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I. PENDAHULUAN 

Visi Pembangunan Nasional 2005- 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, 

Adil dan Makmur. Sehingga untuk mendukung tercapainya visi tersebut, Kementrian 

kesehatan telah menetapkan visi pembangunan kesehatan tahun 2010- 2014 yaitu 

“Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Upaya untuk mencapai visi dan 

misi tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan strategi, salah satunya adalah 

pemberdayaan masyarakat, swasta, dan masyarakat madani dalam pembangunan 

kesehatan melalui kerjasama nasional dan global. Pengembangan Desa atau Kelurahan 

Siaga merupakan salah satu bentuk strategi untuk mewujudkan Indonesia sehat, 

mandiri dan Berkeadilan. 

Upaya pengembangan desa dilakukan untuk meningkatan kualitas Desa atau 

Kelurahan Siaga, sehingga dilakukan revitalisasi. Revitalisasi ini bertujuan untuk 

mengakselerasi pencapaian target yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu 80% desa 

atau kelurahan di Indonesia menjadi Desa atau Kelurahan Siaga Aktif. Hal ini tertuang 

pada Peraturan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No: 1529 / Menkes / SK / 

X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

Desa/ Kelurahan Siaga Aktifmerupakan gambaran tentang masyarakat yang 

sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan 

yang terjadi pada masyarakat seperti kondisi kurang gizi, munculnya penyakit menular 

dan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), bencana alam, 

kecelakaan dan lainnya. Adanya peran masyarakat dalam memanfaatkan potensi 

setempat, hingga terjalin budaya gotong royong. Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga 

Aktif mencakup upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada 

masyarakat yang ada di desa/ kelurahan, menjadikan masyarakat siap siaga dalam 

menghadapi masalah kesehatan, meningkatkan kemandirian masyarakat dalam 

melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. 

Desa atau Kelurahan Siaga Aktif memiliki komponen yaitu (1) Adanya Pelayanan 

kesehatan dasar, (2) Penerapan Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan 

Unit Kesehatan Berbasis Mayarakat (UKBM) dan mendorong upaya survailans berbasis 



masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan 

lingkungan, (3) Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berbagai kegiatan 

Desa atau Kelurahan Siaga Aktif ini melibatkan peran kader sebagai penyelenggara 

kegiatan, dibantu oleh tenaga kesehatan yang berpedoman pada petunjuk teknis 

Pedoman Umum Pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

Sejalan dengan pengertian Kelurahan/ Desa siaga aktif maka telah ditentukan 

beberapa kriteria pentahapannya. Dalam pentahapannya ada empat strata yaitu; 

Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Adapun kriteria yang harus dipenuhi adalah 

sebagai berikut: 

1.  Adanya Forum Komunikasi 

2.  Adanya kader kesehatan 

3. Adanya kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar 

4. Adanya Posyandu & UKBM lainnya yang aktif 

5. Adanya dukungan dana untuk kegiatan kesehatan dari pemerintah, masyarakat dan 

dunia usaha 

6. Adanya peran serta masyarakat dan ormas 

7. Adanya peraturan kepala desa/ lurah atau Peraturan Bupati/ Walikota yang 

mendukung bidang kesehatan 

8. Pembinaan PHBS Rumah Tangga. 

 

II.  LATAR BELAKANG 

Salah satu program yang sedang digalakkan untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yaitu melalui kebijakan Pemerintah tentang “Kelurahan Siaga Aktif” 

(Pedoman Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1592/Menkes/SK/X/2010). 

Pelaksanaan Program “Kelurahan Siaga Aktif” memerlukan kerjasama dari 

beberapa pihak terkait diantaranya perangkat desa, tokoh masyarakat, kader 

kesehatan, pemuda, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan seluruh warga 

masyarakat pada umumnya. Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan Desa 



dan Kelurahan Siaga, yaitu kelurahan yang penduduknya dapat mengakses dengan 

mudah pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui sarana kesehatan. Adanya 

kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah 

kesehatan (bencana dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri) mutlak 

diperlukan.  

 Inti kegiatan Kelurahan Siaga Aktif adalah memberdayakan masyarakat agar 

mau dan mampu untuk hidup sehat. Maka dalam pengembangannya dibutuhkan 

langkah-langkah pendekatan edukatif, yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) 

masyarakat untuk mengikuti proses pembelajaran dalam proses pemecahan 

permasalahan kesehatan yang dihadapinya. Untuk menuju Kelurahan Siaga Aktif 

tentunya tidak terlepas dari proses pengkajian dari berbagai kegiatan sumber daya 

masyarakat yang ada, seperti Posyandu, dana sehat, Kelurahan Siap-Antar-Jaga, 

Ambulan Kelurahan, dan sebagainya. Salah satu indikator konsep Kelurahan Siaga Aktif 

adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 

berkualitas. 

 Awalnya program dalam suatu Kelurahan Siaga Aktif dapat menggambarkan 

suatu masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi dari 

berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat misalnya seperti kurang gizi (gizi 

buruk), penyakit menular, dan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar 

Biasa (KLB), bencana alam, dan kejadian-kejadian yang lain. Langkahnya dengan 

memanfaatkan potensi setempat, secara bergotong royong. Tapi dalam 

kekenyataannya masih banyak kejadian kegawatdaruratan khususnya pada ibu dan 

anak yang mengalami keterlambatan dalam penanganannya, disebabkan karena 

kurang tanggapnya dan kesiagaan masyarakat dibidang transportasi menuju sarana 

kesehatan, sehingga angka kematian masih cukup tinggi di masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas penunjang Kelurahan Siaga Aktif seringkali terabaikan. 

Sebagian  Kelurahan yang berstatus Kelurahan Siaga hanya memiliki kompenen sumber 

daya saja, tetapi fasilitas penunjang kesehatan belum tersedia secara optimal. 



Kebutuhan transportasi untuk meningkatkan derajat kesehatan sangat diperlukan oleh 

masyarakat terutama bagi masyarakat terpencil.  

Menyikapi permasalahan tersebut, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong 

membuat terobosan dalam pengembangan fasilitas Kelurahan Siaga Aktif dengan 

inovasi “LAYAK SEHAT” ( Layanan Ambulans Kelurahan untuk Seluruh Masyarakat ). 

Ambulan merupakan suatu alat tranportasi yang dapat digunakan untuk mengantar 

warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan segera di fasilitas kesehatan. 

Ambulan dibutuhkan untuk mengevakuasi masyarakat yang memerlukan pertolongan 

segera (kasus rujukan kegawatdaruratan/ persalinan)ke Klinik, Puskesmas, atau ke 

Rumah Sakit.  

Inovasi LAYAK SEHAT memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

khususnya bidang kesehatan, sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat ke faskes 

terdekat. Masyarakat terbantu dalam mengevakuasi anggota keluarganya yang sedang 

menderita sakit dan membutuhkan pertolongan segera termasuk menanggulangi kasus 

kegawatdaruratan dan persalinan dengan aman dan cepat.  

 Melalui inovasi LAYAK SEHAT, kemudahan akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan dapat terpenuhi melalui penyediaan sarana pendukung 

(ambulan) untuk meningkatkan derajat kesehatan terutama dalam keadaan gawat 

darurat. Perlunya keberadaan ambulans di Kelurahan Ciriung untuk memberikan rasa 

aman dan nyaman bagi masyarakat dalam penanggulangan kejadian 

kegawatdaruratan. Argumentasi masyarakat terhadap fungsi ambulans adalah dengan 

tersedianya kelengkapan alat pendukung di dalam ambulans mampu memantau 

kondisi kesehatan penderita untuk mendapatkan penanganan lanjutan. 

 

III. TUJUAN DAN MANFAAT 

A. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

2. Tujuan Khusus 



a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat  

b. Menangani kasus kegawatdaruratan/persalinan dengan aman dan segera 

c. Menekan angka kematian akibat keterlambatan penanganan di fasilitas 

kesehatan 

d. Memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat  

B. MANFAAT 

 Untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, khususnya dalam 

bidang kesehatan, dalam hal ini tidak hanya sebatas memberikan pelayanan 

tentunya ada manfaat bagi masyarakat yang di antaranya seperti meminimalkan 

proses birokrasi, transportasi masyarakat, efisiensi waktu dan sebagainya. Pada 

dasarnya inisiatif ini dilakukan untuk menghemat waktu kost/biaya dan tenaga, 

terutama bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga permasalahan dalam hal 

kesehatan khususnya dapat segera di atasi.  
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2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, nomor : 

3595/HM.06/BPZD Prihal Penilaian Indeks Inovasi Daerah Dan Pemberian 

Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021; 

3. Surat Edaran Bupati Bogor, nomor : 061/682-Bappedalitbang Tentang Inovasi 

Daerah 1 Prangkat Daerah 1 Inovasi 

 

V. SASARAN 

Seluruh warga masyarakat di wilayah Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong 

khususnya yang tidak mampu dan membutuhkan pelayanan kesehatan untuk 

penanganan kasus kegawatdaruratan.  

 



VI. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

A. Kegiatan Pokok 

Peningkatan akses layanan kesehatan melalui penyediaaan ambulan dalam 

mengevakuasi masyarakat khsuusnya yang tidak mampu, sedang menderita sakit 

dan membutuhkan pertolongan segera termasuk menanggulangi kasus 

kegawatdaruratan dan persalinan dengan aman dan cepat. 

B. Rincian Kegiatan 

1. Sosialisasi program inovasi LAYAK SEHAT kepada stakeholder terkait dan 

masyarakat 

2. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan kepada stakeholder terkait 

3. Implementasi kegiatan layanan antar jemput masyarakat dalam penanganan 

kasus kegawatdaruratan  

4. Publikasi dan promosi 

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

 

VII. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

A. Persiapan 

Kegiatan diawali dengan penjaringan masalah di lapangan dan dilanjutkan dengan 

penyusunan tim pengelola inovasi. Tahap berikutnya adalah perumusan dan 

penjaringan ide terkait inovasi. Setelah inovasi dimaksud dicanangkan, dilakukan 

sosialisasi dan pelatihan prosedur penanganan dan evakuasi masyarakat dalam 

kasus kegawatdaruratan bidang kesehatan.  

B. Implementasi 

1. Warga masyarakat yang membutuhkan layanan antar jemput masyarakat 

dalam penanganan kasus kegawatdaruratan dapat menghubungi Call Center 

Layak Sehat 

2. Petugas Call Center akan menerima laporan warga, dan mencatat nama, 

alamat warga yang bersangkutan dan kasus kegawatdaruratan yang 

memerlukan tindakan kesehatan segera di fasilitas kesehatan 



3. Petugas Tim Layak Sehat mendatangi warga untuk melakukan penjemputan 

dan mengevakuasi segera ke layanan kesehatan terdekat 

4. Petugas Tim Layak Sehat tetap melayani dan mendampingi warga setelah tiba 

di lokasi faskes sampai mendapatan tindakan medis 

5. Jika faskes yang dituju tidak dapat melayani warga karena beberapa alasan, 

tim Layak sehat menghubungi call center Dinas Kesehatan (SITEGAR) untuk 

mendapatkan fasilitas rujukan 

C. Monitoring dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan indikator jumlah masyarakat 

yang terlayani dalam akses ke fasilitas kesehatan terdekat. 

 

VII.  JADWAL TAHAPAN INOVASI DAN PELAKSAAN KEGIATAN 

A. Tahapan Inovasi Ciriung “LAYAK SEHAT” 

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar belakang 

masalah 

Februari-Maret 

2020 

Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide Maret 2020 Perumusan Ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi dengan 

dinas Terkait 

3. Perancangan April 2020 Menyusun Tim pengelola Inovasi 

dan Linsek 

4. Sosialisasi April 2020 Stake Holder terkait (Kelurahan) 

5. Implementasi April 2020 Pelaksanaan layanan antar jemput 

penanganan kegawatdaruratan 

 

 

 

 



B. Pelaksanaan Inovasi Ciriung “LAYAK SEHAT” 

No Kegiatan 

Tahun 

2020 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Sosialisasi 

program inovasi 

LAYAK SEHAT 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Bimbingan teknis 

dan memberikan 

pelatihan 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Implementasi 

kegiatan layanan 

antar jemput 

masyarakat 

dalam 

penanganan kasus 

kegawatdaruratan 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Publikasi dan 

promosi 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Monitoring dan 

evaluasi 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ket. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai laporan dari masyarakat. 

   

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaporkan setelah mengantar warga 

masyarakat /pasien ke fasilitas kesehatan yang dituju. 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Camat Cibinong 

 

 

Drs. BAMBANG W. TAWAEKAL, M.Si 

NIP. 196802141989031008 


