hal yang 
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sama. Rubikem pun memberikan bibit gratis kepada 
masyarakat yang memang betul-betul ingin menanam 
dengan syarat mau menyediakan polibag. Jika warga sudah 
menyiapkan polibag, bibit tanaman akan diberikan. 

Selanjutnya, Rubikem memberikan sosialisasi dalam 
pertemuan ibu-ibu, mulai dari pengerjaan lahan, 
pemupukan, pembibitan dan penanaman. Pekerjaan 
tersebut dilakukan secara bergantian oleh anggota 
kelompok. Setelah kelompok bisa berjalan, ide pun 
berkembang. Selain menanam sayuran, kelompok juga 
membuat kolam ikan lele. 

Selain aktif di bidang pertanian, Rubikem juga aktif 
sebagai  kader kesehatan (posyandu). Maka dia mulai 
memadukan kegiatan pertanian dengan kegiatan 
peningkatan gizi. Rubikem mengajak ibu-ibu di sekitarnya 
untuk meningkatkan gizi balita dengan memanfaatkan 
pekarangan rumah untuk beternak ayam buras, ikan, 
menanam sayuran serta umbi-umbian. Program 
peningkatan gizi balita dengan memanfaatkan pekarangan 
ini diusulkan ke pemerintah dan berhasil mendapat 
bantuan Rp 10 juta. Maka bantuan ini digunakan untuk 
pengembangan program agar setiap keluarga balita bisa 
memenuhi gizinya secara mandiri dan berkelanjutan. 

Ide-ide dan karya-karya Rubikem mendapat 
perhatian dari pihak pemerintak Kabupaten Bantul. Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul 
mengajukan Rubikem untuk mengikuti lomba konservasi 
lahan/hutan sebagai penyuluh pertanian swadaya. 
Rubikem menang mulai dari tingkat kabupaten, tingkat 
provinsi dan sampai menjadi juara 1 di tingkat nasional.  
(Sumber: UPKM RS. Bethesda, Yogyakarta) 
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SUHARJONO : ORA AKUR, JAWA TENGAH  
 

Suharjono lahir pada 8 September, empat puluh 
delapan tahun yang lalu di Pati, Jawa Tengah. Ayah 4 anak 
ini  merupakan pengurus ORA Akur  di Desa Wotan 
Wilayah Jawa Tengah. Dia salah satu kader pertanian 
organik. 

Sebelum bergabung dengan ORA, Suharjono tidak 
tahu bagaimana cara membuat pupuk dan pestisida 
organik. Setelah mengikuti training pertanian organik yang 
diadakan ORA Akur dan CD Bethesda, barulah Suharjono 
mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan baru tentang 
cara bertani yang ramah lingkungan. 

Suharjono lalu membuat demplot pertanian organik 
seluas 1 ha  di lahan sawahnya. Pupuk cair maupun 
pestisida dia buat sendiri dari bahan tanaman dan buah 
yang ada di sekitarnya, sedangkan pupuk padat dia peroleh 
dari ORA lain.  

Hasil padi dari demplot ini dirasa belum maksimal 
pada awalnya, bahkan jauh dari harapan. Dia hanya 
mampu memanen kurang dari 3 ton, padahal umumnya 
lahan 1 ha bisa mendapatkan gabah sekitar 5 ton. 
Cemoohan dan gunjingan dari petani lain dia terima akibat 
rendahnya hasil produksi ini. 

Namun, Suharjono tidak patah semangat. Dia 
menganggap lahan yang diproses organik belum sempurna 
karena baru awal. Setelah kurang lebih 3 tahun usaha 
pengolahan lahan secara organik ini ditekuni mulai 
menunjukkan peningkatan hasil. Demplot 1 ha sudah 
mampu menghasilkan padi gabah lebih dari 3 ton. Bahkan, 
saat hampir semua lahan dari petani lain yang non organik 
terserang hama dan hasilnya merosot tajam, lahan milik 
Suharjono tak terserang hama dan berhasil memanen lebih 
dari petani lain yang perlakuannya non organik.  
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Sejak itu, petani yang mengelola lahan di sekitar 
lahan Suharjono mulai tertarik dan bertanya tentang 
pupuk dan pestisida organik yang dipakai. Sebagai tempat 
diskusi dengan para petani, Suharjono membuat gubuk 
kecil yang dapat menampung sampai 10 orang. Gubuk itu 
digunakan sebagai tempat untuk memberikan  wawasan 
tentang bertani organik. Saat ini sudah ada 20 petani yang 
mengikuti jejak Suharjono untuk menggunakan pupuk dan 
pestisida organik di lahan sawah mereka. 

Berita tentang pengelolaan lahan organik Suharjono 
ini pun menyebar. Dinas Pertanian Kabupaten Pati pun 
tertarik untuk membuktikannya. Melalui PPL (petugas 
penyuluh lapangan), Dinas Pertanian merekomendasikan 
Suharjono dan petani organik lainnya untuk mengikuti 
studi pertanian organik yang diselenggarakan pemerintah. 
Pascastudi ini, Suharjono dan kelompok petaninya 
mendapatkan bantuan mesin tanam. Suharjono pun 
menambah lahan organiknya menjadi 1,5 ha. Selain untuk 
konsumsi sendiri, beras yang dihasilkan dijual lewat 
jaringan orang per orang. Dia berharap pemasaran hasil 
produksinya bisa maksimal  
(Sumber: UPKM RS. Bethesda Yogyakarta) 
 
 

NINIK SURYANI :  
KADER LANSIA NGUDI RAHAYU 

 
Ninik Suryani sebagai ibu rumah tangga dengan latar 

belakang pendidikan SLTA, ibu Ninik Suryani juga aktif 
dalam pengorganisasian di masyrakat juga di mulai dari 
2006, dalam proses sebagai ketua RT Ibu Ninik Suryani 
juga masuk dalam kepengurusan peranan wanita 
khususnya RT IV/ RW VIII Perum Purnawira I. 
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Ibu Ninik suryani juga sebagai penggagas adanya 
pelayanan posyandu Lansia Ngudi Rahayu yang ada perum 
purnawira dan saat ini sudah berjalan sejak 27 Juni 2010, 
dari proses terbentuknya posyandu lansia dengan 
kepengurusan yang ada baik ketua, sekretaris dan 
bendahara serta didukung oleh kader-kader lansia yang 
masuk dalam kepengurusan posyandu lansia Ngudi 
Rahayu.  

Dari proses tersebut dan berjalannya pelayanan 
posyandu lansia Ngudi Rahayu Ibu ninik surayani 
mempunya ide untuk bermitra / bekerjasama dengan RS. 
Sinar Kasih dalam hal ini UPKM RS. Sinar Kasih 
Purwokerto. UPKM sebagai mitra dan sekeligus 
mendapingi pelayanan posyandu lansia ngudi rahayu 
selama 2 tahun. Dengan bermitra dengan Upkm Ibu 
suryani juga dapat mengembangkan kemampuan dia 
sebagai seorang kader dan motivator bagi kader yang laen. 
Selain dengan UPKM ibu  Ninik Suryani juga mampu 
mengembangkan jejaring dengan lembaga laen, termasuk 
dengan pemerintah dan swasta.  Kemudian mendapatkan 
bantuan berupa stimulan anggaran senilai 1 Juta dan 200 
ribu rupiah dari KOMDA LANSIA KAB. Banyumas 
untuk pengembangan posyandu lansia selain juga dari 
anggota dewan senilai 5 juta pada tahun 2012. 

Ibu Ninik Suryani yang tetap setia mendapingi lansia 
yang ada di posyandu lansia ngudi rahayu ibu ninik suryani 
juga mempunyai peranan juga dalam pelayanan posyandu 
balita Margosari yang dibentuk tanggal 16 Januari 2013 
dan diangkat sebagai penasehat dalam kepengurusan 
tersebut  
(Sumber: UPKM RS. Sinar Kasih Purwokerto) 
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BAPAK SUPARDJU 
 

Desa Sumber Jatipohon terletak disebelah utara 
Kota Purwodadi, seorang Kader yang ulet dan gigih meski 
tidak lulus SD, aktif dalam berkiprah untuk membangun 
desanya. 

Berawal dari pendampingan yang dilakukan oleh 
UPKM RS Panti Rahayu di Desa Jatipohon dalam 
mengatasi hutan yang gundul karena penebangan liar. 
Beliau (Bp.Supardju) seorang Tokoh masyarakat yang 
ditunjuk sebagai kader untuk ikut melakukan upaya-upaya 
Reboisasi dihutan seputar desanya. 

Proses reboisasi dimulai dari lahan milik RSPR 
sekaligus dijadikan Demplot/percontohan tanaman Jati, 
juga ada program air bersih yang melibatkan masyarakat 
Desa Jatipohon Beliau juga diserahi untuk mengelola 
lahan RSPR untuk budidaya tanaman maupun air. 

Pada Program Air bersih, Bapak Supardju 
melakukan sosialisasi sekaligus pendataan warga sekaligus 
memetakan jalur-jalur distribusi air didesanya bahkan 
ketetangga desa yaitu Desa Karangrejo yang berjarak 12 
Km dari Desa Sumber Jatipohon.  

Dari keuletannya dalam memperjuangkan Desa 
Karangrejo yang tanpa pamrih, beliau mendapatkan 
hadiah/kompensasi dari Kepala Desa Karangrejo berupa 
Tanah Bengkok ¼ bahu luasnya. 

Sedangkan beliau juga sebagai perintis/pelopor 
untuk Kelompok usaha Perikanan, yang kemudian diikuti 
pula oleh warga lainnya, hingga sekarang ini telah 
terbentuk  11 kelompok dengan anggota 47 Orang.  

Karena keuletannya, meski hanya jebolan SD, beliau 
mampu menunjukan integritasnya dalam melakukan 
pembangunan didesanya, sehingga ditempatnya berasal 
beliau ditunjuk/dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi 
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Ketua RT yang sekaligus mengelola Kelompok tani dan 
Motivator warga desanya dan desa-desa sekitarnya. 

Dalam mengelola Kelompok Tani & Ketua RT, 
dengan sukarela beliau menerimanya dan diberi tanggung 
jawab untuk mengelola bantua pupuk & bibit tanaman, 
bahkan mengurus Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal. 

Dalam perkembangannya, kini hutan desa yang 
gundul hijau kembali, air bersih mengalir dengan lancar, 
dan saat ini untuk program peningkatan ekonomi keluarga 
dengan menanam Bunga Mawar telah diikuti pula oleh 
masyarakat. 

Sebagai Tokoh Masyarakat dipercaya pula untuk 
menangani masalah-masalah keamanan, sehingga 
keamanan lingkungan dapat teratasi dengan baik. 
(Sumber: UPKM RS Panti Rahayu) 
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F. DUA PULUH SATU PROFIL  STAF 
LAPANGAN  YAKKUM   

 
1. JAIMUN : ”Pejuang Rehabilitasi 

Disabilitas”  
2. Dr. PARAN BAGIONOTO. Sp.B : “Berdoa 

dan Firman Tuhan adalah pondasi dalam 
bekerja melayani sesama” 

3. SUKIYEM : “Bidan yang Menikmati 
Pendampingan Masyarakat” 

4. DANU ISMOYO : ”Pendamping 
Masyarakat Harus Punya Solusi” 

5. BASUDEWO : “Keterlibatan lansia laki-laki 
masih sangat sedikit prosentasenya”  

6. DJOJO DEWANTORO PAMUNGKAS : 
“Apakah YAKKUM pilihan yang tepat 
untuk saya?” 

7. BAMBANG IRIANTO : ”Pelayanan UPKM 
adalah darah dagingku sepanjang masa” 

8. CATUR HARYANA: “Pertemuan kluster 
Esktramual YAKKUM membuat pikiran  
menjadi fresh, bagaikan dicharge kembali 

9. KRISYATNO : “Kita dapat berbagi, belajar 
bersama masyarakat” 

10. JOKO LELONO : “Tuhan akan membimbing 
dan melindungiku di setiap pekerjaan bila 
dikerjakan dengan tulus hati” 

11. ST. DWI MARTANTO : “HUMAN RELATION 
TERCIPTA MELALUI PELAYANAN UPKM ” 

12. Yudid Wahyu Anggoro 
13. Wahyu Antono, Am.K 
14. Susilastuti 
15. Dian Trineswara 
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16. Yeldrik Katiop 



17. Ibnu Subroto 
18. Elviyana Draha 
19. Rani Ayu Hapsari 
20. Krisnha Ady SP 
21. Daniel Kharisma Adi 
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JAIMUN : ””Pejuang Rehabbilitasi Disabiliitas”  
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Kecamatan Gunungsitoli 4 Tim (dusun) dan di 
Kecamatan Mandrehe 4 Tim (dusun). 

`Dalam pengorganisasian penyandang disabilitas ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka agar 
mampu mandiri, produktif secara ekonomi dan 
bermasyarakat secara layaknya seperti warga lain. Dalam 
hal ini mereka diberdayakan melalui kelompok-kelompk di 
setiap kecamatan yang didampingi. Mereka diberi 
pelatihan tentang organisasi, pelatihan ketrampilan 
membuat produksi yang layak jual di masyarakat, cara 
berwirausaha, marketing dan difasilitasi untuk bekerjasama 
dengan pengusaha lokal di wilayah mereka dengan tujuan 
agar hasil produksi mereka dapat dijual dimasyarakat 
secara luas. Dengan pemberdayaan ekonomi ini mereka 
mampu meningkatkan pendapatan keuangan keluarga, 
yang semula hanya sebagai buruh cuci rumah tangga 
dengan penghasilan 300 ribu per bulan, sekarang mereka 
memproduksi criping pisang dan memperoleh tambahan 
800 ribu per bulan. Begitu juga mereka mampu 
meningkatkan aset usaha, mempunyai tambahan 
pelanggan dan jaringan usaha. 

Di samping pengembangan ekonomi juga dilakukan 
peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi 
bencana. Tim Siaga Bencana Inclusi telah dibentuk dan 
tim ini melibatkan anggota para penyandang disabilitas 
yang tinggal di dusun tersebut. Tim ini secara bersama-
sama diberi pengetahuan pengurangan resiko bencana, 
juga dilatih asesmen ancaman di lingkungannya, 
mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi, serta 
mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki masyarakat. 
Tim ini dilatih PPGD (penanggulangan penderita gawat 
darurat), cara membuat peta evakusi dan pemasangan 
tanda jalur aman evakuasi. Sampai sekarang, jumlah 
anggota DPO di masing-masing kelompok antara 25 
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orang sampai 70 orang, sedangkan jumlah masing-masing 
Tim Siaga Bencana Inclusi adalah 25 orang per dusun 
(Sumber : Pusat Rehabilitasi Yakkum) 

 
 

Dr. PARAN BAGIONOTO. Sp.B :  
“Berdoa dan Firman Tuhan adalah pondasi dalam 

bekerja melayani sesama” 
 

Beliau lahir dari keluarga yang biasa saja, namun 
peduli dengan penderitaan orang lain sekaligus sebagai 
perwujudan dalam mengimplementasikan Imannya. 
Dengan sikap jujur, tegas dan apa adanya yang berprinsip 
Hidup adalah Anugerah Tuhan, yang harus dipakai 
untuk memuliakanNYA dan mengerjakan kehendakNYA, 
beliau bekerja keras namun juga mudah bergaul/luwes 
dengan siapapun.  

Dengan kepeduliannya kepada sesama, beliau 
membuat kebijakan yang berpihak kepada orang miskin 
dengan program-programnya, antara lain: membentuk 
Program pelayanan GAKIN Waluyo, bekerjasama dengan 
dinas kesehatan melalui Jamkesmas, pelayanan home care 
untuk ex pasien secara gratis, membangun kerjasama 
dengan pihak-pihak lain (donor dsb) yang peduli kepada 
masyarakat miskin khususnya, program kemasyarakatan 
dan lingkungan hidup di area pelayanan rumah sakit, dll. 
Dalam melakukan pekerjaannya, beliau tidak pilih kasih 
ataupun membedakan SARA namun semua diperlakukan 
sama. Saat terjadi konflik etnis local dan non beliau sangat 
peduli untuk dapat melayani mereka dengan kasih.Bahkan 
dalam melayani pasien miskin yang tidak punya apapun,  
dilayaninya dengan sepenuh hati bahkan harus merogoh 
kocek sendiri.. Itu yang menjadikan pelayanan kesehatan 
yang holistic masih sangat konsisten diterapkan di wilayah 
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kesehatan masyarakat di seputar Klinik Yoga Darma. 
Semenjak dipimpin oleh Dr. Probo W, semakin banyak 
program-program pelayanan di masyarakat yang dilakukan 
Yoga Dharma, dengan tujuan untuk mendekatkan 
lembaga ini kepada masyarakat. Juga ikut berpartisipasi 
dalam merespon dampak bencana erupsi Gunung Merapi 
tahun 2010 bekerja sama dengan YAKKUM maupun 
YEU, juga lembaga – lembaga lainnya saat itu. 

Pada bulan Juli 2011, pekerjaan di lapangan 
meningkat, difasilitasi oleh YAKKUM dalam program 
UPKM, banyak kegiatan yang aku ikuti (pelatihan, 
workshop, rapat-rapat kluster ekstra mural) yang semakin 
mengembangkan diriku juga lembaga tempat aku bekerja. 
Berbagai program pengembangan masyarakat, antara lain 
program lansia, penanganan TB, posyandu, peningkatan 
ekonomi, pelatihan PHC, pelatihan gender, dampak 
perubahan iklim dan lainnya dilakukan YAKKUM dan 
jaringannya dan melibatkan aku. 

   ”Dalam perkembangannya, kini Klinik Yoga 
Darma semakin dikenal dan dekat dengan masyarakat, 
meskipun di lapangan aku harus sering berbagi 
pengetahuan maupun dana, tidak mengapa bagiku karena 
itu nilai tambah dan berkat dari Alloh SWT.” 

Saat ini aku mendampingi 7 kelompok di 5 desa, 
untuk mengembangkan keterampilan kader maupun 
masyarakat dalam mengelola kelompoknya, kami 
bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat juga dinas-
dinas terkait (Bapermas, Dinkes, Komda Lansia, camat, 
lurah), bergabung dengan senam jantung sehat dan senam 
bugar lansia di Kabupaten Magelang dan lain sebagainya. 
Ada juga safari KB bekerja sama dengan Bhayangkari 
Polresta Magelang. Saat ini kami sedang mempersiapkan 
mengikuti lomba lansia di Kecamatan Mungkid 
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pemberian penggaduhan kambing, pemberian bantuan 
pembangunan fisik, dll. 

Dalam melayani masyarakat secara langsung ini, 
manfaat yang dapat saya peroleh sangatlah besar baik 
secara pribadi maupun secara kelembagaan, karena dengan 
berbagai tantangan yang harus dihadapi yang tidak mudah 
untuk diselesaikan, saya belajar bahwa sebagai 
pendamping masyarakat minimal punya solusi, dan dengan 
semangat kebersamaan berlandaskan kasih, semua 
tantangan yang ada dapat teratasi. 

“Sebagai petugas UPKM yang sering bekerja di 
lapangan dan sering harus pulang malam, tidaklah mudah 
untuk dipahami oleh bagian lainnya, namun dengan semua 
tantangan tersebut menjadi tempaan yang sangat berarti 
bagi saya untuk bekal hidup dalam mewujudkan Kasih 
Kristus yang Agape di semua lapisan masyarakat.” 

Selama bekerja di unit RSPWDC Semarang saya 
sudah mengalami kepemimpinan 2 direktur dalam 2 
periode berganti yaitu Dr. Sri Kardarsih S., MM dan Dr. 
Yoseph Candra M.Kes, yang keduanya  sangat concerned 
dan peduli terhadap program kemasyarakatan dan 
mendukung program yang dilakukan oleh bagian UPKM, 
sehingga sampai saat ini tidak ada kendala dari pihak 
manajemen karena jalinan antara intra dan ektra murral 
terjalin dengan harmonis dan saling mendukung. Harapan 
kedepan adalah dukungan dari seluruh jajaran hospitalia 
terus berlanjut  
(Sumber : UPKM RS. Panti Wilasa dr. Cipto) 
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BASUDEWO  : 

“Keterlibatan lansia laki-laki masih sangat sedikit 
prosentasenya” 

 
Aku lahir di Purworejo pada tanggal 9 November 

1974, orang tuaku memberi nama Basudewo Setia Budi.  
Bergabung di UPKM RS.Panti Waluyo sejak bulan Mei 
2011 aku memulai pendampingan masyarakat dengan 
program penyuluhan kesehatan bagi lansia di gereja-gereja 
Klasis Purworejo dan dilanjutkan dengan program 
kerjasama dengan kantor YAKKUM dengan program 
TOT 5 modul dan Pasien Club, Program TOT 5 modul 
melatih 30 kader kesehatan di 6 organisasi rakyat dengan 
tema kesehatan masyarakat dasar, program lansia, 
rehabilitasi berbasis masyarakat, gender, advokasi 
kesehatan,dan perubahan iklim. Setelah itu 30 orang kader 
kesehatan dari 6 kelompok tersebut menyampaikan 
kepada anggota masing-masing. Patient Club terbentuk 3 
kelompok pasien club di RS Panti Waluyo Purworejo yaitu 
Patient Club Diabetes Melitus, Patient Club HiperTensi dan 
Patient Club Stroke. Selain itu UPKM kami juga 
berpartisipasi dalam Program Peringatan Hari Kesehatan 
Sedunia dengan tema Hak dan Martabat Lansia, dan 
program Peduli Kasih dengan pemberian air bersih di 
daerah kekeringan yang bekerjasama dengan perusahaan 
farmasi. 

Tugasku sebagai pelaksana di UPKM RS. Panti 
Waluyo adalah memfasilitasi serta memberikan 
pendampingan kepada posyandu lansia tiap bulan, di desa 
binaan dengan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan 
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan 
memberikan pelatihan pembuatan kompos dari kotoran 
ternak.   
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BAMBANG IRRIANTO :  
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di lapangan. Memulai pendampingan di Ds Jambon Kec 
Pulokulon, dengan community self service program, melatih dan 
membentuk 30 kader kesehatan, mereka dapat mengetahui 
masalahnya sendiri dan melaksanakan Program Kesehatan 
Lingkungan Terpadu dengan kegitan Posyandu, 
Percontohan Rumah Sehat, Jamban Keluarga, Air Bersih, 
peternakan dan penanganan Penyakit Menular.  

Dengan berbaur pada masyarakat aku merasakan 
ada kecocokan dengan tugas baru ini yang sangat peduli 
dengan mereka yang tersisihkan dan tertinggal untuk 
diangkat agar dapat lebih maju dan mandiri. Tugas sosial 
sering dilakukan dalam pelayanan semasa aku masih di 
Komisi Pemuda GKJ Purwodadi, sehingga sudah terbiasa 
dengan pekerjaan ini. Selama 24 tahun melayani sebagai 
petugas UPKM sudah terbentuk 42 Desa dampingan, tapi 
yang masih aktif sampai sekarang 30 Desa. Bersama Bpk 
Suparmo sebagai rekan kerja di lapangan, banyak sekali 
suka duka yang dialami.        

Aku merasa bangga bila ada Desa yang berhasil dan 
sukses seperti Desa Dimoro Kec. Toroh salah satu daerah 
tersisihkan dan tertinggal, Desa ini merupakan komplek 
pondok pesantren yang sangat kuat dalam beragama, 
sehingga banyak aturan yang sering membelenggu dan 
sulit untuk dapat berkembang, Awalnya kami ditentang 
krn issue kristenisasi, namun dengan keuletan dan 
dukungan dari kades dan puskesmas maka kami dapat 
diterima duduk bersama masyarakat membicarakan 
masalah yang dihadapi serta merencanakan program yang 
rata-rata tentang penanganan kesehatan dan peningkatan 
ekonomi masyarakat. Sehinga desa ini berhasil 
memperoleh kejuaraan dalam lomba desa baik tingkat 
kabupaten maupun  tingkat Karesidenan Semarang. Masih 
banyak desa lain yang berhasil dan didampingi. Selain itu 
juga berperan aktif dalam pelayanan tanggap bencana di 
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Aceh, gempa bumi di Jogjakarta, erupsi Gunung Merapi di 
Boyolali, banjir dan kekeringan di Kab Grobogan.   

Dalam kegiatan Pramuka ditunjuk sebagai Pembina 
Saka Bakti Husada, yang mendalami ilmu kesehatan dasar 
dan aksi  sosial di masyarakat. Juga masuk dalam tim 
Visity HIV/AIDS sehingga  dapat duduk bersama ODHA 
yang sangat membutuhkan perhatian, support dan 
dampingan.  Perlu diketahui pula bahwa UPKM juga 
sebagai alat pengenalan /jendela pelayanan RS.Panti 
Rahayu di masyarakat melalui kader kesehatan yang 
tersebar di desa dampingan UPKM. 

Selama 24 tahun digembleng dengan hati dan 
perasaan sehingga rasa capek, kehujanan, kepanasan, 
menahan lapar, kurang tidur, kecelakaan di lereng merapi 
bahkan sakit jantung dengan pasang ring semua itu 
merupakan simponi yang indah untuk memotivasiku tetap 
semangat  agar dapat merasakan perasaan saudara 
saudaraku yang tersisihkan, yang mungkin lebih menderita 
dari yang aku rasakan.  

Aku bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu 
menopang di setiap langkah kehidupanku sehingga  damai 
sejahtera terasa bersamaNya dalam mengemban tugas, 
karena pelayanan UPKM adalah sebagai darah dagingku 
yang harus tetap dinyalakan terus sepanjang masa.  Hidup 
dan maju terus UPKM ….!!.  
(Sumber : UPKM RS. Panti Rahayu) 
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seorang dari saudaraKu yang paling hina ini, kau telah 
melakuannya untuk Aku”. 

Dalam berbagai proses aku juga mendapatkan 
beberapa kesempatan untuk peningkatan kapasitasku 
misalnya pelatihan kebencanaan, pembuatan program dan 
analisa, kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta 
lainnya yang semisi untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, pelatihan K3, terlebih banyak lagi kami 
mendapatkan pengembangan SDM dari Kantor Yakkum 
dibawah pimpinanan D2 saat ini, hingga diberi 
kesempatan untuk belajar melihat kehidupan masyarakat 
di India selama 12 hari. Menginggat pendanaan yang ada 
harus digali sendiri, maka program besar bersama donor 
mulai dikurangi dengan pertimbangan bahwa kegiatan 
tetap berjalan dan menekan segala biaya biaya yang 
dimungkinkan mengguras dana yang masih kita miliki. 
Dengan demikian tenaga UPKM pun harus dikurangi dan 
beberapa yang ada dipindahkan ke unit lain yang relevan 
dan membutuhkan. 

Suka dalam melayani masyarakat aku rasakan 
sangatlah banyak diantaranya selalu bertemu dengan orang 
orang yang sederhana namun memiliki komitmen tinggi 
untuk membantu orang lain tanpa pamrih, banyak teman 
dengan memiliki konsep senang bersama sama sedih 
dirasakan bersama sama. (dukungan dan kekompakan 
kelompok membuat semangat baru), dituntut untuk 
kreatif, uptodate, pertemuan kluster esktramual membuat 
pikiran jadi fresh, bagaikan di charge kembali. Adapun duka 
yang saya rasakan dalam pelayanan adalah waktu kegiatan 
yang tidak dapat diprediksikan selalu. (sampai malam), siap 
setiap saat/waktu untuk bersama dengan mereka, sehingga 
keluarga jadi nomer 2, Adanya pengeluaran diluar 
anggaran, Jenuh menghadapi hal yang itu itu saja. 
(Sumber: UPKM RS. Emanuel Klampok) 
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Dalam hal pendampingan kelompok pengelola keuangan, 
yang sampai sampai saat ini dapat exis juga merupakan 
suatu kesukaan tersendiri bagi kami seperti Kelompok 
PKL “Lestari” dan KSM “Margi Lestari”. 2 kelompok ini 
sudah dikatakan mandiri dan dapat berjalan tanpa 
pendampingan yang inten dari UPKM. Hal mendukakan 
pelayanan dan menjadi keprihatinan adalah adanya sebuah 
proses berjalannya program yang mangalami ketidak 
sesuaian dengan apa yang direncanakan semula seperti 
pendampingan kelompok lansia “Tegar Mandiri”.  
Pendampingan ini mulai berkurang aktifitasnya diawali 
dengan meninggalnya salah seorang pengurus dan secara 
normatif telah dilakukan penggantian kepengurusan. 
Namun kepengurusan yang barupun mengalami kejadian 
serupa karena memang usia pengurus dan anggotanya 
mempunyai usia yang hampir sama disusul pengurus 
sudah sakit-sakitan dan kesulitan untuk mencari 
penggantinya, akhirnya kelompok ini mati pelan-pelan.  
Pengalaman yang lain adalah program pendampingan 
kelompok pengembangan ekonomi mengalami kegagalan.  
Secara umum, kelompok yang mempunyai program 
pengelolaan keuangan berakhir dengan tidak 
menyenangkan bahkan menyisakan duka yang amat dalam, 
baik hubungan  antar personal sampai hubungan dengan 
lembaga. Setidaknya ada 11 kelompok di masa lalu yang 
mempunyai riwayat gagal dalam mengelola program 
pengembangan yang  mengelola keuangan (1. Kelompok 
Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER); 2. Kelompok 
Komunutas Parakan kota; 3. Program Kredit usaha kecil 
(KUK) kerja sama Bank Mandiri sebanyak 7 dari 8 
kelompok; Dana pengembangan untuk koperasi 3 
kelompok) dan masih ada beberapa kelompok serupa yang 
tidak dapat kami paparkan  
(Sumber : UPKM RS. Ngesti Waluyo) 
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fisik dan progran baik dari Kantor YAKKUM ataupun 
dari RS Mardi Waluyo sendiri tetap ada kekurangannya,  
mengingat kebutuhan program di masyarakat sangat 
kompleks dan beragam dan kondisi kebanyakan 
masyarakat di Propinsi Lampung masih banyak yang 
butuh pendampingan dan bantuan. Walaupun demikian 
kami tetap berusaha untuk membantu menggali dan  
menumbuhkan kemampuan dan potensi lokal  baik di 
bidang sumber daya, kemauan, ketrampilan dan kekayaan 
alam untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka 
menyejahterakan masyarakat  
(Sumber : UPKM RS. Mardi Waluyo) 

 
 

ST. DWI MARTANTO : 
“HUMAN RELATION 

TERCIPTA MELALUI 
PELAYANAN UPKM ” 

 
Saya bekerja di RS.Panti 

Wilasa Citarum Unit Yakkum 
Semarang sudah 13 tahun di 
Bagian Humas dan Pemasaran. Bergabung di UPKM akhir 
Agustus 2012 sehingga baru menjalani selama 4 (bulan). 
Selama 13 tahun di bagian Humas dan Pemasaran saya 
pernah terlibat dalam kegiatan tim UPKM untuk 
pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mijen 
Gunungpati Kota Semarang, juga kegiatan kunjungan 
POSYANDU di Wonolopo bersama Mahasiswa AKBID. 

Setelah mengikuti dan mendampingi Pelayanan di 
UPKM, saya merasakan ada suasana dan pengalaman yang 
berbeda dalam hal pelayanan kesehatan di luar RS. Hal ini 
dikarenakan karena melalui pelayanan UPKM suasana 
human interest masyarakat dapat tercipta dan akhirnya dapat 
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menerima keberadaan RS.Panti Wilasa Citarum dalam hal 
membangun relasi dan sinergi membangun masyarakat 
yang sehat dan mandiri. Dengan kata lain ada 
keseimbangan antara pelayanan kepada Masyarakat 
dengan Pelayanan Medis yang dilakukan di dalam Rumah 
sakit. 

Saat ini program UPKM di RS.Panti Wilasa Citarum 
masih terbagi menjadi 3 (tiga) kategori pelayanan yaitu : 1) 
Pelayanan PKMRS meliputi : ceramah kesehatan , 
pemasangan Poster edukasi , 2) Pelayanan Intra dan CSR 
RS meliputi : pendampingan VCT/HIV , operasi katarak  
dan 3) Pelayanan Ekstramural : Pendampingan Pedagang 
dan Jasa di lingkungan RS, Pemberdayaan masyarakat di 
kelurahan Mlatiharjo.  Dengan adanya 3 (tiga) program 
kegiatan yang dipaparkan itulah harapan Manajemen RS 
dapat terakomodasi dengan kegiatan pelayanan di UPKM 
tersebut. 

Agar tidak terjadi gap antara pelayanan di bagian 
Humas, pemasaran, pastoral dan UPKM maka 
Manajemen RS.Panti Wilasa Citarum membentuk suatu 
Tim yang bernama Tim Sosio Marketing. Dengan adanya 
tim ini harapannya terjadi sinergi antara satu dengan yang 
lain. Dari berbagi kegiatan yang diadakan banyak sukanya 
yang dialami dibandingkan dengan dukanya.  
(Sumber : UPKM RS. Panti Wilasa Citarum) 
 
 

YUDID WAHYU 
ANGGORO 

 
Saya bergabung 

dengan YEU pada tahun 
2010 tepatnya pada saat 
emergency respon untuk 
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erupsi Gunung Merapi dan berlanjut sampai  Mentawai. 
Staf Logistik & Purchasing adalah pekerjaan utama saya 
selama bergabung di YEU.   

Suka dan duka yang saya rasakan sangatlah 
beragam, diantaranya adalah bekerja sama dengan team 
dan masyarakat, dengan akses yang serba terbatas serta 
kondisi medan yang berat.  Ketika di Mentawai 
pengalaman berpetualang dapat jelas saya rasakah, dapat 
tambahan pengetahuan tentang budaya masyarakat 
Mentawai, berinteraksi bersama masyarakat yang ramah, 
meskipun dengan kondisi medan yang berat, kondisi alam 
yang tidak menentu alias extrem.  Perna suatu kali mesin 
boat yang saya dan tim tumpangi mati di sebuah muara, 
padahal di daerah tersebut ombak besar dapat datang 
kapan saja.  Dan menurut cerita masyarakat pernah ada 
pengalaman yang sama yang menyebabkan penumpangnya 
meninggal.  Saat ini terdapat 6 dusun di wilayah Silabu 
yang kami dampingi dengan program kesehatan, 
penguatan ekonomi, watsan dan kesiap-siagaan bencana. 
(Sumber Yakkum Emergency Unit) 
 
 

WAHYU ANTONO 
AMK 

 
Saya bergabung 

dengan YEU sejak respon 
tsunami Aceh Nias (mulai 
bulan Juni 2005) dan 
ditempatkan di YEU Unit Lhokseumawe sebagai Tenaga 
Kesehatan, saat bergabung dengan YEU Unit 
Lhokseumawe saya juga melakukan respon banjir  di 
Langkahan (Lhokseumawe) dan Tamiang (Aceh 
Tenggara).  Kemudian berlanjut ditempatkan di Unit 
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Meulaboh sebagai CO, di Padang/ Pariaman dan terakhir 
di Kepulauan Mentawai sampai saat ini.  Saya lahir di 
Temanggung pada tanggal 30 Juli 1983, pendidikan 
terakhir saya adalah DIII Keperawatan Akper Ngesti 
Waluyo Parakan.   

Semenjak bergabung dengan YEU banyak hal dan 
pengalaman yang saya dapat terutama dalam hal mem-
fasilitasi masyarakat. Di antaranya : 
1. Di Lhokseumawe 

Hal terburuk yang pernah saya alami bersama team 
adalah saat terjadi pengusiran pelayanan kesehatan di 
daerah Tanah Pasir, Lhokseumawe dengan isu 
keagamaan.  Tim kami dicurigai membawa misi 
keagamaan karena plastik obat yang digunakan untuk 
mengemas obat menggunakan logo YAKKUM.  
Beberapa ancaman juga pernah saya alami diantaranya 
ban mobil di sobek serta ancaman dari mantan staf 
yang mengaku memiliki jaringan dengan ex combatant.  
Namun banyak juga hal positif/ baik yang saya dapat 
misalnya saat pertama kali melakukan pelayanan 
karena sering bergabung dengan tenaga lokal sehingga 
diharuskan untuk secara tidak langsung mempelajari 
bahasa setempat dan saat pertama kali pelayanan saya 
menggunakan bahasa tubuh untuk membantu 
melakukan pendiagnosaan penyakit.    

2. Di Meulaboh 
Saat mem-fasilitasi masyarakat untuk yang pertama 
kali masyarakat menolak rapat-rapat yang dilakukan 
YEU karena tidak dapat memberikan bantuan apa-
apa.   Tetapi di daerah lain penerimaan masyarakat 
cukup baik bahkan rapat dilakukan hingga pukul 2 
pagi karena ketertarikan masyarakat terhadap pokok 
bahasan dalam rapat.  

3. Di Padang Pariaman 
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Hal yang menarik saat pelayanan di Padang Pariaman 
adalah ada masyarakat yang memang secara usia sudah 
lanjut dan satu orang lagi perempuan masih muda 
namun selalu aktif dalam mengikuti aktifitas dan lebih 
sering menjadi motor penggerak masyarakat misal 
untuk persiapan simulasi, untuk pembuatan jalur 
evakuasi dll (Yona cs dan bapak  ”nini mamak”).  
Tantangan yang saya rasakan adalah di daerah tersebut 
masih sering terjadi gempa yang berpotensi tsunami 
sehingga kesiapsiagaan dan kewaspadaan harus selalu 
dilakukan.  

4. Di Mentawai 
Salah satu tantangan yang saya rasakan saat pelayanan 
di Mentawai adalah kondisi geografis yang sulit 
dijangkau dengan kondisi jalan yang belum seluruhnya 
jalan beraspal.  Selain itu akses komunikasi cukup sulit 
sehingga sinyal handphone sulit kecuali di daerah kota.  
Kondisi geografis yang sulit tersebut menjadi ancaman 
bagi kendaraan roda dua yang menjadi alat transportasi 
kami setiap hari ketika melakukan pelayanan di desa-
desa dampingan.  Dan tidak jarang ban kendaraan 
kami bocor.  Jika ban bocor saat kami berada di hutan 
maka kondisi tersebut memaksa kami untuk 
menuntun kendaraan hingga menemukan masyarakat 
yang dapat membantu untuk menambal ban.  Kondisi 
ini pernah saya alami saat sedang menjalankan ibadah 
puasa, sehingga tantangannya menjadi semakin besar.  
Namun demikian saya tetap bersemangat dalam 
melakukan pelayanan di masyarakat.  
(Sumber Yakkum Emergency Unit) 
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SUSILASTUTI 

 
Pertama bergabung dengan 

YEU pada program pemulihan 
paska gempa bumi di Yogyakarta 
dan DIY yang didukung oleh 
KNH sebagai staf progam 
psychosocial, tepatnya pada bulan 
April 2006, dan ditempatkan di 
dusun Gerselo Bantul bersama 2 
orang staf CD Bethesda yang b
(Community Organizer). 

ertugas sebagai CO 

Pengalaman suka dan duka dalam mendampingi 
masyarakat menjadi pembelajaran yang berharga untuk 
saya. Beberapa pengalaman duka adalah saat bersama 
rombongan dihadang oleh masyarakat Peulanteu dan 
menyeret salah satu teman kami turun dari mobil.  Lalu 
kami diusir paksa dan tidak boleh mendampingi lagi di 
Peulanteu. Hal tersebut muncul karena kesalahpahaman 
terhadap pernyataan salah satu teman yang berada dalam 
rombongan sehingga berdampak kami semua dan lembaga 
tidak boleh masuk lagi ke Peulanteu. Seminggu paska 
kejadian tersebut saya diminta oleh salah satu teman untuk 
menginisiasi rekonsiliasi konflik yang terjadi dan pada 
akhirnya berhasil melalui proses negosiasi. 

Pengalaman duka lain adalah saat menjalankan 
project Kuala Bubon bersama teman-teman, dimana 
permasalahan di Kuala Bubon sebelumnya belum tuntas. 
Ada masyarakat yang menuntut keterbukaan dana dalam 
pembangunan rumah. Dan permasalahan di LPD yang 
mendapat support dana besar dari YEU maupun CD 
Bethesda namun secara skill manajemen keuangan mereka 
masih belum mampu dan butuh pengawasan ketat. Pada 
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pendampingan di KBB ini tingkat tekanan psikisnya 
sangat tinggi meskipun hanya 1 desa dengan jumlah 
penduduk yang kecil dan tim yang hanya 3 orang. 
Meskipun pada akhirnya kami dapat dekat dengan 
masyarakat KBB dan memberikan akhir yang manis. 

Namun demikian pengalaman suka juga pernah saya 
alami yaitu pengalaman ketika mendampingi masyarakat 
desa Moawo, Lahewa, Nias Utara. Dapat hidup dengan 
kondisi terbatas bersama masyarakat setempat. Saya diberi 
1 rumah kayu yang merupakan posko organisasi rakyat di 
Moawo untuk saya tinggali selama berada di Moawo. 
Namun masyarakat tidak mengijinkan saya tidur sendirian 
karena tidak ada akses air bersih dan WC yang dekat, dan 
listrik. Mereka meminta saya tidur dengan anak-anak 
perempuan / ibu-ibu supaya saya ada teman dan supaya 
ada yang mengurus ketika sakit.  

Mendampingi masyarakat Mentawai yang memiliki 
akses terbatas terhadap kesehatan, transportasi, 
komunikasi dan pendidikan. Keramahan dan ketulusan 
masyarakat ketika live in di dusun mendorong saya untuk 
selalu bersyukur karena kondisi saya jauh lebih baik dari 
mereka.  Selain itu tingkat partisipasi masyarakat juga 
tinggi dalam menjalankan program-program bersama. 

Yang saya lakukan dalam mendampingi masyarakat 
adalah: 

1. Pada gempa Jogja, saya melakukan pendampingan 
untuk anak-anak korban gempa melalui children 
centre dengan kegiatan bermain dan belajar.  

2. Di Porong Sidoarjo juga melakukan hal yang sama, 
termasuk assesment untuk anak-anak korban 
lumpur Lapindo 

3. Di Aceh Barat, pada program ex combatant saya 
mendampingi anak-anak desa Peulanteu Lambalek 
untuk kegiatan Sekolah Damai, dan mendampingi 
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4. Di Aceh Barat, khususnya Kuala Bubon, 
mendampingi masyarakat pesisir dalam pemulihan 
ekonomi melalui peningkatan kapasitas masyarakat 
terkait kehidupan nelayan dan juga kesiap-siagaan 
bencana di desa dan sekolah. 

5. Di Padang dan Padang Pariaman, melakukan 
pendampingan di sekolah-sekolah yang dibangun 
oleh JICA dalam rekonstruksi paska gempa. Saya 
membantu melakukan penguatan soft skill dalam 
bidang kesiap siagaan bencana termasuk menyusun 
modul sekolah aman versi Padang dan Padang 
Pariaman bersama Seeds Asia. 

6. Di Nias, melakukan pendampingan untuk SD, 
Puskesmas Lahewa dan Desa Moawo dalam kesiap-
siagaan bencana, termasuk dalam upaya advokasi 
terkait permasalahan dan hak dasar masyarakat. 

7. Di Merapi, melakukan pendampingan psikososial 
untuk penyintas melalui pelatihan-pelatihan di 
bidang livelihood di 5 dusun di 5 kecamatan dan 2 
kabupaten di Magelang dan Sleman Yogyakarta. 

8. Di Sampang, Madura melakukan pendampingan 
untuk penyintas konflik Syiah dan Sunni melalui 
manajemen barak. 

9. Di Mentawai, melakukan pendampingan dalam 
bidang penguatan ekonomi, kesehatan, watsan 
sekaligus menjadi fasilitator pelatihan terkait 
program yang dijalankan atas kerjasama YEU dan 
YAD  
(Sumber : Yakkum Emergency Unit) 

 

156 
 



 
DDIAN TRINESSWARA :  

“Hampir tidak 
walau hid

terdengar keluh
dup dengan sega

han dari mulut 
ala keterbatasan

mereka 
n” 

 

t
B
t
s
P
k
u
M
b
k
d
d
h
d
b
t
k
y
s
k
k
t
t
k
k
y
m
m

Saya lahi
tanggal 23 S
Bergabung di YE
tanggal 7 Novem
staf Finance 
Pengalaman ya
ketika bergabun
untuk bergabun
Mentawai adalah
berbeda dengan 
kondisi geografi
dengan segala ko
dan sempit, bece
hujan, masuk k
dengan rakit sea
berukuran kecil 
tengah laut adala
keterbatasan akse
yang harus dilalu
satunya komun
komunikasi mela
komunikasi lew
tergantung kepad
tersendiri. Begit
kedukaannya. D
kebahagiaan. Me
yang dapat 
menyebutkannya
menakjubkan da

r di Tangera
September 198
EU Mentawai pa
mber 2012 sebag
and Accountin

ang mengesank
ng dengan YE
ng dengan ti

h ketika terjun lan
wilayah tinggal.

fis yang mengh
ondisi yang ada.
ek dan licin den
ke dalam hutan
adanya, menyebe

dengan kemun
ah sebagian duka
es komunkasi ada
ui. Karena berada
nikasi yang da
alui pesawat telpo

wat internet. Pe
da pihak lain (UN
tulah kondisi M

Dalam kedukaan 
entawai juga m

dirasakan. H
 satu per sat

an penerimaan 

ng 
83. 
ada 
gai 
ng.  
kan 
EU 
im 
ngsung ke lapang
. Jalan yang dila
haruskan saya 
. Akses jalan ya
ngan kubangan a
n, menyeberang
erangi laut deng
ngkinan mesin 
a yang harus dilal
alah hal yang pal
a jauh dari kelua
apat dilakukan 
on ataupun deng
engiriman lapor
N) juga menjadi 
Metawai dengan

pasti akan se
menawarkan keb
Hampir tidak 
tu, kondisi ala
masyarakat yang

gan yang 
alui serta 
bertahan 
ng rusak 
air ketika 
gi muara 
gan boat 
mati di 

lui. Tapi, 
ling berat 
arga satu-

adalah 
gan akses 
an yang 
kesulitan 
n segala 
elalu ada 
bahagiaan 

dapat 
am yang 
g hangat 

157 
 



h
p
y
h
k
m
y
k
t
k
(

hanyalah sebagia
pendampingan y
yang membuat 
hidup dan keb
keterbatasan ya
mencukupi kebu
yang tidak tern
keluhan yang kel
tawa riang dan se
keterbatasan.  Su

an kecil kebaha
yang dilakukan d
diri tersadar da
ahagiaan hidup
ng menjadi al

utuhan dari alam
nilai harganya. H
luar dari mulut m
emangat untuk te

ura’ sabeu bulat 

giaan yang dida
di Mentawai.  Ba
n terbuka mata
.  Kesederhan
lat untuk mer

m menjadi inspira
Hampir tidak t

mereka yang ada 
etap hidup deng
nia!  

apat dari 
anyak hal 
a tentang 
aan dan 

raih dan 
asi hidup 
terdengar 
hanyalah 
an segala 

K
t
b
O
P
P
B
2
A
S
S
p
m
k
k
d
s
Y

(Sumber Yakkuum Emergency UUnit) 
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Kabupaten Teluk Wondama.  Saya bertugas di kabupaten 
tersebut selama kurang lebih satu tahun. Progaram yang di 
lakukan kurang lebih sama dengan program Manokwari 
hanya jenis bencana yang berbeda.  Di Manokwari lebih 
banyak mendorong untuk kesiapsiagaan ancaman bencana 
gempa bumi dan tsunami sedangkan di Kabupaten Teluk 
Wondama diarahkan untuk kesiapasiagaaan ancaman 
bencana banjir. 

Dua tahun bersama YEU bukan waktu yang singkat 
bagi saya untuk belajar dan mencari pengalaman.  Suka 
dan duka terlalu banyak bagi saya dan itu semua adalah 
pembelajaran yang berarti bagi saya pribadi.  Saya dapat 
belajar banyak dari YEU bagaimana mengarahkan 
masyarakat, memberikan pemahaman dan pengetahuan 
tentang PRB.  Namun dari masyarakatpun saya mendapat 
banyak pembelajaran dan pengalaman yang begitu berarti 
karena masyarakat yang kami dampingi bermacam cara 
berpikir dari yang tua, muda, masyarakat awam, 
masyarakat terpelajar, anak-anak sekolah, guru dan masih 
banyak lagi yang lain. Untuk itu dengan rendah hati saya 
sampaikan banyak terima kasih kepada Yakkum, 
khususnya Unit Kerja YEU dan semua masyarakat yang 
telah di dampingi YEU selama di Tanah Papua. 
(Sumber Yakkum Emergency Unit) 
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IBNU SUBRRATA:   
“Duka adalah kketika bertugass di area dan kebbetulan  
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Merapi dan bersama masyarakat lokal desa Jemowo Kab 
Boyolali melakukan pelatihan kebencanaan. Walaupun 
hanya seorang diri di bagian ini saya tidak merasa sendirian 
karena banyak teman dan saudara khususnya keluarga 
yang mau memberikan pengertian, dukungan dan 
bantuannya sehingga pekerjaan ini semakin ringan. 

Pekerjaan rutinku di seputaran Surakarta dan 
sekitarnya bersama dengan 8 kelompok binaan yang 
tersebar di beberapa Kelurahan di Surakarta. Memberikan 
penyuluhan, pelatihan, dan dukungan moral kepada 
anggota kelompok akan bahaya dan penanggulangan 
penyakit dilakukan agar masyarakat lebih peka akan 
kondisi diri sendiri dan lingkungannya. 

Dukungan lembaga saat ini sangatlah besar dalam 
pelayanan saya di UPKM, dengan langsung di bawah 
direktur menjadikan pelayanan ini lebih cepat dengan 
membawa dampak yang nyata kepada RS. Dukungan dr. 
T. Soebroto, M.Kes baik sebagai pimpinan dan bapak 
membuat daya juang dan semangat lebih kuat. Beliau 
selalu mendukung setiap kegiatan UPKM baik yang 
bermanfaat langsung ke RS dan terlebih kepada 
masyarakat di luar RS  
(Sumber : UPKM RS. Panti Waluyo Surakarta) 
 
Satu kalimat yang selalu saya ingat dari dr T Soebroto 
ketika ber-UPKM “Belajarlah bersama masyarakat, dan 
Allah akan selalu memimpinmu”  
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MENJADI TANGAN TUHAN : 
Refleksi Iman Seorang Pekerja Sosial 

 
“Ada cerita yang menarik dialami sebuah gereja di 

Inggris, pasca Perang Dunia Kedua. Gereja tersebut 
hancur, termasuk sebuah patung Yesus disalibkan dengan 
tangan terlentang. Oleh para pengurus gereja, patung itu 
hendak direnovasi karena bagian tangannya terputus 
akibat kejatuhan puing-puing gereja. Tetapi pastor gereja 
tersebut memiliki pendapat lain, sebaiknya patung tersebut 
dibiarkan begitu saja, tanpa harus direnovasi bagian 
tangannya. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus 
tidak lagi perlu tanganNya sendiri untuk bekerja, kitalah 
yang menjadi tanganNya,” cerita pendeta pagi itu dalam 
sebuah kebaktian Minggu yang kuikuti di salah satu daerah 
pelayanan kami, tahun 2011. “Kitalah tangan Tuhan, 
dipilih menjadi tangan Tuhan untuk melayani sesama….” 
Lanjut kotbah pendeta. Dan aku pun tercekat, kalimat ini 
sungguh menohok. 

Pergumulanku terjawab hanya sekejap, kita sebagai 
umatNya diminta menjadi tangan Tuhan. Apa maksudnya? 
Jangan-jangan hal ini juga menjadi jawaban dari 
pertanyaanku selama ini: Mengapa aku, Tuhan? Mengapa 
aku yang harus menanggung beban tugas yang tampak 
melebihi kekuatan dan kapasitasku? Mengapa aku harus 
menemui persoalan sulit di tengah-tengah tugas tersebut? 
Mengapa aku memilih jalur sebagai pekerja sosial yang 
tidak mudah, sementara banyak tawaran lebih 
menggiurkan dan mendatangkan kekayaan? Jawaban 
“Karena kita adalah tangan Tuhan” seolah-olah begitu 
lugas, tak terbantahkan, dan tidak dapat digugat lagi. Pagi 
itu aku tergugu, kelu, dan sampai detik ini masih bercokol 
di kepala: Baik, kalau memang aku adalah tanganMu, 
Tuhan, lalu aku harus berbuat apa? I have no hands, but 
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yours….cerita di atas mengingatkanku foto salib Yesus 
yang kuambil ketika mengikuti perayaan Paskah di Filipina 
tahun 2007. Saat itu aku dikirim oleh lembaga CD 
Bethesda mengikuti kursus isu perempuan selama kurang 
lebih 2 bulan yang diselenggarakan oleh Institute of Women 
Studies, milik kongregasi biarawati terbesar di Filipina.     

Secara kebetulan kursus diselenggarakan menjelang 
Paskah dan aku dapat merayakan Paskah di negeri bibi 
Aquino. Setelah mengikuti misa Paskah, aku diundang 
minum teh bersama para suster di lobby biarawati. Aku 
tertegun melihat sebuah patung salib Yesus dipajang di 
lobby, dan tertarik untuk mencermati pesan apa yang 
hendak disampaikan oleh patung ini. Jawabannya baru aku 
dapatkan 4 tahun kemudian, ketika mendengar kotbah 
pendeta di hari Minggu, beberapa saat sebelum Paskah 
2011. Barangkali salib yang tergantung di biara itu 
terinspirasi dari kisah gereja tadi, dan aku diingatkan lagi, 4 
tahun kemudian.  

Kita adalah tangan Tuhan, masih menjadi misteri 
buatku saat ini, di tempat ini yang menyimpan misteri 
juga. Entahlah, apakah kalimat ini sekedar penguatan dan 
penghiburan, atau juga menjadi tantangan buat aku dan 
teman-teman kerja di bumi yang menyimpan segudang 
persoalan kesehatan ini, aku tidak tahu dan sedang kuurai 
jawabannya. Apakah ini konsekuensi dari memilih 
panggilan hidup sebagai pekerja sosial? Konsekuensi yang 
harus kutanggung karena pilihanku pun tidak banyak 
dilirik oleh orang lain, setidaknya oleh teman-teman 
kuliahku dulu. Dari sekian puluh teman seangkatan, tidak 
lebih dari 5 orang yang memilih jalur kerja sosial, salah 
satunya adalah aku. Kemudian aku melanjutkan refleksi, 
hingga sampai pada pertanyaan di atas itulah, mengapa aku 
memilih menjadi pekerja sosial.  
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Sebenarnya tidak ada alasan khusus, semuanya 
berjalan mengalir begitu saja. Berawal dari pilihan 
pekerjaan hampir 12 tahun lalu, ketika aku merampungkan 
kuliahku, entah mengapa hati kecil memintaku memilih 
tetap bekerja di kota Jogja padahal satu-satunya peluang 
hanyalah di sebuah LSM lokal dengan kompensasi jauh di 
bawah UMR. Tidak tahu kenapa. Lama-lama dunia 
pekerjaan sosial dan humanitarian ini menjadi tantangan 
buatku untuk terus menggelutinya hingga detik ini. Pada 
akhirnya membentuk karakter dan panggilan hidup yang 
barangkali anomaly bagi orang lain. Bila orang lain 
berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-
banyaknya agar bertahan hidup, aku malah berpikir biarlah 
rejeki datang dengan sendirinya yang penting orang yang 
membutuhkan tenaga, pikiran, dan perhatian saya dapat 
terpenuhi sebagian kecil kebutuhannya. Aku menjadi 
pribadi yang anomaly, dan sialnya seringkali hal ini 
menjebakku dalam situasi yang sulit.  

Tetapi, tahukah Anda bahwa menjadi pekerja sosial 
tidak selamanya tak beruntung? Betul memang, barangkali 
dari segi finansial tidak sebesar pilihan karier lainnya. Di 
samping konsekuensi yang sudah kusebutkan satu demi 
satu di atas, aku merasa tetap beruntung, karena aku 
mengalami kejadian-kejadian luar biasa yang menggedor 
nurani, pengalaman-pengalaman dan perjalanan yang 
barangkali tak kan mungkin kualami apabila 12 tahun lalu 
aku tidak memilih opsi ini. Perjalanan-perjalanan ini -
meskipun jauh disebut hura-hura- malah membuatku 
makin takjub dan tersungkur di hadapanNya yang mana 
setiap saat panggilanNya mampu mengetuk sisi terdalam 
humanitasku. Hingga seorang sahabatku yang lain 
menegur aku dengan mengatakan "Jangan pernah 
mengatakan bahwa kamu tidak beruntung karena bagiku 
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hidupmu jauh lebih punya warna dan tidak banyak dimiliki 
oleh orang pada umumnya." 

Kini aku semakin tersadar, jawaban dari semua 
pertanyaan itu adalah, karena kita diminta menjadi Tangan 
Tuhan yang bekerja. Barangkali terlalu naif kalau kami 
kemudian berjanji terlalu muluk dengan mengatakan 
bahwa kami siap menjadi tangan yang sempurna 
melakukan pekerjaan mulia. Karena aku takut 
mengecewakan Tuhan, jadi aku hanya sanggup berkata: 
Tuhan, meski tidak sempurna, aku mau menjadi tangan 
yang baik saja. Yang dapat bekerja, tetapi kadang butuh 
istirahat juga, retreat agar kerja menjadi optimal. Kalau 
berlepotan debu dan kotoran, ingatkan aku untuk saling 
membersihkan antara tangan satu dengan yang lainnya.  
(Sumber : Dewi Utari - staf CD Bethesda) 

 
 

IMAN PELAYANAN DI YAKKUM 
 

Sangat diutamakan jika Yakkum memprogramkan 
peningkatan pemeliharaan iman dan kesadaran akan 
fanatisme terhadap Yakkum, guna meningkatkan peran 
SDM di masing-masing unit dalam pelayanannya, Melalui 
program “SIAPA  YAKKUM”  

Perlunya tiap SDM untuk mengenal Yakkum. Hal 
ini didasari bahwa tidak semua karyawan mengerti arti 
pelayanan di Yakkum, karena perlu dipahami bahwa 
SDM/ karyawan yakkum terdiri dari KWT dan KWTT.  
(Sumber : UPKM RSE Klampok) 
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”JANGAN LELAH” 
Perjalanan pelayananan kadang menyisakan sesuatu 

yang tidak menyenangkan oleh karena hambatan yang 
sering tidak dapat diprediksi datangnya, kadang juga 
merasa tidak ada untungnya kita dalam melakukan sesuatu, 
namun dengan semangat melayani sesama dan semangat 
belajar maka timbulah kesabaran yang membuahkan 
sukacita. 

“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, 
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam 

pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam 
persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. “ 

(I Korintus  15:58). 
(Sumber : Krisyatno – staf UPKM RSK Ngesti 
Waluyo Parakan). 

 
 
RENCANA TUHAN SUNGGUH INDAH 

 
Setiap orang pasti merindukan untuk dapat bekerja 

secara  mapan, terhormat dan terpandang  sehingga dapat 
mengaktualisasikan diri, untuk dapat memenuhi segala  
kebutuhan pribadi, keluarga maupun kebutuhan-
kebutuhan lainnya. Tapi bekerja yang sifatnya rutinitas 
agaknya  membuat kita terkadang bosan, semua itu 
membuat kita terkadang merasa muak dengan segala 
rutinitas yang tiada henti datang kepada kita. Dan 
membuat jenuh pikiran kita, karena hanya di isi dengan 
deadline kerja dikantor yang kian hari kian menumpuk 
yang membuat otak terasa mau pecah. Itulah dunia kerja, 
yang sesungguhnya diluar sana yang mau tidak mau harus 
kita terima demi sesuap nasi untuk keluarga kita. Maka 
saya sungguh senang  bekerja dilingkungan yang setiap 
saat berubah yang setiap hari bertemu dengan orang-orang 
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baru yaitu di bagian UPKM. Saya bersyukur di tempatkan 
oleh Tuhan bekerja di RS. Panti Wilasa “Dr. Cipto’ 
Semarang, tak terbayangkan di benak saya bahwa saya 
akan ditempatkan di bagian UPKM dari awal saya masuk 
sampai saat ini yaitu ± 18 tahun saya mengabdikan diri 
(1997-2013). Banyak suka duka didalam kita bekerja, tapi 
saya menikmati, karena sesuatu yang kita kerjakan dengan 
suka cita akan mendatangkan banyak mujijat baik untuk 
kita pribadi untuk di lingkungan kita. 

Sangat menarik buat saya untuk melihat apa yang 
Tuhan sediakan selama empat puluh tahun perjalanan 
bangsa Israel dari negeri Mesir hingga memasuki tanah 
Kanaan sebagai tanah yang Tuhan janjikan untuk 
diberikan kepada bangsa itu, seperti yang Tuhan telah 
berikan ke saya selama ini. Kalau saudara terus menyimak 
perjalanan bangsa Israel ini hingga memasuki tanah 
Kanaan, masih banyak perkara ajaib yang Tuhan lakukan 
kepada bangsa ini. Namun mereka masih terus mengeluh 
dan bersungut-sungut, malahan mereka membuat patung-
patung untuk disembah karena menganggap Tuhan tidak 
sanggup lagi menolong mereka.  

Sekarang coba perhatikan hidup kita sendiri. Coba 
bayangkan apa yang kita lakukan saat kita terbangun di 
pagi hari. Bangun pagi, siap-siap mandi dan pergi ke 
kantor. Atau mungkin saat sore ada yang langsung ke gym 
untuk berolahraga. Malam tiba lagi di rumah, makan 
malam dan siap-siap tidur. Semuanya berlangsung begitu 
rutin. Sepertinya setiap hari tidak ada sesuatu yang special 
yang Tuhan sediakan buat kita. Segala sesuatunya berjalan 
biasa-biasa saja. Dari gambaran tersebut diatas ternyata 
selama ini kita selalu terlena dengan rutinitas keseharian  
kita sehingga tidak dapat merasakan betapa selama ini 
Tuhan selalu mepelihara dan juga mengasihi kita. Di sini 
saya benar-benar baru menyadari ternyata saya sudah 
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terlalu biasa melihat pertolongan Tuhan. Saya anggap hal 
yang wajar ketika saya bangun pagi saya masih dapat 
berdiri di atas kedua kaki saya, sangat biasa buat saya 
ketika tangan saya masih dapat dipakai untuk 
membereskan rumah. Begitu juga kalau mata ini masih 
dapat melihat, ya so what?. Semuanya terlihat biasa saja 
buat saya. Namun Ingat-ingat apa yang kita lakukan di 
kantor.  

Banyak kejadian yang dalam hidup kita sering kali 
tak terduga yang mungkin berakibat sangat fatal bahkan 
merugikan, atau mungkin kita dapat melihat disekeliling 
kita kajadian-kejadian yang di luar akal pikiran kita. 
Contoh : Gempa bumi di Yogyakarta yang terjadi pada 
pagi hari yang mungkin banyak orang bersiap-siap 
melakukan aktifitas bahkan masih terlelap tidur, atau 
tsunami di Aceh, gunung meletus dll. Dengan kejadian2 
tersebut baru kita disadarkan bahwa ada kuasa Tuhan yang 
bekerja di balik semua itu. Maka kegiatan2 yang kita 
anggap biasa saja itu merupakan kejadian yang sangat luar 
biasa biasa Tuhan lakukan pada kita. Seringkali dalam 
melakukan pekerjaan di bagian kita, seringkali kita 
menunda-nunda untuk segera selesai . Atau bahkan sering 
pekerjaan yang harusnya diselesaikan dalam sehari kita 
selesaikan tiga hari. Kita tidak bersyukur dari sekian 
banyak orang yang menganggur Tuhan masih sediakan 
pekerjaan yang baik buat kita. Kita anggap pekerjaan ini 
pekerjaan yang biasa saja, tidak ada yang terlalu hebat 
untuk dibanggakan tentang pekerjaan saat ini. Padahal 
seharusnya kita bangga untuk  melakukan tugas panggilan 
kita di bagian kita masing2, karena melalui tangan kita 
Tuhan mau mengulurkan bantuan bagi saudara2 kita yang 
membutuhkan. Amin. 
(Sumber : Danu – staf UPKM RS Panti Wilasa Dr 
Cipto)  
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 SOSIO-PASTORAL:  

RELEVANSI PENDEKATAN PRAKTIS 
PASTORAL DENGAN KONTEKS LOKAL DI 

MASYARAKAT 
 

Masyarakat Lhokpuuh di Aceh Utara dapat 
menerima kenyataan kehilangan orang-orang yang mereka 
cintai dalam peristiwa konflik TNI-GAM dan Gempa -
Tsunami tahun 2004  sebagai suatu takdir. Pemahaman 
tentang takdir membantu masyarakat untuk merelakan 
atau mengikhlaskan semua pengalaman kedukaan yang 
mereka alami. Peristiwa yang mereka alami merupakan ijin 
Tuhan. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda-beda 
dan jika saat ini masih diberikan kesempat untuk 
menikmati hidup berarti Tuhan sudah mentakdirkan 
semua seperti itu. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat 
Jogyakarta, peristiwa gempa bumi tahun 2006 
meninggalkan kesedihan yang mendalam namun bagi 
mereka, pearsaan Nrimo (menerima) menjadi kekuatan 
untuk menerima pengalaman kedukaan yang mereka 
alami. 

Pengalaman ini harus diterima dengan lapang dada 
dan apa adanya, namun hal ini sedikit berbeda dengan 
masyarakat Munte Baru-baru di Mentawai yang sangat 
sulit menceritakan peristiwa kehilangan anggota keluar 
kepada orang lain karena dianggap tabu. Menanyakan 
nama anggota keluarga yang hilang atau menanyakan 
jumlah keluarga yang hilang merupakan pertanyaan yang 
berat dan melukai perasaan sehingga pengalaman duka 
seberat apapun akan dialami sendiri tanpa orang lain harus 
tahu.  Lain halnya dengan masyarakat Wondama di Papua 
Barat, peristiwa banjir bandang tahun 2010 merupakan 
teguran kepada manusia untuk menjaga alam yang 
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merupakan warisan nenek moyang. Pengalaman 
kehilangan merupakan pengingat bagi semua orang untuk 
kembali mengintropeksi diri  dan menghargai semua 
sumber daya yang disediakan alam bagi masyarakat, tanah 
dan kekayaan alam adalah “mama” (ibu) bagi masyarakat 
Papua secara umum.  

Keempat komunitas diatas menjelaskan bahwa 
setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-
beda dalam memandang dan memaknai sebuah peristiwa 
kedukaan. Budaya dan kepercayaan sangat mempengaruhi 
cara pandang dan pemahaman suatu masyarakat tentang 
pengalaman kedukaan. Pemahaman tentang takdir, nrimo, 
dan teguran dari Tuhan merupakan bukti  bahwa budaya 
dan kepercayaan tidak dapat dipisahkan, keduanya telah 
melebur menjadi budaya baru. Budaya tidak dapat 
dipahami tanpa memahami kepercayaan setempat, 
demikian juga sebaliknya, kepercayaan tidak dapat 
dipahami tanpa memahami budaya sebab kedua hal ini 
sangat berhubungan erat sehingga jika ingin memahami 
sebuah masyarakat maka perlu memahami sosial masyarakat 
yaitu memahami budaya dan kepercayaan setempat.  
 
Sosio Pastoral 

Kepercayaan dan budaya sudah dimiliki masyarakat 
bertahun-tahun, berproses dan berkembang, mengalami 
benturan dan kemudian mengalami penyesuaian 
membentuk sebuah mekanisme sosial dalam menyelesaiakan 
masalah-masalah sosial termasuk rasa duka dan 
kehilangan. Mekanisme sosial tersebut merupakan 
inkulturasi dari kepercayaan dan budaya setempat untuk 
menyelesaikan perasaan kedukaan atau kehilangan 

Fakta bahwa semua komunitas memiliki 
kepercayaan dan budaya yang terbentuk dari konteks 
setempat sehingga dalam kondisi apapun semua 
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komunitas tentu memiliki mekanisme pengelolaan 
pengalaman kedukaan termasuk masyarakat Monte Baru-
baru di Mentawai pun memilik mekanisme pengelolaan 
rasa duka dan kehilangan.  

Peristiwa konflik, tsunami, banjir, gempa bumi dan 
lain sebagainya meninggalkan perasaan kehilangan dan 
kedukaan dan semua pihak berbondong-bondong atas 
nama kemanusiaan menawarkan model/pendekatan yang 
dianggap obat manjur untuk dapat menghilangkan rasa 
duka atau kehilangan tanpa disadari bahwa tawaran obat 
tersebut sedang membunuh mekanisme lokal yang sudah 
ada bertahun-tahun. Jika semua pendekatan dari berbagai 
pihak atas nama kemanusiaan yang menekankan pada 
sustainability (membentuk mekanisme coping), 
pertanyaannya yang mana yang lebih sustain, apa 
pendekatan baru dan asing atau pendekatan lokal yang 
sudah digunakan bertahun-tahun? 

Memang pendekatan lokal bukan barang instan yang 
sudah tertulis dengan langkah-langkah kongkrit dan 
tinggal menggunakannya, namun perlu upaya untuk 
mencari, menemukan, menggerakan dan memaksimalkan. 
Menemukan pemahaman sosiomasyarakat, menggerakkan 
peran-peran sosial dan media-media sosial  dan kemudian 
memaksimalkan peran dan media menjadi sebuah 
mekanisme pertahanan diri yang mandiri dan sustain  

Pengalaman masyarakat Lhokpuuh, masyarakat 
Tangkil, masyarakat  Munte Baru-baru dan masyarakat 
Wasior menunjukan bahwa semua masyarakat memiliki 
dan mampu melalui semua pengalaman kedukaan atau 
perasaan sedih yang dialami akibat bencana dan bukan 
semata karena pendekatan baru yang dibawakan oleh 
pihak luar yang membantu. Mekanisme sosial yang ada 
merupakan inkulturasi  kepercayaan dan budaya setempat, 
masyarakat Lhokpuuh dan Tangkil yang kental dengan 
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keislaman, masyarakat Munte Baru-baru dan Wasior yang 
kental dengan kekristenan. Inkulturasi tersebut merupakan 
sebuah pendekatan sosio pastoral sesuai dengan konteks 
lokal.  Pendekatan sosio pastoral  merupakan pendekatan 
yang membangun mekanisme coping (kemampuan 
menyelesaikan masalah) dan memastikan keberlanjutan 
karena mendorong dukungan sosial dari masyarakat 
setempat sebagai upaya menjaga nilai-nilasi sosial dan  juga  
mendorongan setiap orang mampu dan saling mendukung 
mengelolah pengalaman duka.  
(Sumber: Arnice Ajwilla – Staf Yakkum Emergency 
Unit) 
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RINGKASAN PELAKSANAAN RENSTRA 
EKSTRA MURRAL TAHUN 2012 

 
Visi : 
Terpenuhinya hak-hak kesehatan holistik masyarakat 
yang berkelanjutan, melalui sinergi pelayanan 
kemanusiaan dan pengembangan masyarakat 
transformatif yang berbasis CBO, akuntabilitas, dan 
berkualitas  
 
Isu Strategis 1:  
Keterhubungan antara pekerjaan emergency-
rehabilitasi-development-dan advocacy dalam satu 
brand Yakkum dan co-branding ACT Alliance. 
  
Indikator pencapaian  

1)   Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama 
antar unit ekstramural (emergency-rehabilitasi -  
developmentadvocacy); 

2)   Meningkatnya visibilitas Yakkum dan ACT 
Alliance sebagai lembaga kemanusiaan dan 
pembangunan yang akuntabel, berdampak dan 
lestari pada level nasional maupun internasional; 

3)   Menjadi leading sektor dalam advokasi sektor 
kesehatan baik  dalam bidang emergency, rehabilitasi  
dan development; 

4)   Meningkatnya peran Jakarta liason office sebagai 
pusat fasilitasi advokasi bagi organisasi 
masyarakat/CBO, unit-unit pelayanan Yakkum 
dan pengembangan kemitraan advokasi secara 
nasional dan internasional; 

5)   Meningkatnya pengembangan program-program 
yang kreatif dan inovatif dengan mitra-mitra baru. 
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Pelaksanaan : 
Secara umum kerjasama antar unit ekstramural 
semakin terakselerasi di tingkat operasional, 
contohnya dalam koordinasi pelaksanaan beberapa 
event nasional dan global seperti peringatan Hari 
Kesehatan dengan tema Lansia, Hari Pengurangan 
Risiko Bencana (termasuk konperensi tingkat menteri 
se Asia Pasific untuk pengurangan risiko 
bencana/AMCDRR) dan peringatan Hari AIDS. Di 
tingkat strategis kerjasama antar unit ekstramural 
maupun dengan rumah sakit semakin diusahakan 
sinerginya lewat pelatihan hospital disaster plan antara 
RS YAKKUM dan Yakkum Emergency Unit (YEU).   

 
Di tingkat ACT (Action by Churches Together) Indonesia 
Forum, YAKKUM aktif mendukung upaya 
sinkronisasi (alignment) strategic plan ACT dalam 
renstra ACT indonesia Forum dan renstra lembaga.  
YAKKUM lewat YEU juga mengirimkan staff 
berpartisipasi dalam pelatihan akuntabilitas HAP dan 
mempromosikan framework HAP (Humanitarian 
Accountability Partnership) dalam pelaksanaan 
program di masyarakat yang didukung lewat jaringan 
ACT.  Selain itu staf YAKKUM  aktif dalam struktur 
ACT Alliance (sebagai Governing board, Emergency 
Response Team, Advisory Group for Advocacy, 
Information & Communication, community of 
practice untuk Psychosocial Community of Practice 
dan untuk Rehabilitation and Difability)  
  
Dalam hal pelayanan relief dan humanitarian, hal-hal 
yang telah dilaksanakan selama 2012 oleh YAKKUM 
Emergency Unit adalah:  
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• Review dan simulasi SOP Emres  
• Kerjasama dengan Americares untuk pengadaan 

250 paket hyangiene kits (untuk 250 KK/1000 
orang) yang dapat di distribusikan ketika terjadi 
bencana; Membangun kemitraan dengan Plan 
Indonesia sejak Agustus 2012 untuk  emergency 
response dengan persetujuan/penunjukan dari 
Plan Indonesia untuk bencana dengan skala 
Nasional atau ada pernyataan dari pemerintah 
akan kebutuhan bantuan internasional 

• Peningkatan kapasitas staf dalam hal manajemen 
bencana kerja sama dengan CBHA/Enhance, 
UNOCHA, BNPB    

• Respon sectarian konflik di Sampang selama 2 
minggu dengan program pelayanan kesehatan dan 
manajemen barak  

• Respon Banjir di Singkil dengan memberikan 
bantuan 100 paket higyiene kits 

• Response banjir bandang di Maluku Tengah dan 
Seram Bagian Barat dengan program distribusi 
pangan & barang, fasilitasi MCK dan pelayanan 
kesehatan komprehensif di 3 dusun.  

• Membangun sistem kesiapsiagaan, sistem 
peringatan dini dan simulasi di 20 desa di 
magelang, Sleman, Mentawai dan di Wasior. 

• Bersama Pengurus Pelkesi wilayah 3 melakukan 
pelatihan tim asesment dan tim emergency 
response untuk semua anggota Pelkesi wilayah 3 
dan memberikan masukan revisi SOP respon 
emergency Pelkesi. 
 

UPKM RS YAKKUM seperti Dr Cipto Semarang dan 
Panti Rahayu Purwodadi juga aktif melakukan 
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emergency respon untuk banjir Tegowanu dan banjir 
Grobogan dengan pelayanan kesehatan gratis, 
distribusi logistic dan penyediaan air bersih.  
 
Dalam hal program rehabilitasi, hal-hal yang telah 
dilaksanakan selama 2012 oleh Pusat Rehabilitasi 
YAKKUM adalah: :  
• Program rehabilitasi berbasis institusi: Melayani 

129 klien untuk asesment fisik, 141 klien untuk 
pemeriksaan dokter, 62 klien yang dirawat luka, 
173 klien untuk fisioterapi, 69 klien untuk okupasi 
terappi, 110 klien untuk alat bantu mobilitas dan 
165 klien untuk non case alat bantu, 139 klien 
untuk pelayanan psikososial  dalam program 
rehabilitasi fisik dan psikososial berbasis institusi 
dengan total treatment 2,949 untuk semua jenis 
layanan dalam sentra. Selain itu, program 
pemberdayaan ekonomi berupa berbagai kursus 
seperti kursus ketrampilan elektronik dasar, tata 
boga, menjahit, desain grafif, teknisi HP, 
perikanan dan magang kerja juga diberikan pada 
26 kelayan. Sedangkan program pendidikan dalam 
sentra diberikan pada 13 penderita CP  dan 19 
anak untuk pendidikan dasar baca tulis dan hitung 

• Program rehabilitasi berbasis masyarakat : 
Melayani 103 klien untuk pemeriksaan dokter, 115 
klien yang dirawat luka, 165 klien untuk 
fisioterapi, 118 klien untuk okupasi terapi, 111 
klien untuk pelayanan psikososial  dalam program 
rehabilitasi fisik dan psikososial berbasis 
masyarakat dengan total treatment 1,966 untuk 
semua jenis layanan di masyarakat.  Program 
rehabilitasi berbasis masyarakat di Gunung Kidul 
berupa pendampingan kelompok belajar bagi 
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kelayan cerebal palsi (CP) sebanyak 7 anak dengan 
bekerjasama guru PAUD setempat sebagai tenaga 
pengajarnya,program pendidikan lain yang 
berbasis masyarakat adalah pendampingan sekolah 
bagi anak yang diintegrasikan ke sekolah umum 
untuk 41 anak. Hasil yang dicapai 35 anak semua 
naik kelas dan 6 orang  lulus, 3 orang melanjutkan 
kuliah diterima di UGM, 2 orang ikut VTC, 1 
orang sudah bekerja dan satu orang; selain itu ada 
Holiday Program diikuti sebanyak 35 orang untuk 
mengikuti peningkatan ketrampilan dalam bahasa 
Inggris, computer, outbond, dan visit ke anak 
binaan PRY yang sudah berhasil menjalankan 
usaha; training pendampingan belajar bagi orang 
tua anak CP. Program pemberdayaan ekonomi 
berbasis masyarakat meliputi 16 DPO di Gunung 
Kidul (6 kecamatan) dan di Nias meliputi 2 
kabupaten. 

• Program PRB Inklusi : Program dilakukan  di 9 
dusun di kecamatan Nglipar Gunung Kidul 
dengan mempersiapkan pembentukan tim siaga 
dusun. Kegiatan pengurangan resiko bencana 
dimulai dengan kegiatan : Training tentang 
kecacatan dan DRR bagi 70 orang tokoh 
masyarakat; Vulnaberability and Community 
Capacity Assessment; Pembentukan Tim siaga 
dusun; Training PPGD bagi 9 Tim Siaga dusun 
yang terbentuk; Workshop penguatan partisipasi 
komunitas dan  workshop PRB dengan stake 
holder di tingkat kabupaten yang melibatkan 
BPBD Gunung Kidul, Bappeda dan dinas lain 
terkait.  
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Dalam hal program development dan kesehatan umum, 
hal-hal yang telah dilaksanakan selama 2012 oleh 
UPKM-UPKM RS YAKKUM adalah:  
• Melanjutkan program kesehatan masyarakat 

bekerjasama dengan basis organisasi rakyat, kader 
dan mitra gereja setempat. Diinisiasi pada 
peringatan hari Kesehatan 2011, gerakan 
kesehatan lansia berlanjut di 8 UPKM RS 
YAKKUM dalam bentuk layanan posyandu lansia 
di lebih dari 52 CBOs yang memfasilitasi  kurang 
lebih 2,000 lansia di Jawa Tengah dan Lampung. 

• Modul adaptasi perubahan iklim, advokasi, gender 
dan lansia telah dilatihkan pada lebih dari 120 
kader kesehatan di lebih dari 59 CBOs di Jawa 
Tengah dan Lampung. 

• UPKM-UPKM RS YAKKUM juga aktif 
melaksanakan program pencegahan dan 
pengobatan HIV/AIDS melalui pelatihan 
konseling, VCT, penyuluhan di sekolah, gereja dan 
komunitas dan pengorganisasian lebih dari 10 
KDS (kelompok dukungan sebaya) di Jawa 
Tengah dan Yogyakarta   

• UPKM RS Bethesda memfasilitasi 78 desa 
(20.400KK) lewat program sanitasi berbasis 
masyarakat, memfasilitasi 126 Organisasi Rakyat di 
58 Kecamatan melalui program  PHC (primary 
health care) di Jawa, NTB  dan NTT, pelaksanaan 
program penguatan 6 mitra di Timorleste, fasilitasi 
penguatan organisasi masyarakat di Bau-bau, 
Sulawesi kerjasama dengan ACCESS : penelitian 
posyandu  

Ditutupnya kantor YAKKUM Jakarta di penghujung 
2012 mempengaruhi intensitas keterhadiran dalam 
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jejaring nasional untuk isu-isu development dan 
kesehatan. Walaupun demikian, dengan koordinasi 
dengan unit-unit ekstramural, gap itu berusaha 
disiasati dengan optimalisasi jejaring strategis lewat 
keanggotaan YAKKUM di Humanitarian Forum 
Indonesia (HFI), ACT Forum Indonesia, jejaring 
mitra EED dan jejaring CSO nasional untuk isu 
gender, bencana, dll.  
Beberapa jejaring lama dan baru yang dijalin sepanjang 
2012 adalah sbb :  
• Tetap menjadi anggota “The Global Network for 

Disaster Reduction” (GNDR) sebuah jaringan 
internasional organisasi masyarakat sipil yang 
bekerja untuk mempengaruhi dan melaksanakan 
kebijakan tentang pengurangan resiko bencana 
diseluruh dunia. YAKKUM Emergency Unit sejak 
tahun 2009 ditunjuk sebagai Lembaga 
Koordinator tingkat Nasional (National 
Coordinating Organization/NCO) di Indonesia 
untuk  melakukan survey “Pandangan dari Garis 
Depan” (Views from the Frontline). Survey ini 
merupakan suatu prakarsa untuk memonitor 
pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo 
Framework for Action/HFA) yang telah diadopsi 
oleh 168 negara di dunia. Kerangka Aksi Hyogo 
mengidentifikasi cara-cara membangun ketahanan 
bangsa dan masyarakat terhadap bencana, 
sehingga pada tahun 2015 terjadi penurunan secara 
berarti dalam hal hilangnya nyawa dan aset-aset 
sosial, ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan 
oleh bencana, yang dialami oleh masyarakat dan 
negara-negara di dunia.  Untuk tahun 2012-2013 
YEU akan melakukan survey di Indonesia dan 
Myanmar yang outputnya akan menjadi bahan 
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advokasi nasional, regional dan global bersama 
YAKKUM, UNDP, UNISDR, dan BNPB untuk 
isu framework development dan humanitarian 
post 2015. 

•  UPKM/CD Bethesda melakukan penjajagan 
kemungkinan kerjasama dengan Dupont (energy 
surya); Simavi (program kesehatan reproduksi dan 
HIV/AIDS); Ausaid (gender), follow up 
diagendakan akan ada visit dan diskusi di Yogya. 

•  Selain itu staf unit-unit YAKKUM seperti CD 
Bethesda dan UPKM-UPKM aktif di jejaring 
nasional sebagai Seknas Pokja Forum JKLPK, 
Pengurus Wilayah 3 Pelkesi, Pokja KPA Yogya, 
Ketua Cabang PAKSI, Koord bid Diklat Sentra 
P3T, konsorsium mitra Simvai, EED dan JARI. 

• YAKKUM ekstramural juga berperan aktif sebagai 
inisiator di jaringan nasional, regional dan global 
dalam mengevaluasi pencapaian MDGS dan 
memberikan input untuk framework post MDGS 
2015 bersama anggota INFID, Better Aid, ACT 
Alliance, UNDP dan UNISDR.   

• YAKKUM ekstramural juga mengupayakan 
inovasi program dengan menginisiasi program 
consulting dan memperkuat integrasi karya 
ekstramural dgn kebutuhan akreditasi rumah sakit. 
Selain itu kerja sama dengan perusahaan media 
dijajaki misalnya kerja sama dengan TV Yogya 
untuk iklan layanan masyarakat HIV AIDS (Sultan 
HB X, KPA, Metacon dan CD Bethesda). Selain 
itu UPKM RS YAKKUM seperti Panti Wiloso 
Citarum dan Dr Cipto melanjutkan dan 
mengembangkan kemitraan dengan perusahaan 
seperti Sido Muncul dan Smiletrain untuk CSR 
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dalam bentuk operasi katarak yang melayani lebih 
dari 1,000 pasien selama 2012.   

 
Isu Strategis 2:  
Peningkatan kualitas program menjadi lembaga terbaik 
dalam emergency response, rehabilitasi dan transformational 
development. 
  
Indikator  pencapaian  
1)   Adanya tim kualitas ekstramurral berfungsi efektif 

di level unit dan institusi untuk memastikan 
konsistensi pelaksanaan sistem penjaminan 
kualitas dan peningkatan budaya kualitas pada 
semua staff; 

2)   Meningkatnya ketersediaan dana, SDM yang 
berkompeten dan jejaring yang loyal untuk 
memastikan kualitas program; 

3)   Adanya sistem dan panduan penjaminan kualitas 
dan terinternalisasinya panduan/guidance ke seluruh 
staff; 

4)   Menjadi sumber pembelajaran baik nasional 
maupun internasional dalam akuntabilitas, 
efektifitas dan keberlanjutan program. 

  
Pelaksanaan  
Tim kualitas ekstramural baru diusulkan komposisinya 
dalam rapat koordinasi 18 Desember 2012 dan akan 
diaktifkan fungsinya dalam monitoring dan asistensi 
unit-unit ekstramural di tahun 2013.   
Selain itu selama tahun 2012 YAKKUM ekstramural 
bersama Kluster HRD sudah membentuk tim 
kompetensi yang sudah menginisiasi sistem 
kompetensi ekstramural yang finalisasinya diharapkan 
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selesai tahun 2013. Jejaring yang strategis sudah 
disebutkan dalam isu strategis 1.    
 
Dalam hal sistem dan panduan penjaminan kualitas, 
unit-unit ekstramural YAKKUM mengupayakan hal-
hal sbb: 
• Penguatan akuntabilitas program terhadap peserta 

/penerima manfaat program 
• Panduan dan mekanisme penanganan keluhan 
• Panduan dan mekanisme phasing out dan kelestarian 

program.  
Pelatihan dan penyusunan panduan dan mekanisme 
itu perlu diikuti dengan sosialisasi yang lebih luas, 
finalisasi panduan dan pemberlakuan panduan dan 
mekanisme dengan kerja sama dengan tim kualitas dan 
tim kompetensi ekstramural sehingga nilai dan 
implementasinya saling mendukung.  
Dalam rangka merangsang dan mensistematisasikan 
pembelajaran di unit ekstramural YAKKUM, 
pertemuan kluster setiap 3 bulan digunakan sebagai 
salah satu wahana untuk kebutuhan tersebut. Evaluasi 
telah dilakukan di tahun 2012 untuk meningkatkan 
efektifitas rapat kluster. Selain itu dokumentasi 
bersama dalam bentuk pembelajaran 2012  sedang 
disusun dan diharapkan dapat diluncurkan Januari 
2013.  
 
Isu Strategis 3 : 
Pengembangan organisasi menuju tingkat kemandirian 
sesuai standard CDI ACT Alliance. 
  
Indikator pencapaian  
1)   Adanya kesepakatan indikator kemandirian unit 

ekstramural Yakkum; 
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2)   Standard Capacity Development Initiative (CDI) dipakai 
sebagai panduan asesmen kapasitas organisasi dan 
panduan pembelajaran unit ekstramural; 

3)   Dalam 5 tahun tersedianya baseline data (gap) 
kapasitas unit ekstramurral Yakkum; 

4)   Ada komitmen yang disepakati unit ekstramurral 
untuk menyusun prioritas aksi peningkatan 
kapasitas (capacity building action plan) dan dimonitor 
dan dilaporkan berkala (3 bulan sekali) oleh tim 
peningkatan mutu/kapasitas ekstramural; 

5)   Adanya dukungan stakeholder untuk memfasilitasi 
prioritas aksi peningkatan kapasitas.  

 
Pelaksanaan 
Unit ekstramural YAKKUM seperti CD Bethesda 
sedang dalam proses menyusun panduan kemandirian 
program (strategi phasing out); Pusat Rehabilitasi 
YAKKUM sudah mengidentifikasi kebutuhan dana 
utk kemandirian lembaga di luar kerja sama dengan 
mitra dan YEU menyusun strategi kemandirian dalam 
hal manajemen SDM sepanjang 2012. Tetapi sebagai 
sebuah panduan bersama seluruh unit ekstramural 
YAKKUM masih harus dibahas dan difinalkan di 
tahun 2013.   
 
Asesment kapasitas organisasi sudah dilaksanakan 
tahun 2011 dan gap yang teridentifikasi akan 
difasilitasi dan dimonitor implementasinya di tingkat 
unit dan menjadi salah satu fokus pembelajaran yang 
dieksplore dlm laporan /refleksi tahunan.  Finding 
dari proses asesment kapasitas organisasi (OCA) yang 
perlu difollow upi : 
1. Gender mainstreaming - diharapkan dapat 

difasilitasi oleh CD Bethesda 
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2. Hap measurement/akuntabilitas pada beneficiaries 
(mekanisme complain dan respond complaint) - 
diharapkan dapat difasilitasi YEU 

3. Manajemen risiko  -  diharapkan dapat difasilitasi 
CD Bethesda dan PRY 

4. Exit strategy untuk kemandirian kelompok 
dampingan (ORA/DPO) – diharapkan dapat 
difasilitasi  CD Bethesda 

 
Masih perlu dipikirkan strategi yang lebih baik utk 
baseline data gap dan peningkatan kapasitas. Salah 
satunya adalah dengan menggunakan ACCESS 
Microsoft yang telah dilaksanakan CD Bethesda di 
tahun 2012  
 
Manajemen SDM yang di dalamnya termasuk upaya 
peningkatan kapasitas staff merupakan salah satu 
aspek penting dalam upaya menguatkan kemandirian 
unit ekstramural YAKKUM. Beberapa upaya 
peningkatan kapasitas staf yang telah dilaksanakan 
sepanjang 2012 adalah sbb :  
 
Pusat Rehabilitasi YAKKKUM : Training pelaporan 
bagi staff project di Nias, training penyusunan 
standarisasi pengelolaan administrasi YAKKUM, 
training standart SPHERE dan analisa swot bagi staff 
project baik project di Yogyakarta maupun di Nias, 
training tentang micro finance dan peran pendamping 
masyarakat dalam mengembangkan usaha masyarakat 
dampingan, training public speaking bagi 20 orang  
staff  supporting, study banding bagi staff project 
DRR ke beberapa SLB di Yogyakarta tentang sharing 
pengalaman dalam DRR dan evakuasi penyandang 
disabilitas saat terjadi bencana,training tentang 
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psychosocial in emergency di Swedia,  training bagi 
staff pendamping masyarakat dalam menentukan 
indicator capaian. 
UPKM RS Bethesda :  Studi pharmacy/apoteker  
untuk staff  pengobat tradisional, training tentang 
perubahan iklim bagi manajer area dan staff lapangan, 
training epidemologi bagi manajer area dan staff 
lapangan dan training microsof ACCESS 
YAKKUM Emergency Unit : training leadership 
dalam manajemen bencana dengan ASEAN, training 
manajemen bencana dengan ENHANCE, training dan 
workshop tentang penanganan lansia dalam situasi 
bencana dengan HFI dan HelpAge, workshop tentang 
adaptasi perubahan iklim di kepulauan dengan 
Christian Aid, training psychosocial dengan 
ACT/CoS, mobilisasi SDM YEU untuk fasilitasi 
pelatihan dengan Sinode GKJ/GKI, BNPB, Pelkesi, 
berbagai NGOs dan perusahaan seperti bank, sekolah 
dan gereja untuk PPGD. 
 
Selain itu unit ekstramural YAKKUM juga berupaya 
melakukan optimalisasi asset seperti PRY menawarkan 
program live in di sentra (dan sudah digunakan oleh 
berbagai instansi pendidikan, gereja, dll sebanyak 2026 
orang selama tahun 2012) dan peningkatan pelayanan 
fisioterapi dan penjualan alat bantu mobilitas bagi non 
kelayan. Selain itu YEU juga mengoptimalisasikan 
training center Disaster Oasis walaupun harus 
bersaing ketat dengan semakin maraknya akomodasi 
(hotel, wisma, restaurant) yang banyak bermunculan di 
kota Yogyakarta dan program-program pelatihan yang 
juga ditawarkan lembaga lain.   
Untuk mengoptimalkan hasil pelatihan baik 
manfaatnya untuk peningkatan pengetahuan dan 
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ketrampilan staf, manfaat finansial maupun 
pengembangan program, maka disepakati di tahun 
2013, YAKKUM esktramural akan mengoordinasikan 
daftar pelatihan yang direncanakan dan ditawarkan 
tahun 2013 oleh masing-masing unit ekstramural.  
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EVALUASI PELAKSANAAN RAPAT 
KLUSTER EKSTRAMURAL YAKKUM 2012 
 
• Berapa sering bpk/ibu/sdr menghadiri rapat 

kluster ekstramural selama 2 tahun belakang 
ini 
1. Jarang datang (pernah tidak menghadiri 

undangan pertemuan kluster 3 kali dan lebih) 
2.  Sering datang (hanya 2 kali tidak menghadiri 

undangan) 
3.  Selalu datang setiap ada undangan 
Tambahan yang lain : ………………………….. 

 
Hasil : 3.1 Artinya sebagian besar responder adalah 
yang sering mengikuti pertemuan rapat kluster, 
70% selalu datang dan sisanya 30% yang datang 1-
2 kali karena memang diundang hanya pada saat 
pertemuan kluster membahas agenda yang terkait 
dengan bidang dan posisi pekerjaan peserta klster 
yang bersangkutan. Hal ini berarti pemberi 
evaluasi adalah pihak yang relevan untuk 
memberikan  masukan pada mekanisme rapat 
kluster ekstramural YAKKUM  
Beberapa Catatan tambahan dari responden: 
Tergantung Pimpinan 
Satu kali datang, selama ini lebih difokuskan pada 
staf program langsung, kehadiran pada pertemuan 
terbaru lalu (29-30 Nov 12) untuk kepentingan 
share Penyusunan Kompetensi Ekstramural 

 
• Agenda yang dibahas dalam rapat kluster 

ekstramural selama ini menurut bpk/ibu/sdr : 
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1. sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan 
saya di unit kerja dan tidak memenuhi harapan 
saya 

2. berbeda dengan kebutuhan saya di unit kerja 
tapi saya masih tetap melihat agenda 
pertemuannya penting  

3. sesuai dengan kebutuhan saya di unit kerja  
Tambahan yang lain : …………………………..   
 
Hasil  : 3.3 Artinya Agenda dipandang penting 
walau tidak selalu sama persis dengan kebutuhan 
unit 

 
Beberapa Catatan tambahan dari responden: 
Mengacu pada KPI yang telah ditetapkan dalam 
Restra dan disesuaikan dengan kondisi dan 
kebutuhan unit. KPI yang mana yang akan dicapai 
sebaiknya disepakti bersama dulu sehingga untuk 
menyusun agenda dan tujuan dalam rapat klaster 
menjadi jelas.  
 
Agenda pertemuannya penting, sesuai dengan 
kebutuhan tetapi output tidak tercapai. Hal ini 
karena kapasitas/pengetahuan staf Unit EM 
(UPKM Rumah Sakit) dan Unit EM (PRY, YEU, 
CD Bethesda dan FLO Jakarta) berbeda jauh 
dalam pemahaman materi. Unit UPKM juga tidak 
memiliki jejaring level nasional atau internasional 
yang mampu menstimulan  pengembangan 
program kreatif dan inovatif. Selain itu, banyak 
konsep-konsep baru tentang development, 
emergency, advocacy dll yang mungkin lebih 
banyak dipahami dan diimplementasikan di unit 
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PRY, YEU, CD Bethesda dan YLO sehingga Unit 
UPKM semakin ketinggalan jauh. 
a)  Trend layanan global kami butuhkan namun 
secara sektoral/local belum ketemu core nya pada 
masing-masing unit  
b)  ketidaksamaan kaasitas internal dan eksternal di 
masing-masing unit UPKM ekstramual membuta 
agenda mungkin menjadi tidak efektif  
 
Sebagai HRD YEU untuk agenda lalu tentang 
kompetensi sangat dibutuhkan sebagai program 
bersama yang link/sejalan dengan kebutuhan 
Yakkum, sedangkan agenda secara keseluruhan 
memastikan adanya prgress aktivitas unit yang 
sesuai dengan renstra sangat membantu untuk kita 
bisa bergerak secara fokus tepat pada sasaran awal 
dan konsisten, jika terdapat perkembangan 
aktivitas, masih dalam kerangka renstra (tidak 
melenceng) 
khusus tentang agenda sharing standarkompetensi, 
memenuhi kebutuhan Tim Asesor HRD Yakkum 
untuk menyelesaikan semua standar kompetensi 
seluruh profesi di Yakkum, mengingat tim 
penyusun yang dibentuk Yakkum, jumlahnya 
terbatas, sehingga adanya kesempatan pemberian 
informasi mengenai program ini kepada pelaku 
ektramural keseluruhan, menjadikan adanya 
kesamaan informasi, pemahaman dan penerimaan 
tentang program ini dan lepas dari tim yang 
ditunjuk sebagai penyusun terbatas, namun 
penyusunan sudah berdasarkan dari semua 
pemikiran pelaku ekstramural baik melalui 
input/ide baru maupun koreksi dari draft yang 
disusun tim. Berharap bahwa ada 
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pertemuan/input dari pelaku ektramural untuk 
setiap tahapan penyusunan yang dilalui Tim 
Penyusun Standard Kompetensi Ekstramural 
 

• Metode/cara fasilitasi pelaksanaan rapat 
kluster ekstramural selama ini menurut 
bpk/ibu/sdr : 
1.  Cara fasilitasi tidak memuaskan karena saya 

tidak dapat berpartisipasi dan agendanya tidak 
sesuai dengan kebutuhan saya  

2.  Cara fasilitasi kurang memuaskan karena saya 
kurang dapat berpartisipasi penuh dan 
agendanya ada yang tidak selesai  

3. Cara fasilitasi memuaskan karena saya dapat 
berpartisipasi dan menyelesaikan agenda rapat 
dengan tuntas 

 Tambahan yang lain : ……………………….. 
 
Hasil  : 3.6 Artinya  cara fasilitasi sebagian besar 
dipandang memuaskan walaupun beberapa 
memandang perlu ditingkatkan terutama berkaitan 
dengan pengaturan waktu dan agenda  

 
 Beberapa Catatan tambahan dari responden: 

Pengalaman senior fasilitator (seperti pak Sigit) 
dalam menghadapi bebrapa kasus di masyarakat 
bisa disharingkan ke peserta (sesuai kontek materi 
bahasan) dan sangat membantu peserta ketika 
menemukan masalah di lapangan. Fasilitator juga 
membantu memudahkan belajar didalam rapat 
klaster.  
 
Perlu kunjungan lapangan untuk melihat daerah 
mitra teman-teman di unitdalam beberapa kluster, 
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agenda berubah-ubah / tidak sesuai rencana, 
sehingga ada yang sudah disiapkan upkm tidak jadi 
dipakai/dishare kan. Kedepan, diminimalisir agar 
lebih konsisten 
 
Cukup, namun kurang mengeskplore /men share 
layanan di lapangan masing-masing unit. 
 
Cara fasilitasi kurang memuaskan karena saya 
kurang dapat berpartisipasi penuh dan agendanya 
ada yang tidak selesai ini soal waktu, ke depan 
lebih dipertimbangkan mengenai waktu yang 
dibutuhkan untuk masing-masing agenda. 
 
Tambahan lain : berdasarkan rapat kluster EMU 
yang pernah saya ikuti sebelumnya, maka tidka 
semua fasilitator memiliki kemampuan fasilitasi 
terutama dalam mengali input dari peserta rapat 
dan mnjahitnya dalam agenda  
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• Follow up rapat kluster ekstramural selama ini 
menurut bpk/ibu/sdr: 
1. Follow up  tdak bermanfaat karena membebani 

pelaksanaan program di unit kerja saya  
2. Follow up kurang bermanfaat karena kurang 

membantu memfasilitasi pelaksanaan program 
di unit kerja saya  

3. Follow up bermanfaat karena membantu 
memfasilitasi pelaksanaan program di unit kerja 
saya  

Tambahan yang lain : ………………………….. 
 
Hasil  : 3.4 Artinya  beberapa berpendapat bahwa 
follow up rapat bermanfaat tetapi sebagian 
berpendapat follow up pertemuan esktramural 
dipandang perlu ditingkatkan agar dapat 
memfasilitasi unit melaksanakan program-
programnya  
 
Beberapa Catatan tambahan dari responden: 
Berkaitan dengan no.2 , yang mendasar adalah 
tujuan yang akan dicapai, sehingga masing-masing 
unit akan menyusun kebutuhan untuk agenda 
pembahan dan follow upnya sesuai KPI. 
 
Follow up sangat bermanfaat, tetapi fasilitasi 
pelaksanaan program-program di unit kerja saya 
ada yang bermanfaat dan ada yang tidak. Untuk 
pengembangan kapasitas program belum sesuai 
standar kemandirian unit EM seperti yang sudah 
dimiliki unit lain (PRY,YEU,dll) karena 
pelaksanaan program hanya based on project saja 
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Berdasarkan rapat cluster yang pernah saya ikuti 
sebelumnya, tidak ada monitoring dari YAKKUM 
terhadap follow up yang dilakukan sehingga follow 
up terkesan hanya sebatas aktivitas event saja  
 

• Harapan saya untuk rapat kluster ekstramural 
ke depan adalah : 
1. Untuk pertemuan 3 bulan kedepan, ada agenda 
tentang advokasi sektor livelihood bagi 
penyandang disabilitas, dengan tujuan adanya 
kebijakan pemerintah terhadap perlindungan dan 
dukungan pasar produksi hasil karya penyandang 
disabilitas.  
2. Membahas isu-isu yang terkini dan menyangkut 
keberlanjutan program UPKM teman-teman di 
unit terutama sharring dana maupun informasi. 
3. Melibatkan teman-teman dari bagian humas dan 
marketing sehingga ada satu pola pemikiran yang 
sama tentang CSR RS. 
4. Rapat kluster dapat dilaksanakan per 3 bulan. 
5. Kluster 2013 dapat dilaksanakan awal Januari 

dengan mengundang PUK, dengan tujuan 
memberi arahan kepada PUK tentang kegiatan 
Ekstramural kedepan. 

6. Adanya RTL bersama PUK, sehingga arahannya 
jelas 

7. Disediakan waktu untuk kunjungan lapangan 
contoh: daerah dampingan yang berkembang 
dll, sehingga para petugas ekstramural dapat 
belajar bersama 

8. Dilaksanakan 2 bulan sekali awal bulan sehingga 
bisa sekalian membawa daftar kegiatan 2 
bulanan, untuk dimasukan dalam penyusunan 
update 2 bulanan kegiatan Ekstramural. 
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9.  Jadwal kegiatan menampung: evaluasi/sharing 
kegiatan tiap unit, pembahasan berita/materi 
terkini sesuai kebutuhan, pemecahan kendala 
baik tenaga, biaya dan lainnya, tempat kluster 
ekstramural bergantian sehingga semua 
ketempatan, jadwal yang sudah dibuat 
dikoordinasikan baik oleh intern KY maupun 
dengan tiap unit sehingga tidak terkesan 
berubah-rubah,  Waktu : mengambil jam kerja, 
dari hari Senin – Jumat, kalau bisa dalam satu 
tahun sudah dijadwalkan bulan apa dan 
minggu ke berapa,  agenda: selamas ini sudah 
cuku mewadahi, sesuai kebutuhan, dan ada 
update perkembangan diluar (jaringan dan 
keibajakan global), hanya perlu ditambah 
waktu untuk sharing perkembangan kegiatan  

10. Sebaiknya dibuat agenda 1 tahun dengan 
output yang jelas, tidak perlu banyak tapi lebih 
ke realistis, panduan dari EM dapat membantu 
serta bersinergi dg perencanaan & renstra 
masing2 unit. Misalnya tiap triwulan sehingga 
mudah dimasukkan dalam agenda unit, serta 
bertahap capaiannya sehingga di unit tdk 
terlalu terbeban, waktu & biayanya. 

11. Dalam setiap pertemuan, dibahas 1/3 bagian 
adalah kepentingan bersama atau segala 
sesuatu yang dapat dilakukan bersama, 
misalnya (seperti yang sudah dilakukan akhir-
akhir ini): pelayanan kesehatan bersama, 
pendampingan fundraising CBO, pelatihan 
yang menjadi isue kebutuhan yang sama, bisa 
juga sharing informasi isue2 baru & trend. 1/3 
bagian pembahasan yang lebih spesifik, bisa 
dibagi dalam kelompok2 minat atau sesuai 
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fokus unit2. Dan 1/3 bagian terakhir adalah 
refreshing & penyegaran supaya ide-ide baru 
muncul, atau sesi motivasi yang lebih atraktif 
dll, pengisian rohani bagi pekerja2 EM dan 
semacamnya. (Outbound) 

12. Untuk waktu pelaksanaan lebih baik jika jauh 
sebelum pelaksanaan mohon konfirmasi 
masing-masing unit agar tidak berbeturan 
dengan agenda masing-masing dan agar 
kehadiran lengkap, pertemuan kluster berjalan 
efisien dan mampu menjangkau semua unit. 

13. Agenda menurut saya bermanfaat untuk 
pengembangan pengetahuan dan kapasitas 
SDM, tetapi mohon unit UPKM lebih banyak 
dibekali isu/materi baru untuk terus mengikuti 
perkembangan global saat ini. 

14. Fasilitasi seringkali kurang memuaskan karena 
staf EM Yakkum terbatas sehingga materi 
belum terfasilitasi dengan baik. Peserta 
seringkali kesulitan menerima materi baru 
karena keterbatasan pengetahuan dan waktu 
pertemuan. 

15. Waktu tiap tiga bulanan pada minggu akhir, 
agenda merupakan hasil eksplorasi terkait 
managerial unit terhadap UPKM/Ekstramural, 
fasilitasi : hadirkan PUK dan Pengurus dan 
perwakilan diakonia interdominasi.   

16. Progress dari renstra tetap ada, karena monev 
(melalui update) yang konsisten akan 
menimbulkan semangat untuk melakukan 
progress dan juga menjaga kualitas dari setiap 
progress 

17. Waktu berkala sehingga memudahkan dalam 
mengingat juga mengatur waktu untuk lainnya, 
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misalnya Kamis Jumat Minggu terakhir setiap 
3 bulannya (ini misal) 

18. Agenda rutin dan agenda tambahan. Rutin 
yaitu mengenai progress dari aktivitas ataupun 
PR2 yang telah disepakati dari pertemuan 
sebelumnya, tambahan bisa mengacu pada 
kebutuhan saat itu dan berdasarkan skala 
prioritas. 

19. Rapat EM dilakukan secara rutin (3 bulan 
sekali) teruka/dapat diikuti selurug staf EM 
(tidak berdasarkan penugasan) 

20. Membahas tentang isu global hingga isu lokal 
khususnya linkeage emergency response 
hingga development.  

21. Memaparkan progress 3 bulan sebelumnya dan 
memperlihatkan gap penugasannya kemudian 
mengidentifikasi solusi sebagai RTL, ada 
monitoring terhadap progress follow up, 
fasilitator kritis dalam menggali input 
kemudian mensistematiskan ke dalam 
ringkasan sebagai hasil atau point-point 
kesepakatan dalam rapat  
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BAGIAN III 
  

KONTRIBUSI UNTUK POST 2015  
DEVELOPMENT FRAMEWORK 

 
MENGATASI KESENJANGAN :   
Inti dari Advokasi the Post – 2015  

Development Agenda 
 
 

DISTRIBUSI SUMBER DAYA UNTUK 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PERLINDUNGAN 

DAN KETANGGUHAN : 
Menjawab Kesenjangan dalam Agenda Pembangunan 

Global Setelah 2015 
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Intisari  

 
Paper ini menyajikan fakta-fakta kesenjangan dan 

akar penyebab kesenjangan, baik di tingkat global maupun 
nasional. Lebih jauh, paper ini juga menganalisis 
sejauhmana isu ketimpangan menjadi pokok perhatian 
para stakeholder penentu Framework Pembangunan Pasca 
2015 mulai dari event UNCSD Rio+20, HFLPEP London, 
Stakeholder Meeting Bali dan HLPEP Monrovia, 
kemudian kegiatan berikutnya HLPEP Bali dan 
puncaknya Sidang Umum PBB September 2013. Paper ini 
juga menganalisis proses diskusi di tanah air yang 
dilakukan secara intensif oleh pemerintah dan platform civil 
society. 

Secara umum, ketimpangan terjadi karena model 
pembangunan saat ini tidak mampu mengatasi kegagalan 
pasar yang mereka ciptakan sendiri. Mencermati seluruh 
proses diskusi, baik formal maupun non formal di semua 
stakeholder, semua menyadari fakta KETIMPANGAN 
terjadi di semua sektor, aras dan dimensi, secara struktural 
maupun fungsional. KETIMPANGAN yang makin lebar 
menjadi pemicu konflik, kerusakan lingkungan dan makin 
mempersulit upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi 
cita-cita semua orang.  

Seluruh proses yang ada juga MENGAKUI bahwa 
paradigma, strategi, dan praktek  PEMBANGUNAN yang 
mengedepankan PERTUMBUHAN justru memperlebar 
KETIMPANGAN. 

Oleh karena akar masalahnya adalah 
ketidakmampuan pasar dalam menjamin keberlanjutan 
kehidupan manusia di bumi ini, maka seharusnya solusinya 
yaitu perubahan paradigma, sistem dan struktur pasar 
global yang tidak adil. Perubahan itu mustahil dilakukan 
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karena minoritas yang  diuntungkan dari sistem ini tidak 
mau kehilangan kenikmatan, sehingga maksimal yang 
dihasilkan hanya koreksi-koreksi teknis dan masih dalam 
frame paradigma pasar bebas. Belajar dari pengalaman 
rakyat kecil di tingkat grassroot dan pengalaman satu dua 
negara yang berani melawan arus, maka disimpulkan solusi 
dari penghapusan kemiskinan saat ini adalah distribusi 
sumber daya untuk pemberdayaan, perlindungan 
rakyat kecil serta peningkatan kapasitas untuk 
kelentingan. 
 
HARGA  SEBUAH  KESENJANGAN 

Sejarah perjalanan panjang manusia selalu diwarnai 
cerita tentang kesenjangan. Sedangkan mimpi manusia di 
sepanjang zaman adalah terwujudnya keadilan dan 
kesetaraan sebagai sesama manusia dengan hak azasinya 
yang melekat sejak lahir. Mengurangi kesenjangan adalah 
kunci untuk memastikan kehidupan yang bermatabat bagi 
semua orang, sebagaimana dinyatakan dalam Universal 
Declaration of Human Rightsi. Dalam UN Millennium 
Declaration  juga jelas dinyatakan bahwa, “no individual and 
no nation must be denied the opportunity to benefit from 
development. The equal rights and opportunities of women and men 
must be assured. ii Dalam kenyataannya, martabat manusia 
setiap hari dilecehkan oleh kemiskinan absolut, 
penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ketiadaan akses  
atas sumber daya dan kesempatan, tidak adanya jaminan 
keamanan, dll.iii   

Tidak ada satu pihakpun di dunia ini yang 
menyangkal fakta makin menganganya kesenjangan 
multidimensi ini. Memang dengan ukuran pertumbuhan 
ekonomi, makin banyak  negara yang naik kelas dari 
negara miskin menjadi negara kelas menengah. Namun 
ironisnya, justru penduduk miskin terbesar di dunia berada 
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di negara-negara berpenghasilan menengah,  termasuk 
Indonesia.iv Saat ini, 20% penduduk dunia termiskin tidak 
mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka, sementara 
80%  sumber daya dunia dikonsumsi oleh 20% penduduk 
sejahtera di dunia.v Di negeri Paman Sam, 1% 
penduduknya menguasai 40% sumber daya  USAvi. 
Duapertiga penduduk termiskin dan termarginal dunia 
adalah perempuan,  bahkan perempuan usia produktif. 
Dibanding laki-laki, para perempuan ini 20% lebih banyak 
yang hidup di keluarga miskin.vii Perempuan hanya 
menguasai kurang dari 15% property dunia; sementara di 
negara berkembang, hanya 2% tanah dimiliki oleh 
perempuan.viii Kenyataan ini  menunjukkan secara jelas 
bahwa kesetaraan dan kesenjangan gender harus menjadi 
perhatian utama.ix 

Kesenjangan mempunyai dampak ganda dalam 
setiap kehidupan. Kesenjangan bisa memicu konflik 
sosial.x Bahkan, pihak yang sering dituduh sebagai agen 
pengembang  kesenjangan yaitu World Bank berpendapat, 
makin tinggi derajat kesenjangan di suatu negara maka 
pertumbuhan ekonomi mereka menjadi tidak efektif lagi 
bagi pengentasan kemiskinan. Sebab, satu persen 
pertumbuhan yang dihasilkan negara yang kesenjangannya 
rendah, lebih besar dampaknya bagi pengentasan 
kemiskinan daripada negara yang kesenjangannya tinggi.  
Dengan demikian, Indonesia tidak perlu sombong dengan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena dengan GINI 
ratio yang tinggi pula, prestasi itu tidak memiliki dampak 
sama sekali bagi penghapusan kemiskinan. 

Walau negara miskin atau berkembang hanya 12% 
dari penduduk dunia, namun  menduduki posisi 40% dari 
total korban bencana sejak periode 2000-2010.xi  Kerugian 
absolut akibat bencana juga lebih besar di negara 
berkembang daripada di negara maju –misalnya banjir di 
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Asia Tenggara merugikan GDP 15 kali lebih besar 
daripada di negara-negara OECD.xii Indonesia adalah 
negara ‘supermarket’ bencana. Walau pertumbuhan 
ekonominya hebat, namun kalau tidak ada equality, 
semuanya akan hancur ketika terjadi bencana. 

 
KESENJANGAN DAN MDGs 

Secara global, beberapa sektor MDGs dinyatakan 
telah mencapai target, khususnya  penurunan kemiskinan 
absolut, pemenuhan pendidikan dasar dan akses air 
minum. Tetapi  kesenjangan terjadi di mana-mana.xiii 
Dalam tiap annual report Pencapaian MDGs yang 
disampaikan ke UN, Indonesia selalu melaporkan on track 
dan optimis dalam pencapaian semua target di tahun 2015. 
Namun, kalau kita lihat dalam realita, ada masalah besar di 
setiap sektor MGDs yaitu KESENJANGAN . 

MDGs 1. Penghapusan kemiskinan dan kelaparan 
dipercaya didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang 
stabil. Namun, gini rasio menunjukkan kesenjangan 
ekonomi yang makin lebar, baik antara minoritas kaya dan 
mayoritas miskin, antara desa dan kota, antara laki-laki dan 
perempuan dimana perempuan lebih mengalami 
kemiskinan, kemiskinan pada kelompok berkebutuhan 
khusus, dll. Selain itu, selama satu dekade terakhir, 
kantong-kantong kemiskinan dan kejadian kekurangan 
pangan masih berada di wilayah dan kelompok-kelompok 
yang sama. Ini berarti, selain efektivitas pembangunan 
dipertanyakan, ukuran pembangunan dengan angka 
pertumbuhan ekonomi (economic growth) TIDAK COCOK 
lagi dipakai sebagai framework Pembangunan Pasca 2015 
karena tidak ada korelasinya dengan pemerataan dan tidak 
menjamin kelestarian lingkungan dan perdamaian abadi. 

MDGs 2. Capaian pendidikan dasar juga 
dilaporkan on track. Namun, ada kesenjangan luar biasa 
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dari sisi kualitas antar wilayah, golongan serta gender. 
Walaupun aksesebilitas kelihatan baik, namun kesenjangan 
affordebilitas untuk mendapatkan pendidikan dasar yang 
berkualitas makin lebar. Dengan demikian, goal 
pendidikan dasar tidak cukup diukur dari aksesebilitas dan 
availebilitas, tetapi juga afordebilitas dan kualitas. Ini 
terkait erat dengan problem MGDs! 

MGDs 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan 
perempuan dilaporkan on track apabila diukur dari 
proporsi perempuan yang menikmati pendidikan dasar, 
namun bukan dilihat dari esensi kesetaraan gender yang 
sebenarnya. Data juga terlalu digeneralisasi dengan 
perbandingan laki-laki dan perempuan saja, tidak 
dikelompokan secara tersegregasi dari sisi umur, wilayah 
dan golongan. Kenyataan juga menunjukkan kesenjangan 
gender di segala bidang masih terjadi, sehingga ukuran 
kesenjangan gender perlu dirubah. 

MDGs 4. Menurunkan angka kematian anak 
(IMR) selalu dibanggakan melebihi target, namun tak 
begitu membanggakan apabila dibandingkan dengan 
pencapaian negara-negara tetangga di Asia Tenggara. IMR 
justru terjadi di daerah-daerah yang dari sisi aksesebilitas, 
afordebilitas, availebilitas dan kualitasnya dipercaya sudah 
baik. Peningkatan IMR bergerak dari desa ke kota dengan 
faktor penyebab bergerak dari penyakit pernafasan ke 
prematuritas. Di satu sisi, wilayah-wilayah penyumbang 
IMR tidak berubah dalam satu dekade terakhir, di sisi lain 
makin banyak kasus kematian di kantong perkotaan. 
Dengan demikian, penurunan IMR kita tidak sustain 
karena intervensinya terlalu teknis dan teknokratis, tidak 
menyentuh dimensi sosial ekonomi dan dimensi hak. Ini 
berarti, framework goal perlindungan terhadap 
keselamatan anak tidak bisa hanya diukur dengan ukuran 
teknis dan teknokratis semata, tetapi secara crosscutting. 
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MDGs 5. Tujuan pengurangan angka kematian 
ibu (MMR) ini secara jujur diragukan pencapaiannya oleh 
pemerintah Indonesia. Berbagai upaya teknis dan 
teknokratis terbukti gagal untuk memecahkan problem ini. 
MMR tidak memiliki korelasi dengan penanganan oleh 
petugas persalinan terlatih. Justru, kasus-kasus penanganan 
kematian ibu di wilayah Jawa sebagian besar terjadi di RS 
dan telah ditangani oleh dokter ahli. Faktor penyebab 
bergeser dari pendarahan dan eklamsia ke penyakit-
penyakit lain, khususnya berbagai macam virus, penyakit 
degenerative dan beberapa penyakit inveksi termasuk 
HIV. Framework Pembangunan berikutnya perlu mencari 
ukuran baru dalam perlindungan keamanan hidup ibu 
dengan ukuran yang non teknis tetapi menyentuh akar 
masalah yang terkait dengan kesenjangan perempuan 
dalam dimensi MDGs lainnya, khususnya MDGs 1, 2, 3 
dan 4. 

MDGs 6. Duapuluh tahun lalu, Indonesia belajar 
dari negara-negara lain dengan kasus HIV, TB dan malaria 
yang tinggi. Sekarang Indonesia menjadi tempat belajar 
karena tingginya insidensi penyakit-penyakit tersebut. 
Khusus untuk HIV, Menteri Kesehatan menyatakan dua 
indikator yaitu pengendalian dan penurunan infeksi baru 
sudah tercapai,  sedangkan target peningkatan 
pengetahuan tentang HIV komprehensif pada usia 15-14 
tahun  dan penggunaan kondom pada hubungan seks 
beresiko masih belum mencapai target. xiv Indonesia masih 
menduduki kelompok tertinggi di dunia dalam penyebaran 
HIV melalui jarum suntik dan terbesar dalam “illegal” 
pekerja seks, TB dan malaria. Walau dari sisi resiko ada 
equality, namun tetap saja kelompok ekonomi terbawah, 
perempuan dan mereka yang tinggal di remote area 
mengalami problem yang paling banyak. Belum masalah 
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kesenjangan besar dari sisi pengakuan HAM para 
penderitanya.  

MDGs 7. Indonesia melaporkan on track terhadap 
ukuran akses air bersih. Mungkin hal itu benar kalau 
diukur di musim hujan, tapi di musim kemarau, 40% 
wilayah Indonesia tidak punya akses air bersih. Akibat 
banjir di musim hujan juga membuat akses air bersih pun 
bermasalah. Hal ini sangat terkait dengan kondisi daya 
dukung lingkungan yang sudah tidak lestari. Dengan 
demikian, kita perlu mencari ukuran baru kelestarian 
lingkungan dalam framework pembangunan yang baru 
yang sensitif dalam mengukur problem saat ini, terlebih 
menyangkut dampak perubahan iklim. 

MDGs 8. Unsur ini sangat penting bagi Indonesia, 
mengingat sumber dana penanganan MDGs di negara ini 
sangat tergantung dari bantuan asing. Ketika Indonesia 
memasuki status baru sebagai middle upper income country, 
dapat dipastikan akan terjadi pengurangan drastis bantuan 
asing dalam pencapaian MDGs. Porsi APBD untuk 
pelayanan publik yang makin kecil sehingga pasti akan 
digalakkan pencarian hutang untuk biaya mengatasi gap 
MDGs. Hal ini terjadi karena semua ukuran MDGs hanya 
akan mempunyai dampak positif bagi rakyat di negara-
negara Selatan, tidak bagi negara-negara donor dari Utara. 
Ukuran baru tujuan pembangunan milenium yang 
mengikat kepentingan rakyat seluruh belahan bumi perlu 
diciptakan agar kemitraan baru berdasarkan prinsip 
“commond but differencialy responsibility” dapat 
dilaksanakan. 

Gap pencapaian MDGs demikian membutuhkan 
goal development framework yang baru untuk 
MENURUNKAN INEQUALITY secara komprehensif, 
crosscutting dan multidimensi. Sebab inequality adalah akar 
penyebab semua gap MDGs. Inequality terjadi karena 
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ketidakseimbangan kekuatan (power) stakeholder dalam 
segala aras, baik vertikal maupun horizontal, yang dipicu 
penerapan paradigma pembangunan “growth dan greed”, 
yang memberi peluang bagi kelompok kecil untuk 
menikmati lebih banyak dan membiarkan mayoritas 
sebagai target pasar dan penonton. Dengan demikian 
framework pembangunan pasca 2015 harus memberi 
perhatian utama terhadap isu inequality ini. Semua ukuran 
goal pembangunan harus dipastikan mengarah pada 
pengurangan jurang kesenjangan serta semua kebijakan 
pendukung perlu melihat isu inequality dan perlindungan 
bagi mayoritas kelompok yang saat ini termarginal. 
Bahkan, secara teknis statistik pun harus ada penggunaan 
data-data tersegregasi yang memastikan deteksi dini 
terhadap ketidakmerataan serta diagnosa yang tepat 
terhadap ketidakmerataan.  

 
KEGAGALAN PASAR DAN TERBELINYA 
DEMOKRASI: AKAR KESENJANGAN 

Pemenang hadiah Nobel tahun 2001, Joseph 
Stiglic, dalam bukunya ‘Prize in Inequality’,xv menohok 
langsung rezim ekonomi global pasar bebas sebagai 
penyebab masalah inequality. Pasar akan stabil apabila 
terjadi keseimbangan supplay dan demand. Dalam relita saat 
ini, kebutuhan mayoritas dunia tidak bisa dipenuhi oleh 
pasar. Pemerintah  seharusnya berperan sebagai fasilitator 
dan regulator yang memberi proteksi bagi mereka yang 
lemah dan tersingkir oleh mekanisme pasar serta menjaga 
agar lingkungan hidup terjaga daya dukungnya. Dalam 
kenyataannya, pemerintah selalu tak berdaya menghadapi 
minoritas penguasa ekonomi, sehingga selalu bisa dipaksa 
melakukan ball out atas kegagalan pasar karena ulah 
segelintir orang. Hal ini terjadi karena demokrasi yang 
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berjalan saat ini bukan one man one vote tetapi one dolar one 
vote.xvi 

Kesenjangan adalah kosekuensi logis dari 
penerapan rezim ekonomi yang  menempatkan 
pertumbuhan ekonomi sebagai panglima dan memikirkan 
soal pemerataan adalah kemudian setelah yang ada bisa 
dibagi. Strategi pembangunan Indonesia sejak zaman awal 
Orde Baru sampai sekarang sebenarnya tidak banyak 
bergeser dari Trilogi Pembangunan, yaitu pertumbuhan, 
stabilitas dan pemerataan. Kalau zaman Soeharto  
pertumbuhan ekonomi dijaga dengan menciptakan 
stabilitas politik menggunakan senjata dan pemerataannya 
dilaksanakan dengan cara top-down, sekarang sebenarnya 
nyaris sama namun lebih kacau. Stabilitas dijaga dengan 
demokrasi yang masih prosedural, sementara hasil 
pertumbuhan dihabiskan untuk ekonomi biaya tinggi, 
birokrasi yang tidak efektif dan produktif, serta 
merajalelanya korupsi. Maka sebenarnya tidak ada yang 
dibagi ke rakyat.  Dengan demikian, persoalan inequality 
adalah persoalan sejauhmana keberpihakan politik para  
penguasa terhadap  rakyat yang memilihnya. Demokrasi 
yang dibutuhkan bukan demokrasi prosedural tetapi 
demokrasi esensial yang selalu dikawal oleh rakyat yang 
berdaya. 

Bicara pasar tidak dapat dipisahkan dari kekuatan 
besar penjaga pasar bebas yang tak adil yaitu Brettonwort 
Insitution seperti World Bank, IMF, dkk. ACT Alliance 
memperkirakan, dari sistem pasar yang tak adil itu, terjadi 
pengemplangan pajak negara-negara maju yang 
bersembunyi dengan aturan perdagangan global lebih dari 
$160 milyar per tahun. Ini jauh dibanding tahun 2007 yang 
mencapai $103.7 milyar.xvii The OECD  memperkirakan, 
jumlah penghindaran pajak negara maju tiga kali lebih 
besar dari semua bantuan dunia kepada mereka.xviii Dalam 
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dokumen thematic discussion on inequality, diakui bahwa akar 
masalahnya adalah tak beresnya sistem ekonomi global. 
Dalam dokumen itu dikutip pernyataan Jose Tortajada, 
International Federation of Associations for Social, Ecological and 
Cultural Aid (FIADASEC) tentang Contribution to E-
discussion on Economic Inequalities: "Extreme inequality in the 
distribution of the world should make us question the current 
development model." xix Oleh sebab itu, tanpa 
mentransformasi sistem perdagangan dunia, problem 
inequality akan selalu ada, bahkan makin lebar.  

 
PERJALANAN  MENGATASI KESENJANGAN: 
DARI RIO, LONDON, JAKARTA, MONROVIA  
MENUJU BALI DAN NEW YORK 

UNCSD-Rio+20 adalah sebuah konferensi PBB 
yang diharapkan mampu menancapkan tonggak bagi masa 
depan pembangunan yang berkelanjutan. Debat yang seru 
dan sering deadlock itu akhirnya menghasilkan sebuah 
dokumen “Future What We Want”.xx    Harapan tinggal 
harapan karena ternyata hasil konferensi ini lebih banyak 
hanya reafirmasi dari berbagai kesepakatan sebelumnya. 
Hal-hal krusial seperti prinsip CBDR (Community Based 
Disaster Risk) dan transfer teknologi tak dituntaskan. Pada 
akhirnya, komitmen itu menjadi pepesan kosong karena 
tidak jelas means of implementation-nya.xxi Inequality  
disebutkan enam kali dalam dokumen itu, namun tidak 
kelihatan kalau ditampilkan dalam program word cloud.xxii 
Hal yang menarik dari proses Rio+20 adalah pemikiran 
untuk mencari alternatif baru ukuran pembangunan 
“beyond GDP” dengan menambahkan indikator sosial 
dan lingkungan serta indikator kehidupan dalam ‘the 
national wealth’.xxiii Walau secara umum mengecewakan, 
muncul kesepakatan global yang menggembirakan yaitu 
adanya komitmen bahwa pemikiran apapun untuk post 
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2015 agenda harus dalam kerangka tiga pilar yang seimbang 
yaitu Ekonomi, Lingkungan dan Sosial. 

HLPEP I New York:  Kita bangga karena 
Presiden Indonesia menjadi salah satu Co-Chair High 
Level Pannel of Eminent Person (HLPEP). Dalam 
pertemuan awal, Co-Chair  dari Indonesia, Presiden SBY, 
menyampaikan visi, arah dan pendekatan yang diiinginkan  
dalam agenda post 2015,xxiv: “The agenda should lay down a 
vision of ending poverty. We achieve this objective by promoting 
equitable development, sustainable growth with equity, and 
strengthened global partnership.” Inequality disebutkan 4 kali 
dalam background, content, akses teknologi dan gender 
inequality.  Sebagai perkenalan pendahuluan,  tentunya 
belum dijelaskan bagaimana mewujudnyatakan visi dan 
pendekatan itu. 

HLPEP II London: Fokus HLPEP London 
adalah kemiskinan keluarga dan pembangunan manusia.xxv 
Ada tiga kalimat yang  menyebutkan equality/inequality, 
walau  analisis hasil word claud,xxvi isu equity, poverty, growth, 
job, human dan security paling banyak muncul. Dengan 
demikian, secara spesifik isu innequality agak sedikit lolos 
dari  perhatian HLPEP London.  

Regional Meeting and Stakeholder 
Consultation on the Post 2015 Development Agenda in 
Bali, Indonesia.xxvii  Suara CSO terfokus pada perjuangan 
mengatasi inequality.  Hasil diskusi kelompok CSO dan 
Media langsung menohok pada isu beyond GDP yang  
menyatakan bahwa framework pembangunan yang baru 
harus memfokuskan diri pada peningkatan harkat 
kemanusiaan semua orang dengan mengurangi 
kesenjangan di segala bidang. Untuk itu, perlu ukuran 
pembangunan baru yang lebih luas dari GDP yang 
mengukur kesenjangan, pembangunan manusia dan 
kelestarian alam. CSO cukup bersuara lantang  tentang 
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berbagai kesenjangan multi dimensi dari perpectif rakyat 
kecil.   

Konsultasi Nasional Masyarakat Sipil 
Indonesia untuk Agenda Pembangunan Pasca 
2015.xxviii Sebuah pertemuan yang luar biasa karena 
menyatukan lebih dari 30 CSO Nasional dan 13 CSO 
International untuk meleburkan diri dalam platform CSO 
Indonesia  dan menyelenggarakan Konsultasi Nasional. 
Konsultasi ini lebih banyak mendengarkan laporan dan 
harapan dari masyarakat luas dan ternyata isu kesenjangan 
rupanya menjadi INTI dari semua proses diskusi. Dalam 
deklarasinya dinyatakan bahwa: “Masyarakat sipil Indonesia 
tidak menemukan bukti-bukti yang memadai bahwa pertumbuhan 
yang inklusif dan menjamin pemerataan telah terjadi. Fakta-fakta 
peningkatan kekayaan segelintir orang dan kesenjangan yang 
ekstrem menyakinkan kami bahwa harus ada perubahan dalam 
orientasi pembangunan. Isu yang melingkupi semua aspek dan 
sektor kehidupan masyarakat adalah kesenjangan/ketimpangan 
yang terutama disebabkan oleh paradigma pembangunan yang 
dianut dan buruknya tata kelola pemerintahan serta praktek 
demokrasi yang dangkal (prosedural, transaksional, elitis). 
Ketimpangan adalah bukti kegagalan konsep pembangunan yang 
berorientasi pertumbuhan.  Oleh karena itu, semua upaya dan 
langkah pembangunan mesti dimaksudkan untuk menghapus 
ketimpangan ini. Kami mendesak agar perspektif pembangunan 
yang berorientasi pada pertumbuhan mesti beralih pada 
pembangunan berkelanjutan dengan tujuan mengakhiri 
ketimpangan”. Visi yang diperjuangkan oleh platform 
masyarakat sipil Indonesua adalah “Pembangunan 
berkelanjutan yang inklusif, adil dan bermartabat yang 
menghilangkan ketimpangan ekonomi, gender, sosial dan 
politik”,  tanpa menyebutkan PERTUMBUHAN ATAU 
GROWTH. 
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HLPEP III Monroviaxxix: Nampaknya komunike 
Monrovia mau mencari jalan tengah dan tak mau terjebak 
pada diskusi  jargon “economi growth” tetapi dengan 
cerdik mengingatkan esensinya dengan pernyataan:  
Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup untuk 
menjamin social justice, equity dan sustained prosperity for all 
people; diingatkan juga inti transformasi adalah protection dan 
empowerement rakyat; juga enabling environment agar hal itu 
bisa terjadi seperti akuntabilitas nasional (anti korupsi, 
akuntabilitas). Selain itu, ada agenda-agenda tataran global 
dengan  istilah “transformative agenda, transfer teknologi, 
dll”.  Komunike  ini secara implisit menolak model 
economic growth yang menimbulkan krisis, konflik, dll –
sehingga dipentingkan bagaimana job creation growth dan 
berbagai  pengurangan dampak negatif dari growth. Karena 
masih terkesan mencari jalan tengah, maka belum berani 
menohok akar permasalahan utama yaitu ketidakadilan 
dalam global trade. Komunike juga menyadari bahwa  hal 
yang paling berat dan utama adalah “means of 
implementation”.  
 
DISKUSI  SEPUTAR SUSTAINABLE GROWTH  
WITH EQUITYxxx 
Growth With Equity?: Bagaimana bisa menjual 
konsep tanpa Evidence Based Best Practice 
Indonesia, 

Pasca UNCSD di Rio De Jeinero 2012, secara 
umum disepakati  bahwa Mileston Post 2015 adalah konsep 
pembangunan yang berkelanjutan, dimana ada dimensi 
ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut UN, MDGs 
sekarang terlalu menekankan dimensi sosial dan 
meninggalkan dimensi lingkungan. Oleh karena itu, 
pengembangan framework yang baru   bisa dilakukan 
dengan dua cara: Pertama, crosscutting antara dimensi 
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ekonomi-sosial dan lingkungan; Kedua, menambahkan 
dimensi yang kurang. Perdebatan mendasar yang belum 
clear yaitu framework development apa yang akan 
membingkainya dalam indikator baru tersebut. Dari semua 
proses yang ada, agaknya tidak terjadi revolusi framework 
development  yang akan dipakai dan tetap menggunakan 
paradigma growth. Hanya saja berusaha mencari alternatif 
pendekatan yang baru untuk mengatasi berbagai gap yang 
terjadi, khususnya mengenai equality dan defisit lingkungan, 
di samping dimensi sosial yang belum sepenuhnya tuntas. 

Sekretaris Panitia Nasional Penyusunan 
Development Framework 2015, dalam keynote-nya 
menjelaskan konsep jalan tengah yang diperjuangkan 
Indonesia yaitu growth with equity. Konsep ini diintrodusir 
dalam Co-Chair Note pertumbuhan yang berdasarkan need 
bukan greed, partisipasi rakyat, inklusif, pro-job, dll. Konsep 
ini memang begitu indah dan ideal, namun masih sulit 
untuk menjelaskan mekanisme jalannya framework 
tersebut  karena tidak evidence based dan tidak ada best 
practice yang dapat menjelaskan mekanisme framework 
tersebut. Jika konsepnya masih normatif dan tidak 
didukung evidence based dan best practice di Indonesia, agak 
sulit untuk “menjual” konsep tersebut ke tatawan debat di 
tingkat global. Hal ini juga yang menyulitkan bagi CSO 
dalam memenuhi harapan  Pemerintah RI agar CSO 
“mendukung” dan mengisi konsep pemerintah ini. Oleh 
karenanya  harus dicari value added lain agar CSO bisa 
mendukung apa yang dipikirkan oleh pemerintah 
Indonesia. 

Mengikuti proses diskusi dalam Konsultasi 
Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk Agenda 
Pembangunan Pasca 2015, sekaligus berkaca dari hasil 
pertemuan stakeholder sebelumnya, ada beberapa catatan 
yang bisa diberikan: Pertama, tidak ada perbedaan 
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mendasar soal paradigma post 2015 karena baik GOI dan 
CSO sama-sama menggunakan  sustainable development 
(ekonomi, social dan lingkungan) sebagai batu pijakan 
bersama.  Hal yang masih perlu diklarifikasi adalah 
mekanisme yang tepat agar 3 pilar itu seimbang karena 
secara implisit tidak ada perubahan prioritas yang 
menempatkan ekonomi sebagai panglima.  

Kedua, Konas dengan presentasi wakil-wakil CSO 
maupun wakil-wakil masyarakat, mereafirmasi bahwa 
praktek pembangunan di Indonesia selama ini tidak 
menjawab kebutuhan dan keingingan rakyat, apalagi dari 
sisi pendekatan hak. 

Ketiga,  presentasi pengalaman lapangan wakil-
wakil masyarakat juga mereafirmasi bahwa belum ada 
evidence based yang kuat untuk konsep “growth with equity” 
(Pemerintah Jepang mempromosikan konsep “human 
security” dengan indikator utama people resilience disertai 
evidence based yang kuat di sektor disaster risk reduction 
sehingga sama-sama didukung CSO-nya untuk 
dipromosikan di level global). 

Keempat, walau laporan lapangan  mereafirmasi 
gagalnya pembangunan karena gagalnya pasar maupun 
negara dalam memenuhi kebutuhan mayoritas rakyat, 
peserta konferensi tidak “mengharamkan” konsep growth 
karena memang belum ditemukan konsep yang bisa 
digeneralisasikan secara global sebagai altenatif. Oleh 
karenanya juga tidak menentang konsep growth with equality-
nya pemerintah Indonesia. 

Kelima, growth boleh saja, asal ada kapasitas state/ 
negara  untuk  mampu mengkoreksi kegagalan pasar atas 
ketidakmampuan memenuhi demand  mayoritas karena 
factor afordebilitas-aksesebilitas yang kurang, pewer rakyat 
terhadap korporasi yang lemah, juga  power negara yang 

220 
 



lemah dalam menghadapi system perdagangan global yang 
tak adil.  

Keenam, Konsultasi Nasional CSO kembali 
mengafirmasi  bahwa pendekatan pembangunan sebagai 
hak tidak cukup hanya dengan pernyataan formal namun 
harus ada sistem dan mekanisme untuk menjamin 
pemenuhan hak serta enabling environment yang cukup. 
Secara khusus, masyarakat adat menagih janji 
perlindungan hak mereka atas sumberdaya alam dan 
budaya, para pemuda meminta agar pendekatan fear dan 
anger based dihentikan. Para pemuda juga membutuhkan 
enabling space kaum muda untuk mengembangkan jati 
dirinya sendiri. Masyarakat tani menekankan perlunya 
koreksi terhadap pengembangan kapasitas petani yang 
tidak partisipatif dan menghancurkan daya dukung 
lingkungan serta peningkatan kapasitas petani untuk 
mandiri. Para korban konflik menekankan pentingnya 
pendekatan pembangunan yang berdimensi perdamaian. 
Sedangkan   kelompok migran menekankan perlunya 
penghargaan dan perlindungan penuh dari Negara 
terhadap buruh migran. Efektifitas pembangunan juga 
menjadi hal yang penting karena menyangkut kepercayaan 
pengelolaan uang rakyat untuk pembangunan dan 
berbanding lurus dengan peningkatan pengelolaan pajak. 
Disamping itu, juga perlu tetap menagih  komitmen 
negara-negara Utara untuk memberikan konstribusi 0.06 
dari GINI untuk pembangunan di belahan bumi Selatan. 
Pembangunan rezim perdagangan internasional yang adil 
(termasuk menghilangkan praktek transfer pricing) juga 
merupakan solusi  ke depan. 

Secara ekonomi, jika memakai growth memang 
akan selalu menghasilkan sejumlah ketimpangan.  Dengan 
demikian, penyelarasnya adalah regulasi soal akses 
terhadap sumber daya alam dan keuangan (start dari growth 
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through equity), pajak dan regulasi ekonomi yang bersifat 
anti monopoli, oligopoli dan transparansi (with equity). 
Penyelaras tersebut selalu memanggil peran negara. 
Masalahnya, ekonomi growth saat ini menafikan peran 
negara bangsa, sebab kontrolnya berada di IMF, WB dan 
WTO. Upaya advokasi yang bisa dilakukan yaitu 
menerima growth tetapi dengan syarat yaitu “sustainable 
growth through equity to end all kinds of inequality”.  

 
Growth dan Middle Income Trap 

Selama ini, kemajuan pembangunan ekonomi 
senantiasa diukur dengan memakai angka pertumbuhan 
Produk Domestik Bruto (PDB). Ketidakpuasan terhadap 
penggunaan PDB sebenarnya sudah cukup meluas. 
Beberapa waktu lalu, telah dibentuk sebuah tim 
internasional untuk memperbaiki standar pengukuran 
pembangunan. Komisi internasional yang dibentuk atas 
perintah Presiden Perancis Zarkozy (waktu itu) diminta 
merumuskan kinerja ekonomi dan kemajuan sosial 
(economic performance and social progress).  

Komisi yang berjejaring dengan berbagai 
universitas terkemuka di Perancis, Inggris, Amerika, dan 
India tersebut dipimpin ekonom peraih nobel Joseph 
Stiglitz dan Amartya Sen, serta salah seorang ekonom 
Perancis terkemuka Jean-Paul Fitoussi. Sayang komisi 
tersebut tampaknya berjalan tidak optimal, sehingga 
ukuran “alternatif” sampai saat ini belum terumuskan 
(paling tidak sejauh yang saya tahu).  

Di Bhutan, sebenarnya telah dikembangkan 
ukuran alternatif berupa Gross National Happines (GNH) 
yang mengukur kualitas hidup atau kemajuan sosial 
dengan ukuran psikologi yaitu kebahagian dalam hidup 
dan tidak hanya menekankan ukuran ekonomi (PDB). 
Meski sudah menjadi wacana dan mulai dikembangkan 

222 
 



bukan hanya di Bhutan, namun ukuran GNH ini masih 
berada di pinggiran dan belum diakui secara internasional. 

Amartya Sen dan Mahbub ul Haq tahun 1990 juga 
mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi 
tentang pembangunan manusia: panjang umur dan 
menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), 
terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang 
dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan 
dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur 
dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Sejak 1990, kini 
setiap tahun UNDP menerbitkan indeks pembangunan 
manusia yang mengartikan definisi kesejahteraan secara 
lebih luas dari sekedar PDB. Akan tetapi, IPM tidaklah 
menggantikan peran PDB. IPM lebih berfungsi mengisi 
kekurangan PDB. Ia bukanlah ukuran seperti yang 
diharapkan Sarkozy yang ingin menggantikan “PDB 
konvensional”. 

Pertumbuhan ekonomi, terutama di negara 
berkembang seperti Indonesia, dimana pertumbuhan 
penduduk tinggi, kemiskinan dan pengangguran masih 
luas, jumlah angkatan kerja terus meningkat (bahkan 
mengalami bonus demografi), maka pertumbuhan 
ekonomi tetap penting. Namun, pertumbuhan ekonomi 
ini harus berkualitas, antara lain mampu menyerap tenaga 
kerja baru maupun pengangguran sehingga diharapkan 
akan mengatasi kemiskinan maupun kesenjangan. Sebab 
jika tidak ada pertumbuhan, sulit untuk menyerap tenaga 
kerja baru maupun lama. Upah buruh harus tinggi, namun 
juga harus dibarengi dengan keahlian dan produktivitas 
yang tinggi pula. Bila upah tinggi namun produktivitas 
rendah, maka kita tidak akan kompetitif dan dilibas negara 
lain. Upah tinggi yang dibarengi produktifitas ini sangat 
penting untuk menaikkan level Indonesia dari negara 
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pendapatan menengah menjadi negara pendapatan tinggi. 
Bila upah tenaga kerja masih tetap rendah, maka agregat 
permintaan akan terus terbatas dan Indonesia tidak bisa 
naik level sehingga akan terjebak dalam fenomena yang 
disebut “perangkap pendapatan menengah” (middle income 
trap).  

Di sisi lain, produktivitas yang tinggi juga 
menuntut standar kesehatan yang lebih baik dan tingkat 
pendidikan yang memadai. Hal ini mempersyaratkan 
kebijakan sosial yang memadai dengan investasi sosial 
yang cukup. Artinya. pembangunan sosial merupakan 
bagian integral dari pembangunan ekonomi dan keduanya 
saling mendukung. Nancy Birdsall, presiden Center for 
Global Development (CGD), sebuah lembaga riset 
pembangunan terkemuka dunia, bahkan menyatakan 
“social development is good economics” (Birdsal : Social 
Development is Economic Development). 
 
Perlu Dicari Perspektif Baru Beyond Growth ?   

Ada kekuatiran ketika growth dipakai, maka 
biasanya akan diturunkan ke dalam konsep teknis dan 
indikator. Oleh sebab itu, melalui tawaran konsep dari 
CSO, mungkin memang perlu diskusi untuk 
menterjemahkan konsep "growth baru" CSO ke dalam 
indikator. Indikator ini harus mampu meyakinkan tim 
yang akan membuat draft goal Post 2015 dan 
indikatornya. Sebab jika indikator CSO yang disampaikan 
ini tidak dikawal, dikuatirkan yang muncul hanya indikator 
konsep growth yang dipahami pemerintah. Perjuangan ini 
hampir sama dengan upaya mengganti konsep wanita 
dengan konsep perempuan dalam definisi dan 
konsekuensinya.  
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BOX 1 :   
BAD PRACTICE – KRISMON  INDONESIA 1989 

Berdasarkan semua presentasi wakil-wakil 
masyarakat sipil termasuk kelompok-kelompok 
masyarakat dalam Konas CSO, semuanya menampilkan 
fakta-fakta menyedihkan tentang dampak negatif 
pembangunan kita. Dengan demikian, tidak salah kalau 
Konas pada akhirnya menyimpulkan bahwa masyarakat 
sipil Indonesia tidak menemukan bukti-bukti yang 
memadai bahwa pertumbuhan yang inklusif dan menjamin 
pemerataan telah terjadi. Namun demikian, sebenarnya 
ada sebuah kasus besar yang bisa kita jadikan best dan bad 
practice dari pendekatan growth ini, dibawah ini kisahnya. 

Butuh waktu 7 tahun bagi penulis untuk menulis 
disertasi S3 di Fakultas Manajemen dan Ekonomi 
Universiti Sains Malaysia-Penang, selain karena harus tetap 
masih aktif bekerja  juga karena topik penelitian sungguh 
bertentangan dengan mainstraim yang banyak diyakini 
orang. Saya ingin membuktikan bahwa pendekatan growth 
itu tidak sustain, anti lingkungan dan anti sosial. Pada sisi 
lain, kalau kita mengedepankan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan, maka kita akan mendapatkan suistanable growth.  
Diskusi theoritis kita masih bisa bersilat lidah ke sana-ke 
mari, tetapi ketika sampai pada data empiris, saya baru 
mengalami kesulitan besar yang membuat studi saya nyaris 
gagal. Sangat beruntung sekali saya diselamatkan oleh 
krisis ekonomi 1998 yang sampai berhasil melengserkan 
penguasa terbesar di sepanjang  sejarah Indonesia, yaitu 
Jenderal Soeharto. 

Bad practice sangat kasat nyata, dapat dilihat dari 
kacaunya ekonomi nasional: nilai tukar dari 2.500/USD 
menjadi 1.500/USD merupakan depresiasi riil tertinggi di 
dunia pasca perang dunia kedua; pertumbuhan ekonomi 
terjun bebas dari 7,8% ke minus 10 dan 15% di tahun 
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1998/1999 merupakan tertinggi di antara negara OECD 
sejak masa great depression;  belum lagi 22 milyar USD 
pelarian private capital  dalam waktu beberapa hari saja, 
membuat ekonomi lumpuh.  Pasar mengalami gagal total, 
ball out kepada konglomerat menguap begitu saja, bahkan 
dilarikan ke luar negeri. Jumlah orang miskin meningkat 
dari 25 juta menjadi 71 juta orang, sedang tingkat 
kesenjangan mengalami peningkatan tertinggi dalam 
sejarah Indonesia. Krisis ekonomi memancing konflik 
sosial yang berkepanjangan, juga menyerat ke krisis 
lingkungan. Sebuah contoh tak terbantahkan bagaimana 
rentannya penekatan growth yang mengesampingkan equity 
yang melebarkan dan melanggengkan kesenjangan di 
berbagai bidang. Contoh kasat mata tentang hancurnya 
sebuah negara karena lemahnya fundamen ekonomi riil 
dan sekaligus tingginya ketergantungan kepada IMF dkk.  
Setelah itu, masih banyak krisis terjadi di dunia, termasuk 
yang banyak terjadi dalam 10 tahun terakhir yang 
menghantam Amerika dan Eropa. Semua membuktikan 
kegagalan pasar dan pendekatan growth. Karena variabel 
dan faktornya masih sama. Apakah Indonesia akan tetap 
memakai pendekatan yang sama dalam framework 2015?  
 
BOX 2;  
BEST PRACTICE – TANGGUNG JAWAB SOSIAL 
RS KEAGAMAAN DAN KELENTINGAN 
SEKTOR INFORMAL DI TENGAH KRISIS 
EKONOMI 

Menyambung Box 1, Bad practice pembangunan 
Indonesia yang bangkrut karena krisis, jelas kasat mata, 
lalu dimana best practice-nya? Karena yang gagal adalah 
pasar, khususnya sektor non riil, sehingga yang terkena 
imbas besar adalah mereka yang terikat erat dengan 
mekanisme pasar global dan nasional. Sementara mereka 
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yang berada di sektor riil dan berbasis sumber daya lokal 
tetap survive. Di endnote dapat dibaca berbagai bukti 
penelitian  tentang  survivalnya berbagai sektor kerakyatan 
dari krisis.1 Penelitian-penelitian itu cukup membantu saya 
untuk membuktikan fragilenya pendekatan growth. 
Bagaimana dengan  pembuktian makin pro-sosial dan 
lingkungan makin sustainable growth? 

Penulis  menginterview langsung dan 
mengumpulkan data kinerja keuangan, kinerja sosial dan 
kinerja operasional tahun 1996-1999 pada 63 rumah sakit 
(RS) keagamaan baik besar, menengah dan kecil di 12 
provinsi di Indonesia. Diambil penerlitian RS keagamaan 
karena RS adalah institusi bisnis dimana 80% bisnis 
prosesnya tergantung mekanisme pasar, pada satu sisi, 
sementara RS keagamaan mempunyai mandat sosial untuk 
melayani semua masyarakat. RS swasta keagamaan 
diperkirakan akan mengalami kontraksi ekonomi berat 
saat krisis, dan untuk bisa survive harus mengurangi 
semua pengeluaran sosial mereka dan  mengalihkan 
pangsa pasar pada pasien yang punya daya beli. Hasil 
penelitian cukup mengagetkan karena tidak ada penurunan 
yang signifikan dari sisi keuangan, kinerja operasional dan 
juga kinerja sosial mereka. Tidak ada upaya untuk  
mengurangi akses bagi orang miskin, bahkan ada upaya 
serius untuk tetap melayani dengan cara melakukan 
rasionalisasi diagnose dan pengobatan, serta 
mengefisienkan proses bisnis/pathway proses pengobatan.   

Penelitian ini pada akhirnya mendukung hipotesa 
bahwa kalau kita konsisten menjalankan fungsi sosial dan 
lingkungan, kinerja ekonomi kita akan bertumbuh secara 
sustain, bahkan mampu  lenting/”resilience” di saat 
schock.1 Setelah melalui perdebatan  teori ekonomi yang 
seru, saya  yang berlatar belakang S1 bidang hukum 
lingkungan dan S2 public heath, dengan supervisor 
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profesor international finance lulusan Berkley namun 
sangat berpikir  kritis dan alternative, Prof. Subramaniam 
Pillay, PhD., dapat mempertahankan desertasi tersebut 
dengan baik.1 Dari situ saya meyakini growth bukan 
segala-galanya, yang penting justru dimensi sosial dan 
lingkungan yang harus dikedepankan, lalu ada equality dan 
sudah pasti akan berdampak pada pertumbuhan  ekonomi 
yang lestari. 
 
BOX 3:   
BEST PRACTICE-  RESOURCE DISTRIBUTION 

Kebijakan yang menggunakan pendekatan 
pertumbuhan ekonomi dengan target untuk pemerataan 
sepeti bantuan langsung tunai, penentuan upah minimum, 
penetapan jaminan social dan pension, kebijakan  projob 
tidak sepenuhnya menyelesaikan problem kesenjangan 
bahkan diregukan keberhasilannya.xxxi Keberanian untuk 
melakukan distribusi resources radikal seperti yang dilakukan 
Bolivia, bias menjadi best practice kita. 

Di Bolivia terjadi perubahan tentang strategi  
pengumpulan uang negara, khususnya di sektor 
pertambangan minyak. Antara tahun 1996-2006 
perusahaan-peusahaan minyak hanya membayar royalty 
18% kepada pemerintah, dari jumlah itu 11% diberikan ke 
provinsi setempat, 1% ke provinsi miskin dan 6% ke 
pusat. Ketika Evo Marales memenangkan pemilu, dia 
konsisten pada janji untuk menegosiasi ulang semua 
kontrak pertambangan. Saat ini semua perusahaan  
membayar 50% yang terdiri 18% royalty, 32% hydrocarbons 
tax. Dari renegosiasi ini pemerintah mendapatlan dana 173 
milyat USD di tahun 2002 dan meningkat 1,57 milyar 
dollar di tahun 2007. Pemerintah mengalokasikan hampir 
semua dana tersebut  untuk  orang-orang miskin dengan 
tiga program yaitu pension untuk semua orang yang telah 
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berumur 60 tahun, bebas sekolah termasuk buku, seragam 
dll sehingga tak ada pungutan tambahan, makan sekali 
bagi semua anak SD dan SMP agar kebutuhan gizi 
generasi muda tercukupi dan berbagai insentif untuk 
meningkatkan kesempatan kerja. Ini adalah best practice 
sebuah negara yang mau mengedepankan dimensi sosial 
dan lingkungan  dan tetap mempunyai martabat di 
percaturan politik inernasional, walau tidak menghamba 
Barat. 
 
BOX 4:    
BEST PRACTICE - RESILIENSI 
/KELENTINGAN  MASYARAKAT  

Kakek penulis adalah seorang petani di sebuah 
desa di Candi, Kecamatan Jatiayu, Kabupaten 
Gunungkidul, D.I. Yogyakarta yang selalu kesulitan air 
dan mengandalkan hujan untuk pertaniannya. Kalau 
melihat berapa panen yang dihasilkan dari 1.000 meter 
kebun untuk 9 anaknya, saya selalu heran kenapa dia bisa 
bertahan, bahkan anak cucunya bisa hidup. Kuncinya 
adalah resiliansi atau kelentingan. Pada tahun 2012 ini, 
Yakkum  melakukan penelitian dan menuliskan contoh-
contoh kasus masyarakat kecil yang termarginal namun 
tetap lenting dalam menghadapi shock. Kasus-kasus itu 
dikumpulkan dalam dua buah buku. Buku pertama diberi 
judul Ontologi Kerja Para Pemberdayaxxxii, yang  berisi 18 
cerita tentang rakyat yang lenting dan berdaya bukan saja 
dari Yakkum, tetapi jaringan LSM mitra EED di 
Indonesia. Buku kedua adalah kumpulan cerita khusus 
dari wilayah dampingan Yakkum yang berisi : 9 kisah 
resiliensi yang membanggakan, 6 kisah rakyat yang patut 
dicontoh, 7  pembelajaran dari kegagalan pemberdayaan 
dan profile 14 tokoh masyarakat yang menginspirasixxxiii. 
Kisah-kisah nyata yang disampaikan di Konas CSO dari 
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perwakilan  kelompok masyarakat adat, perempuan, anak-
anak, difable, penderita HIV bisa dimasukkan menjadi 
bahan pembelajaran bagi kita.  

Dari kisah nyata itu makin memberi bukti bahwa 
pembangunan yang berdimensi pertumbuhan tidak 
nyampai ke rakyat. Mereka lebih banyak menerima 
dampak negatifnya daripada positifnya. Mereka berada di 
luar lingkaran kekuasaan, yang tak punya akses untuk 
menentukan keputusan bagi dirinya. Apa yang didebatkan 
para politisi, para ahli, bahkan kita tokoh-tokoh CSO, 
kadang tidak nyambung dengan mereka. Terasa malu bagi 
kita karena terlalu sering membicarakan nasib mereka dan 
merasa berbuat atas nama mereka untuk mereka, namun 
tak pernah membiarkan mereka mengekpresikan diri apa 
yang mereka butuhkan. Mereka punya kiat sendiri 
menghadapi realita kehidupan. Mereka tidak minta yang 
berlebihan dan terlalu banyak. Mereka hanya minta untuk 
diberi enabling environment untuk melestarikan nilai-nilai, 
sistem dan relasi sosial dan lingkungannya. Mereka hanya 
minta diproteksi dari kekuatan jahat yang akan menggurus 
nilai-nilai kehidupannya. Dunia akan menghadapi berbagai 
macam shock, baik man made maupun natural, yang mereka 
butuhkan hanya kapasitas utuk adaptasi, dan kemampuan 
untk tetap selelu lenting. Itu yang harus menjadi perhatian 
juga apabila kita merencanakan framework pembangunan 
pasca 2015.  Diskusi lebih dalam tentang kelentingan baca 
Praise for Resilienca: Why Things Bounce Backxxxiv 
 
MENEMUKAN INDIKATOR KRITIS UNTUK 
POST 2015 DEVELOPMENT FRAMEWORK : 
VALUE ADDED KONSTRIBUSI CSO 
INDONESIA. 

Sebagaimana saya sampaikan di depan, bahwa ada 
dua model dalam menentukan sektor dan indikator 
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pembangunan post 2015: pertama, crosscutting antara 
dimensi ekonomi-sosial dan lingkungan dan cara kedua 
adalah menambahkan dimensi yang kurang. Ketika proses  
input dibuka, maka tidak terbendung lagi begitu 
banyaknya isu dan usulan indikator yang masuk, sehingga 
kita mulai kehilangan fokus dan mengalami kebingungan 
dengan resource apa semua indikator itu akan kita biayai. 

Oleh karenanya, saya mencoba melakukan exercise 
untuk memetakan semua sektor, isu dan indikator yang 
diusulkan oleh stakeholder, mencari indicator kunci (yang 
berperspektif CSO), sehingga kalau indikator kunci itu 
dipenuhi diharapkan akan menyelesaikan juga kebutuhan 
pemenuhan indikator yang lain. Konas dengan presentasi  
wakil CSO yang menyampaikan fakta-fakta di lapangan di 
sektor pedamaian dan konflik, lingkungan hidup dan 
kesehatan serta presentasi para wakil CSO tentang 
problem yang mereka hadapi, konsep pembangunan yang 
mereka pahami dan maui dan kondisi ke depan yang 
mereka inginkan, menolong saya dalam proses penentuan 
indikator kunci tersebut.  

Dari presentasi  masyarakat adat, kita belajar 
bahwa sumber resiliansi masyarakat adalah hak 
pengelolaan SDA dan penghargaan tata nilai/value/local 
wisdom dalam segala problem solving. Oleh karena itu, 
pembangunan harus menghargai masyarakat adat dan 
ramah lingkungan (adat). Dari presentasi pemuda kita 
melihat posisi strategis mereka, keinginan berperan 
sebagai subjek, kaum tani menyatakan kapasitas mandiri 
mereka asal tidak dipolitisasi dan dimobilisasi secara 
topdwn, para difable menekankan betapa kita semua tidak 
beradab dan perlu dijadikan beradab dengan 
memainstraimkan difable dalam semua sektor. Dari 
presentasi grasroot ini, saya membaca ada tiga kata kunci 
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yang seandainya ditest benar-benar mewadahi semua isu 
maka bisa menjadi indikator kunci.  

Tiga indikator kunci itu adalah EQUALITY/ 
PEMERATAAN, RESILIANCE/ KELENTINGAN 
dan PERLINDUNGAN KEAMANAN. Mari kita test 
satu persatu melalui tiga pilar pembangunan yang 
berkelanjutan yaitu EKONOMI, SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN, apakah tiga kata ini bisa menjadi 3 kata 
kunci. 

EQUALITY/PEMERATAAN: Dari dimensi 
Ekonomi: Betapapun tinggi pertumbuhan ekonomi dan 
apapun yang disebut hebat dalam pembangunan (baik 
menyangkut teknologi, budaya dan peradaban), kalau itu 
hanya dinikmati oleh segelintir orang maka tidak ada 
gunanya. Dari dimensi Sosial: Tidak ada gunanya apabila 
ada ketimpangan dalam akses mendapatkan layanan 
publik, sisi kualitas dan kuantitas (baik sektor pendidikan, 
kesehatan, dll.). Tidak ada artinya juga apabila 
meninggalkan kelompok seks tertentu, usia tertentu, dan 
mereka yang berkebutuhan khusus. Dari dimensi 
Lingkungan: Adanya kesenjangan dalam kepemilikan 
SDA, kesenjangan dalam mempertahankan daya dukung 
lingkungan, kapasitas alam dalam menyediakan pangan 
dan air yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, 
saya kira Equality/Pemerataan merupakan  indikator kunci 
nomor1.  

RESILIANCE/KELENTINGAN: Tantangan 
dunia akan makin berat, baik oleh ketidakmampuan pasar 
untuk memenuhi demand mayoritas yang punya problem 
afordebilitas, maupun  man made dan natural disaster, 
termasuk perubahan iklim. Belajar dari pengalaman rakyat, 
hanya masyarakat yang lenting yang bisa “survive”, bahkan 
mampu mentransformasi diri dari situasi turbulence masa 
depan yang tak terprediksi.  Lenting berarti punya 
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kapasitas adaptasi. Kapasitas adptasi itu terbangun apabila 
mereka terlibat dalam pengambilan keputusan semua 
intervensi pembangunan serta dijaga aset-aset sosial dan 
ekologis mereka. Masa depan penuh perubahan, yang 
dibutuhkan adalah kapasitas adaptasi, sehingga  
kelentingan menjadi indicator kunci nomor 2. 

PERLINDUNGAN dan KEAMANAN:  Dalam 
pasar bebas, realita yang terjadi bukan one man one vote, 
tetapi one dollar one vote. Ini berarti menempatkan mereka 
yang punya kekuasaan, baik ekonomi, politik maupun 
sosial berada di atas. Sementara banyak  individu dan 
kelompok yang tidak punya kekuasaan mempunyai resiko 
selalu menjadi korban. Adalah tugas Negara dan antar 
negara untuk memberikan perlindungan dan keamanan 
pada mereka yang tidak punya power, baik dari sisi gender, 
etnis, religion dan mereka yang rendah daya belinya. Ini 
termasuk perlindungan rakyat dari  praktek korporasi  
yang merugikan. Dengan demikian Perlindungan adalah 
indikator kunci nomor 3. 

Kalau MGDs dinilai tidak membangun koherensi 
antar pilar dalam sustainable development, tiga indikator kunci 
ini benar-benar membangun koherensi. Selain coherence,  
indikator ini bisa berlaku secara global, baik negara maju 
di Utara maupun negara berkembang di Selatan, tidak 
seperti MDGs yang tekesan hanya berlaku untuk negara-
negara Selatan. Coverage universal ini juga memudahkan 
negara-negara untuk membangun komitmen pendanaan 
apabila kita sudah masuk ke ranah means of implementation.  
 
KESIMPULAN DAN ROADMAP MENUJU 
HLPEP BALI DAN NEWYORK 
1. Seluruh proses, baik formal maupun non formal di 

semua stakeholder, menyadari fakta 

233 
 



KETIMPANGAN terjadi di semua sektor, aras dan 
dimensi. 

2. KETIMPANGAN yang makin lebar menjadi pemicu 
konflik, kerusakan lingkungan dan makin mempersulit 
upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi cita-cita 
semua orang. 

3. Seluruh proses yang ada juga MENGAKUI bahwa 
paradigma, strategi dan praktek  PEMBANGUNAN 
yang mengedepankan PERTUMBUHAN justru 
memperlebar KETIMPANGAN. 

4. Diperlukan keadaran bersama untuk melakukan 
TRANSFORMASI paradigma dan sistem ekonomi 
global dan nasional.   

5. Paper ini memperkuat  visi masyarakat sipil Indonesia 
yaitu “Pembangunan berkelanjutan yang inklusif, 
adil dan bermartabat yang menghilangkan 
ketimpangan ekonomi, gender, sosial dan 
politik” tanpa menyebutkan PERTUMBUHAN atau 
GROWTH. 

6. Tantangan ke depan semakin berat, ditambah lagi 
makin beratnya daya dukung bumi dan alam, 
perubahan iklim dan masih tidak adilnya sistem 
perekonomian dunia. Dari berbagai indikator post 
2015 yang diajukan, setidaknya ada tiga indikator kunci 
yang berdampak langsung kepada rakyat berupa 
crosscutting semua isu, yaitu PEMERATAAN,  
KELENTINGAN dan PERLINDUNGAN. 

7. HLPEP Bali  Maret 2013 akan  memfokuskan diri 
pada hal yang paling berat, yaitu global partnership and 
means of implementation. Apapun konsep pembangunan 
yang dipakai,  apapun indikator yang dipakai, tanpa 
peningkatan distribusi resources, baik di tingkat global 
dan nasional, maka pemerataan tidak akan terjadi. 
Oleh karena itu, proposal utama untuk pengurangan 
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ketimpangan sebagaimana judul paper ini yaitu  
RESOURCE DISTRIBUTION FOR PEOPLE 
EMPOWEREMENT, PROTECTION AND 
RESILIANCE.   

8. CSO makin kencang menyuarakan  distribusi sumber 
daya dan teknologi negara-negara menengah dan maju 
(yang secara langsung maupun tak langsung didapat 
dari praktek sistem ekonomi yang tidak adil dan 
eksploitatif terhadap negara miskin sejak zaman 
kolonial) untuk fokus pengentasan kesenjangan 
dengan tiga  utama tersebut. CSO juga harus makin 
aktif mengawal perencanaan dan implementasi 
pembangunan agar efektif dalam implementasinya, 
sebagaimana telah disepakati dalam Bussan Principles for 
Effective Development. 
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PENUTUP 
 
Dari pengalaman sepanjang 2012 yang dicatat dan 
disampaikan di atas, terdapat pembelajaran tentang 
faktor-faktor yang membuahkan pekerjaan berkualitas dan 
lestari. sebagai berikut : 
1. Setia pada mandat dan panggilan untuk melayani 

stakeholder terutama dan untuk berjalan bersama 
mereka. Siapakah mereka? Kaum miskin, kaum rentan, 
orang-orang yang terpinggirkan. 

2. Unit ekstramural Yakkum menunjukkan konsistensi 
dalam hal melaksanakan dan mengembangkan program 
dengan fokus pada bidang kesehatan tetapi tetap 
menggunakan strategi holistik dan didukung dengan 
kerja sama strategus dengan berbagai pihak. 

3. Strategi advokasi dan capacity building yang tepat dengan 
menciptakan ruang dialog yang setara dan terjangkau 
(accessible) berbagai pemangku kepentingan terutama 
pemerintah dan masyarakat, didukung dengan aksi 
konkrit dapat membuka akses pada sumber daya (dana, 
pengetahuan, keahlian), mendapatkan dukungan luas 
pada inisiatif komunitas dan mempengaruhi kebijakan 
dan prioritas pemerintah dalam bidang kesehatan.  

4. Resiliensi atau ketangguhan masyarakat dalam 
menghadapi persoalan-persoalan kebencanaan dan 
pembangunan merupakan salah satu modal utama 
untuk memulihkan dan menciptakan pembangunan 
yang lestari dan adil. Model resiliensi yang mereka 
tunjukkan, di beberapa tempat menjadi stimulus bagi 
perbaikan pelayanan kesehatan dan pemeliharaan 
lingkungan lestari yang lebih luas di desa masing-
masing maupun di desa tetangga. Sharing antara 
komunitas juga membantu penyebaran inspirasi dan 
model-model resiliensi konkrit.  

241 
 



5. Yakkum diberkati dengan para pendamping lapangan 
(community organizers) yang ulet, sabar, kreatif, dan 
paham konteks dan kearifan lokal sehingga mampu 
melakukan pengorganisasian yang intensif, 
komprehensif dan inovatif. Mereka yang 
menerjemahkan partisipasi masyarakat dalam translasi 
yang konkrit sehingga rakyat dapat berkontribusi 
optimal sejak penilaian kebutuhan, perencanaan sampai 
implementasi dan evaluasi program.   

 
Selain faktor-faktor keberhasilan di atas, sharing 
pengalaman yang dituturkan kawan-kawan ekstramural 
menunjukkan beberapa tantangan yang harus dijawab ke 
depan yaitu : 
1. Pelaksanaan dan pencapaian target MDGs, di 1-2 unit 

sudah menunjukkan perkembangan yang 
menggembirakan. Namun demikian di sebagian besar 
unit Yakkum hal ini masih menjadi tantangan, terutama 
dari sisi kualitas integrasi, dukungan manajemen dan 
leadership.  

2. Kontribusi kader menjadi salah satu faktor kunci bagi 
keberhasilan program di masyarakat tapi upaya untuk 
melestarikan semangat kerelawanan dan mendukung 
dampak positif yang sudah dicapai kader belum 
dilakukan secara sistematis dan sungguh-sungguh, oleh 
berbagai pihak terutama pemerintah. Mereka bukan 
hanya ujung tombak tapi juga ujung tombok dan poprok 
yang artinya, mereka harus menggunakan sumber daya 
sendiri untuk memfasilitasi program-program 
komunitas sehingga semua beban mereka yang 
menanggung.  

3. Pemahaman dan pelaksanaan prinsip dan mekanisme 
akuntabilitas dalam program-program di masyarakat 
baik program relief, rehabilitasi maupun program 
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pembangunan, oleh pemerintah dan lembaga-lembaga 
non pemerintah diyakini dapat memastikan 
pembangunan yang lestari dan berkualitas. Namun hal 
itu masih menjadi tantangan. Diperlukan kesungguhan 
berbagai pihak dan kapasitas yang memadai dari 
kelompok masyarakat dan organisasi rakyat agar 
komitmen dan rencana program dilaksanakan secara 
akuntabel dan bertanggung jawab.  

4. Pemahaman dan pelaksanaan prinsip dan strategi 
keadilan gender dalam program-program di masyarakat 
dan pemahaman staf ekstramural untuk 
mengarusutamakan keadilan gender dalam strategi 
program perlu dipertajam jika kita menghendaki 
program yang dapat menjawab salah satu akar masalah 
yaitu ketidakadilan gender dan beban ganda perempuan 
dalam struktur sosial kita.  

5. Belajar dari pengalaman rakyat kecil di tingkat grassroot 
dan pengalaman satu dua negara yang berani melawan 
arus, maka disimpulkan solusi dari penghapusan 
kemiskinan saat ini adalah distribusi sumber daya untuk 
pemberdayaan, perlindungan rakyat kecil serta 
peningkatan kapasitas untuk kelentingan. Tiga hal itu 
adalah prioritas tema yang menjadi tantangan  

 
Dari pencapaian dan tantangan yang teridentifikasi dalam 
pembelajaran sepanjang 2012, maka prioritas yang perlu 
dilakukan untuk 2013 dan seterusnya adalah sebagai 
berikut:  
1. Memperkuat keterhubungan antara unit-init ekstramural 

baik yang melayani dengan program-program relief, 
rehabilitasi sampai dengan development dengan 
bermodalkan kekuatan intrinsic yang dimiliki unit-unit 
ekstramural tersebut (focus pada masyarakat miskin, 
konsisten pada focus kesehatan, pendekatan holistic, 
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strategi advokasi yang memberi ruang rakyat bicara 
langsung dan dapat mempengaruhi kebijakan dan 
prioritas pemangku kepentingan. Strategi yang dapat 
dilakukan untuk memperkuat keterhubungan itu dan 
masih sesuai dengan rencana strategis unit ekstramural 
adalah a) memastikan mutu dan kompetensi SDM, b) 
memastikan  strategi pendampingan masyarakat yang 
mengedepankan akuntabilitas, efektifitas dan 
kelestarian/ keberlanjutan program, c) fokus pada 
kemandirian lembaga dengan melakukan penilaian 
kapasitas organisasi berkala dan peningkatan kapasitas 
lembaga lewat kerja sama strategis dengan berbagai 
pihak. 

2. Memperkuat integrasi antara unit intramural dan 
ekstramural dengan mempertahankan excellence pada 
bidang kesehatan dan setia pada stakeholder utama 
yaitu rakyat terpinggirkan. Strategi yang dapat 
dilakukan adalah fokus pada kebutuhan kesehatan yang 
sangat dibutuhkan masyarakat, pengembangan 
kapasitas sesuai dengan standard kompetensi yang 
disusun bersama dan meningkatkan koordinasi dalam 
pelaksanaan program.   

 3. Belajar dari pengalaman rakyat kecil di tingkat grassroot 
dan pengalaman satu dua negara yang berani melawan 
arus, maka disimpulkan solusi dari penghapusan 
kemiskinan saat ini adalah distribusi sumber daya untuk 
pemberdayaan, perlindungan rakyat kecil serta 
peningkatan kapasitas untuk kelentingan. Tiga hal itu 
adalah prioritas tema di tahun-tahun mendatang (2013 
dan seterusnya) yang dapat diterjemahkan dalam 
bentuk program-program riil di masyarakat.    

 
Karya unit-unit Yakkum hanya dimungkinkan lewat kerja 
sama dan dukungan dari berbagai pihak yang telah 
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diberikan dalam berbagai bentuk untuk kelangsungan 
pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan. 
Ungkapan terima kasih kami haturkan kepada: 

 
1. Organisasi rakyat dan kelompok-kelompok 
masyarakat dampingan   
• Manunggal Roso Kec. Karangmojo, Gunung Kidul 

Yogyakarta  
• Sedyo Maju Kec. Karangmojo, Gunung Kidul Yogyakarta 
• Ngudi Lestari Kec. Semanu, Gunung Kidul Yogyakarta 
• Suka Mandiri Kec. Wonosari, Gunung Kidul Yogyakarta 
• Margomulyo Kec. Semin, Gunung Kidul Yogyakarta 
• Mitra Sejahtera Kec. Nglipar, Gunung Kidul Yogyakarta 
• Penca Karya Kec. Ponjong, Gunung Kidul Yogyakarta 
• Aliansi DPO Bantul 
• Paguyuban Pengobat Tradisonal Pati Jawa Tengah  
• Klub Diabetes Ngesti Waluyo 
• Lebih dari 100 posyandu lansia dampingan UPKM di Jawa 

Tengah, Yogyakarta dan Lampung 
• Kelompok Tani Makmur 
• JARI (Jaringan Rakyat Berdaya dan Siaga Indonesia) 
• Kelompok Dukungan Sebaya Metakom (Metamorfosis 

Community)  
• LCD (Leadership of Community of Jogja) 
• Posyandu Lansia Kenanga Kal. Laweyan Kota Surakarta 
• Posyandu Lansia Sapta Wreda Tama Kal. Purwosari Kota 

Surakarta 
• Posyandu Lansia Wreda Mulyo V Kal. Kerten Kota 

Surakarta 
• Posyandu Lansia Wreda Mulyo VIII Kal. Kerten Kota 

Surakarta 
• Paguyuban Bengawan Solo 
• Paguyuban Senam Sendi dan Tulang RS. Panti Waluyo 
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• Komunitas Pendampingan dan Mitra Peduli RS. Panti 
Waluyo 

• Posyandu Balita Anyelir 
• Warga masyarakat, kelompok kader kesehatan, ORA, tim 

siaga bencana, di semua wilayah dampingan (Mentawai, 
Nias, Pati, Jepara, Kudus, Magelang, Purworejo, 
Purwokerto, Banjarnegara, Temangung, Semarang,  Bantul, 
Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Kotamadya 
Yogyakarta, Flores, Alor, Sumba, Lombok, Ambon, Seram, 
Nabire, Manokwari)  

 
2. Mitra di luar lembaga yang bekerja sama   
• Christoffel-Blinden Mission (CBM) 
• Kindernothilfe (KNH) 
• Stichting Liliane Fonds (SLF) 
• Head Of Mission Fund – New Zealand Embassy 
• Ford Foundation 
• Rehabilim Trust Inc 
• New Zealand Aid Program 
• Presbyterian Disaster Assistance 
• A Leg To Stand On 
• National Presbyterian Church 
• Poni Marzuki 
• All Saints Anglican Church  
• Game Fantasia  
• Rotary Club Mataram Yogyakarta 
• Rotary Club Bakewell Inggris 
• United for Cerebral Palsy 
• Lantern Project  
• Aliansi RBM Indonesia 
• Action by Churches Together (ACT Alliance)  
• United Nations for Strategic Disaster Reduction (UNISDR) 
• Malteser International  
• Global Network Disaster Risk Reduction (GNDR)  
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• German Federal Foreign Office (GFFO) 
• Federal Ministry for Economic Cooperation and 

Development (BMZ) 
• Humanitarian Accountability Partnership (HAP) 
• TAG International  
• ADDRN (Asia DRR Network) 
• Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) 
• Plan International  
• Wadah Foundation  
• AmeriCares 
• Humanitarian Response Fund (HRF) 
• Combine 
• Presbyterian Disaster Assistance (PDA) 
• Lutheran World Relief (LWR) 
• CWS Indonesia 
• Diakonie Katrastophenhilfe (DKH)  
• Church of Sweden (CoS) 
• Asian Resource Foundation (ARF-AMAN) 
• Humanitarian Forum Indonesia (HFI) 
• UN Office for the Coordination and Humanitarian Affairs 

(UNOCHA) – Indonesia  
• Forum PRB Yogyakarta dan Bantul   
• Melia Purosani Hotel 
• Radio Petra Yogyakarta 
• Radio Sasando Yogyakarta 
• Habitat  
• SIMAVI  
• EED ( Evangelischer Entwicklungsdienst e.V) 
• AfdDW (Arzte fur die Dritte Welt e.V) 
• ACCESS (Australian Community Development and Civil 

Society Strengthening Scheme) 
• Komunitas Diabet Cabang Panti Wilasa Dr Cipto  
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• Smile Train  
• PT Sidomuncul  
• Perdami (Persatuan Dokter Mata Indonesia) 
• Bp. Rifai Basuki (Pdt. Daniel Susanto) 
• Yayasan Asih 
• Panti Wreda Asih Baki 
• Apotik K-24 Kartasura 
• Radio Immanuel 
• Forum Komunikasi Umat Kristiani Kec. Kartasura 

 
3. Instansi pemerintah   
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional 

(BNPB),  
• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Manokwari,  
• BPBD Teluk Wondama,  
• BPBD Mentawai,  
• BPBD Ambon, Maluku,  
• BPBD Seram 
• BPBD Kabupaten Sikka 
• Kementerian Pendidikan Nasional 
• Kementrian Sosial 
• Dinas Sosial Propinsi Yogyakarta 
• Dinas Sosial Kab. Sleman 
• Dinas Sosial Kab. Gunung Kidul 
• Dinas Sosial Kab. Kulon Progo 
• Dinas Kesehatan Kab. Gunung Kidul 
• Pemda Gunung Kidul 
• Pemda Kab. Kulon Progo 
• Pemda Kotamadya. Nias 
• Pemda Kabupaten Nias Barat 
• Disperindagkoptam Kab. Gunungkidul 
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• Pemda Banjarnegara 
• Pemda Purworejo  
• Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kab 

Banjarnegara 
• Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo  
• Komunitas Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Panti 

Wiloso Citarum 
• Dinas Kesehatan Kota Semarang 
• Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas  
• Pemda Kabupaten Banyumas 
• Pemda Temanggung, Jawa Tengah   
• Pemda Nias, Sumut   
• Pemda Sumba Timur 
• Pemda Sumba Tengah 
• Pemda Sumba Barat Daya 
• Pemda Kab Sikka 
• Pemba Kab Alor 
• Pemda Kab Lombok Barat 
• Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian Pembangunan (UKP4) 
• Pemerintah Kalurahan Laweyan 
• Pemerintah Kalurahan Purwosari 
• Pemerintah Kalurahan Kerten  
• Pemerintah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 
• PKK Kotamadya Surakarta 
• PKK RW II Gandekan 
• Bina Lansia Sehat PMI 
• PWRI Ranting Kec. Ngemplak Boyolali 

 
4. Gereja   
• GPIB Bandung 
• GKI Coyudan 
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• GKI Salib Putih 
• HKBP 
• GKI Pondok Indah 
• GKI Yogakarta  
• GKJ  
• GBKP  
• GKM (Mentawai) 
• Gereja GBKP 
• HEKS 
• LPPS Samirono Baru  
• Sinode GKJ  
• Sinode GKI 
• GKI Sangkrah 
• GKI Coyudan 
• GKI Kartasura 
• GKI Sorogenen 
• GKJ Margoyudan 
• GKJ Cakraningratan 
• GKJ Joyodiningratan 
• GKJ Kartasura 
• GKJ Kerten 
• GKJ Nusukan 
• GKJ Sabda Winedar 
• GKJ Immanuel 
• GKJ Manahan 
• Gereja Katolik Santo Paulus Kerten 
• Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianney 

Mancasan Baki 
• GUP Kartasura 
• GUP Pasar Legi 
• GBIS Sambeng 
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• GBI Banaran 
 
5. Institusi Pendidikan  
• UGM Yogyakarta 
• Universitas Sanata Darma Yogyakarta 
• Universitas Negeri Yogyakarta 
• Universitas Ciputra Surabaya 
• Poltekes Surakarta 
• Universitas Surabaya 
• Charles Darwin University 
• IKIP PGRI Madiun 
• SMP Widya Wacana 
• SMA Kalam Kudus 
• SMK Kristen 1 Surakarta 
• FKIP UNS 
• SMP Kristen Kartasura 

 
6. Seluruh jajaran organ Yakkum 
• Pengurus Yakkum  
• Pembina Yakkum 
• Pengawas Yakkum 

 
7. Pimpinan unit-unit Yakkum beserta segenap 
karyawan  
• RS Panti Waluyo Solo  
• RS Bethesda Yogyakarta 
• RB Yoga Dharma Magelang  
• RS Panti Waluyo Purworejo  
• RS Sinar Kasih Purwokerto 
• RS Emanuel Klampok Banjarnegara 
• RS Ngesti Waluyo Parakan Temanggung 
• RS Panti Wilasa Citarum 
• RS Panti Wilasa Dr Cipto 
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• RS Panti Rahayu Purwodadi 
• RS Mardi Waluyo Lampung  
• Yakkum Emergency Unit (YEU)  
• Pusat Rehabilitasi Yakkum (PRY)  
• CD Bethesda 
 
Daftar di atas mungkin tidak lengkap dan akan terus 
bertambah dan unit-unit ekstramural Yakkum bersyukur 
untuk semua kerja sama yang sudah terjadi di tahun 2012 
dan tahun-tahun sebelumnya dan berharap serta berupaya 
agar kerja sama itu akan terus berlanjut di tahun-tahun 
mendatang. 
 
Tuhan memberkati kita semua 
 
Ekstramural Yakkum  
2012  
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