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PENDAHULUAN

Inspirasi untuk

BERGERAK
BERSAMA

Nila F. Moeloek
Utusan Khusus Presiden RI untuk Millennium Development Goals

KESEHATAN DAN DINAMIKA PERTUMBUHAN PENDUDUK adalah
pilar-pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Populasi yang
berkembang dengan perencanaan yang baik memberikan dampak
positif terhadap status kesehatan sebuah bangsa. Adalah sebuah
keniscayaan, bahwa populasi yang terdiri dari manusia dengan
derajat kesehatan rendah, memberikan dampak buruk pada daya
saingnya.
Delapan Tujuan Pembangunan Milenium/Millennium
Development Goals (MDGs) menjelaskan pokok strategis yang
perlu dicapai dunia sebagai indikator penentu keberhasilan
pembangunan. Hampir 15 tahun yang lalu, pemimpin-pemimpin
dunia bersepakat bahwa MDGs dibuat untuk meningkatkan
kualitas hidup dan kapasitas manusia, yang dapat dilihat dari
peringkat pada Human Development Index. Kesejahteraan manusia;
status gizi dan kesehatan; tingkat capaian pendidikan; akses yang
merata terhadap infrastruktur, air bersih dan energi; dipeliharanya
keberlangsungan lingkungan hidup dan biodiversitas adalah
berbagai perspektif dan cara pandang yang dapat digunakan untuk
memahami kerangka pembangunan dunia yang kita kenal sebagai
MDGs.
Pencerah Nusantara adalah sebuah inisiatif gerakan sosial
masyarakat berbasis kesehatan yang digagas dan diluncurkan
oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs tahun
2012. Gerakan ini merupakan sebuah upaya untuk langsung
beraksi, mengumpulkan kearifan lokal yang amat beragam dan
mempergunakan pengetahuan yang terkumpul sebagai referensi
utama dalam merancang dan melaksanakan aksi bersama
masyarakat.
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Memasuki penghujung MDGs menuju era agenda
pembangunan pasca 2015, kita berkewajiban
memecah kebuntuan sektoral untuk melebur
dalam kolaborasi serta harmonisasi.
KESEHATAN DAN DINAMIKA PERTUMBUHAN
PENDUDUK adalah pilar-pilar utama dalam
pembangunan berkelanjutan. Populasi yang
berkembang dengan perencanaan yang baik
memberikan dampak positif terhadap status
kesehatan sebuah bangsa. Adalah sebuah
keniscayaan, bahwa populasi yang terdiri dari
manusia dengan derajat kesehatan rendah,
memberikan dampak buruk pada daya saingnya.
Delapan Tujuan Pembangunan
Milenium/Millennium Development Goals (MDGs)
menjelaskan pokok strategis yang perlu dicapai
dunia sebagai indikator penentu keberhasilan
pembangunan. Hampir 15 tahun yang lalu,
pemimpin-pemimpin dunia bersepakat bahwa
MDGs dibuat untuk meningkatkan kualitas
hidup dan kapasitas manusia, yang dapat
dilihat dari peringkat pada Human Development
Index. Kesejahteraan manusia; status gizi dan
kesehatan; tingkat capaian pendidikan; akses
yang merata terhadap infrastruktur, air bersih
dan energi; dipeliharanya keberlangsungan
lingkungan hidup dan biodiversitas adalah
berbagai perspektif dan cara pandang yang
dapat digunakan untuk memahami kerangka
pembangunan dunia yang kita kenal sebagai
MDGs.
Pencerah Nusantara adalah sebuah inisiatif
gerakan sosial masyarakat berbasis kesehatan
yang digagas dan diluncurkan oleh Kantor
Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs tahun
2012. Gerakan ini merupakan sebuah upaya
untuk langsung beraksi, mengumpulkan
kearifan lokal yang amat beragam dan
mempergunakan pengetahuan yang terkumpul
sebagai referensi utama dalam merancang dan
melaksanakan aksi bersama masyarakat.

Pencapaian tujuan MDGs tidak bisa
dilepaskan dari upaya masyarakat dengan
irama sama berupaya aktif mencapai tingkat
kesejahteraan yang lebih baik. Dalam tahun
ketiga perjalanannya, Pencerah Nusantara
telah menghasilkan dampak nyata mendasar:
masyarakat dan komunitas kini mempunyai
pengetahuan tentang kesehatan dan hidup
sehat yang lebih baik. Melalui kaum muda
yang bergabung dalam Pencerah Nusantara,
masyarakat saat ini berada dalam jalur yang
tepat menuju terbentuknya komunitas yang
tangguh dan mandiri – sebuah prasyarat utama
untuk mencapai MDGs.
Memasuki penghujung MDGs menuju
era agenda pembangunan pasca 2015, kita
berkewajiban memecah kebuntuan sektoral
untuk melebur dalam kolaborasi serta
harmonisasi. Kemitraan untuk pembangunan
berkelanjutan, yang dijalankan dengan
konsisten lintas sektor serta lintas aktor;
harus berfungsi sebagai konduite utama agar
kebijakan pembangunan nasional maupun
global dapat benar dan nyata dinikmati seluruh
penduduk Indonesia.
Kini, keberhasilan menjaga relevansi antara
kebijakan pembangunan nasional dengan
agenda pembangunan global bergantung pada
konsistensi upaya kita bersama mendorong
replikasi serta peningkatan kapasitas pada
tingkat nasional. Hal ini hanya bisa dicapai
melalui kemitraan, kolaborasi dan harmonisasi.
Agenda pembangunan dunia, memerlukan aksi
di tingkat nasional hingga akar rumput.
Melalui Pencerah Nusantara, kami berharap,
publik dan berbagai organisasi masyarakat
mendapat inspirasi untuk bergerak bersama
dalam harmoni dengan kaum muda sebagai
tulang punggung penggerak, pembawa
perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.
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KATA PENGANTAR

Memberi Kaki

PADA VISI-MISI
Diah S. Saminarsih
Direktur Eksekutif Pencerah Nusantara

PENCERAH NUSANTARA DILAHIRKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK
MEMANUSIAKAN MANUSIA. Di dalamnya, terkandung kekuatan
yang dikumpulkan dari berbagai penjuru untuk berkarya di banyak
penjuru. Dari kolaborasi, Pencerah Nusantara memberi wujud nyata
pada kata kemitraan. Dari sinergi dan harmonisasi, inspirasi tentang
kerja sama interprofesi dikembangkan. Dari semangatnya, hakikat
Millennium Development Goals diterjemahkan ke dalam tindakan
nyata sehari-hari. Digabungkan, keseluruhannya menunjukkan jalan
setapak menuju pembangunan berkeadilan untuk semua. Sebuah
visi dan misi yang diberi kaki.
Sungguhpun pada awalnya, Pencerah Nusantara menyerukan
panggilan pengabdian kepada profesional muda dengan latar
belakang pendidikan kedokteran umum, ilmu keperawatan,
kebidanan, dan lingkup kesehatan masyarakat. Banyak kaum
muda dengan latar belakang pendidikan non-kesehatan juga ikut
terpanggil berkarya di pelosok negeri. Bertugas melayani kesehatan
dasar masyarakat, dengan berani, mereka menjawab panggilan
dengan aksi dan menunjukkan bahwa jarak antarlokasi di negeri
ini, tidak diukur dengan jauh atau dekatnya lokasi tersebut dari Ibu
Kota.
Sebanyak 101 orang muda yang tergabung dalam angkatan 1
hingga 3, memberikan teladan, janji pengabdian yang menuntut
kesetiaan pada komitmen. Itu mengandung arti dan konsekuensi
untuk berani berteguh hati menapak di jalan yang, sering kali, terjal,
penuh rintangan, dan sepi. Di luar mereka yang berhasil terpilih
menjadi Pencerah Nusantara, ada lebih dari 3.000 pemuda lain yang
juga menyatakan diri siap memenuhi panggilan negeri. Merekalah
tulang punggung dan modal utama bangsa yang sesungguhnya
harus diberdayakan, ditingkatkan kapasitasnya, dan ditempatkan
menjadi jembatan kesenjangan.

Di daerah yang
dilupakan, di tengah
masyarakat yang
ditinggalkan, di pinggir
sungai, di dalam hutan,
di tengah samudra
lepas, di daerah
rawan bencana, di
perbatasan, di pulau
terpencil – kesemuanya
merepresentasikan
negeri kita yang kaya
dan beragam.
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Seringkali mereka tertantang melangkah lebih
maju dan bergerak lebih cepat. Kadangkala
mereka memilih untuk diam, mendengar,
dan merenung. Semuanya adalah bagian
dari sebuah petualangan yang bernama
pengabdian untuk sebuah panggilan.
Hari ini, Pencerah Nusantara berdiri di tujuh
penjuru Indonesia, menyentuh kehidupan
setidaknya 200,000 orang. Di daerah yang
dilupakan, di tengah masyarakat yang
ditinggalkan, di pinggir sungai, di dalam hutan,
di tengah samudra lepas, di daerah rawan
bencana, di perbatasan, di pulau terpencil –
kesemuanya merepresentasikan negeri kita yang
kaya dan beragam. Seringkali mereka tertantang
melangkah lebih maju dan bergerak lebih
cepat. Kadangkala mereka memilih untuk diam,
mendengar dan merenung. Semuanya adalah
bagian dari sebuah petualangan yang bernama
pengabdian untuk sebuah panggilan.
Pencerah Nusantara adalah hasil dari
ketulusan hati berbagai pihak untuk bermitra
demi pembangunan yang berkelanjutan dan
berkeadilan sosial. Banyak yang terlibat dalam
perencanaannya, mendorong peluncurannya,
dan mengawal implementasinya.

Di atas berbagai perbedaan, semua
bersepakat tumbuh bersama secara dinamis
menemukan jalan menuju masyarakat yang
tangguh dan mandiri. Ke depan, esensi inilah
yang terus dijalankan Pencerah Nusantara.
Semangat untuk terus berkembang, baik
dalam kemitraan dan jejaring maupun dalam
pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan
serta dalam advokasi di berbagai tingkat
pemerintahan.
Buku ini berupaya menghadirkan sekelumit
kisah dari ribuan langkah kecil yang ditekuni
dengan keteguhan dan keyakinan tiga tahun
terakhir. Menceritakan tumbuhnya benih
optimisme yang diawali dari kesamaan visi.
Memberi bukti mengalirnya kekuatan yang
berawal dari keberagaman cara pandang.
Dan pada akhirnya, mengisahkan ketulusan
mengabdi dan kesungguhan membangun
negeri yang kita cintai.

xi

Lokasi Penempatan Pencerah Nusantara

Kelay

Sikakap

Pakisjaya

Tosari

Ogotua

Lindu

Ende
Selengkapnya mengenai jejaring kemitraan
multi pihak yang telah terjalin selama 5 tahun
berdirinya Kantor Utusan Khusus Presiden RI
untuk Millennium Development Goals dapat
diakses melalui website:
mapping.indonesiamdgs.org.
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ngabuburit mancing sambil
menggambar di sebuah
dermaga di depan puskesmas
sikakap mentawai.
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kelay

Menyusuri Sungai,

Mengaliri Hidup
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Masuk, Berdialog,
Memahami
Kapan Anda terakhir melihat atau mendapati
cerita tentang masyarakat nomaden? Bagi
Tim Pencerah Nusantara di Kecamatan Kelay,
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mendapati
masyarakat nomaden adalah pengalaman
harian. Berau merupakan salah satu pintu
gerbang Kaltim yang terdiri dari wilayah daratan
dan pesisir pantai dengan sumber daya alam
yaitu batu kapur yang membentuk perbukitan
dengan luas mencapai 100 kilometer persegi.
Tim Pencerah Nusantara akan berkarya di
Kelay yang terdiri dari 14 desa dari suku yang
berbeda-beda. Setiap hari, mereka harus
hidup bersama penduduk yang masih tingggal
berpindah-pindah.
“Kami sengaja memilih daerah-daerah terluar
Indonesia yang benar-benar memerlukan
bantuan dari segi kesehatan. Berbekal
kesehatan yang baik, kami percaya masyarakat
mampu memperbaiki kehidupannya menjadi
lebih sejahtera. Inilah alasan Kantor Utusan
Khusus Presiden Republik Indonesia untuk
MDGs (KUKPRI MDGs) melahirkan program
Pencerah Nusantara – sebuah terobosan yang
melibatkan generasi muda penerus bangsa
untuk melakukan perubahan dan tindakan
intervensi langsung kepada masyarakat di
daerah yang membutuhkan,” tutur Prof Dr dr
Nila Moeloek, SpM (K), Utusan Khusus Presiden

Sebanyak 32 orang
dari 1.043 pelamar
telah terpilih sebagai
Pencerah Nusantara
angkatan pertama
yang kini tengah
berkarya di 7 penjuru
di Indonesia yaitu
Mentawai, Lindu
dan Ogotua, Berau,
Karawang, Tosari,
dan Ende.
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Imunisasi dan penyuluhan untuk ibu hamil di Kampung Sidobangen Luar,
Kelay, Kalimantan Timur.
Republik Indonesia untuk MDGs.
Pencerah Nusantara merupakan program
untuk pemuda-pemudi pilihan dengan latar
belakang kesehatan yang siap mengabdikan
diri selama satu tahun di daerah penempatan
mereka masing-masing.
Akses di Kelay umumnya jalan aspal berbatu
yang berkelok-kelok dan dihimpit oleh pinggir
tebing, jurang dan hutan. Pemimpin tim PN
Kelay, dr Shafhan Dustur mengatakan, keadaan
geografis yang menantang justru memiliki nilai
seni tersendiri. Pria lulusan Fakultas Kedokteran
Universitas Syah Kuala Aceh yang juga dikenal
sebagai ustaz karena keahliannya membaca Al
Qur’an ini juga menghormati masyarakat yang
masih menganut animisme dan dinamisme
cukup kental. Bersama timnya, dokter yang
akrab disapa Idus ini bertemu aparat desa,
tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan
setempat untuk berdialog mencari tahu keadaan
kesehatan masyarakat Kelay.
“Kami menemukan bahwa malaria menjadi
penyakit yang umum terjadi di sini. Perilaku
hidup masyarakat yang kurang sehat, seperti

buang air besar sembarangan dan sumber air
yang masih menggunakan pompa dari sungai,
menyebabkan jentik-jentik malaria berkembang
dengan cepat,” tutur Elys Indrayani, perawat
bertubuh mungil yang lulus cum laude dari STIKES
Nani Hasanuddin ini. Berdasarkan data dari
kegiatan puskesmas, tercatat sebanyak 4.493 jiwa
penduduk berisiko terkena malaria, sedangkan
190 jiwa sudah dipastikan menderita malaria.
Selain penyakit malaria, data Puskesmas
Kelay (2012-2013) juga menunjukkan penderita
diare mencapai 611 orang, di mana anak
berumur 0-60 bulan mencapai 221 orang dan
anak berumur 5 tahun mencapai 390 orang.
Terdapat pula 6 kasus tuberkulosis, sementara
46 orang lainnya berpotensi menderita TB.
“Penyakit seperti ini wajar terjadi di lingkungan
yang belum memiliki perilaku hidup bersih
dan sehat. Oleh karena itu, kegiatan utama
kami akan menyasar pada edukasi tentang
PHBS,” ungkap Rizki Amelia, bidan lulusan cum
laude dari Poltekes Kemenkes Semarang yang
mengaku mendapatkan kebahagiaan sejati
jika bisa mengaplikasikan keahliannya kepada
masyarakat.
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Pendekatan Budaya
Pertemuan dengan aparat pemerintahan dan
tokoh masyarakat memperkuat keyakinan, cara
terbaik mengubah pola kesehatan masyarakat
adalah dengan pendekatan budaya. “Kami
akan memanfaatkan momen-momen yang
diadakan oleh Puskesmas dan Kecamatan untuk
mengadakan pelatihan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi (PONED), kunjungan
penyuluhan dan pendataan ibu-ibu hamil.
Kami beruntung karena Puskesmas bersedia
menyediakan transportasi yang sangat
dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat
yang tersebar di mana-mana,” kata Bambang
Murdiono, lulusan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang
mendalami epidemilogi dan penyakit tropik.
Kegigihannya membantu masyarakat
mengatasi malaria berpijak pada pengalaman
pribadinya yang membekas dan mengubah.
“Saya pribadi pernah terkena malaria dan bisa
merasakan betapa tidak enaknya mengalami
hal itu. Jadi saya akan membantu memberantas
penyakit ini semaksimal mungkin,” tambahnya.
Melalui dialog dan pendekatan budaya,
Tim Pencerah Nusantara membuat semacam
perjanjian tertulis (MoU) antara kepala kampung
dan puskesmas yang menjabarkan tugas
dan tanggung jawab meningkatkan derajat

Satu-satunya SD Negeri di kampung
Long Duhung, Kelay.
Penimbangan dan imunisasi bayi di
Sidobangen Luar.

kesehatan masyarakat. “Kami bahagia bisa
ikut menghimpun para petugas setempat
untuk melahirkan sejumlah solusi yang telah
diajukan pada acara Musrenbang (Musyawarah
Perencanaan Pembangunan) kampung seKecamatan Kelay yang dihadiri oleh Bupati
dan seluruh Kepala Dinas,” jelas Luky Winanti,
perawat yang pernah menjadi Koordinator
Lapangan Badan Narkotika Nasional.
“Kami bahkan dipinjami mobil ambulans,
yang meskipun harus diperbaiki dulu, sangat
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membantu kami dalam menjangkau masyarakat
yang nomaden tersebut”, imbuhnya.
Selain penandatanganan MoU, tim Pencerah
Nusantara juga membuat lokakarya lintas sektor
yang mengundang Dinas Kesehatan, Camat,
Kepala Kampung dan semua tenaga kesehatan
di Kecamatan Kelay untuk berdiskusi mencari
solusi-solusi yang paling tepat. Berdasarkan
saran dari tokoh masyarakat, Tim Pencerah
Nusantara dianjurkan melakukan pengenalan
terlebih dulu sebelum melakukan intervensi,
mengingat banyaknya suku yang terdapat di
Kecamatan Kelay.
Kesepakatan lain yang berhasil dicapai adalah
rencana perubahan status Puskesmas Kelay
menjadi puskesmas rawat inap di tahun 2013
ini, meskipun masih terkendala bangunan yang
belum selesai akibat pembebasan lahan yang
belum juga tuntas.
Tim Pencerah Nusantara Berau mengakui
masih banyak kendala untuk melakukan
perubahan dan mengupayakan peningkatan
kualitas kesehatan masyarakat. Namun,
optimisme tetap tumbuh karena perlahan-lahan
warga bisa mengadopsi perilaku hidup yang
lebih bersih dan sehat karena dampak baiknya.
Waktu masih cukup untuk membuat perubahan
dan mengajak warga berdaya. Fondasi sudah
ditanam dengan keterlibatan tokoh masyarakat
setempat.
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Posyandu Lansia:
Kualitas Saat Senja

Pemberian obat oleh tim kesehatan
Puskesmas Kelay di desa Sidobangen
Dalam.
Pemeriksaan mata oleh dokter
Puskesmas Kelay di Long Duhung.
Senam lansia di balai desa Long
Duhung, Kelay.
Pemeriksaan kehamilan dengan
menggunakan alat pemindai V-scan
dari GE Indonesia.

Apa yang dibutuhkan seorang yang telah
memasuki usia senja? Ketenangan? Rasa
Aman? Menikmati hidup?
Ya, mungkin itu yang terpikir kebanyakan dari
kita yang tinggal di kota. Tapi, kita akan berpikir
ulang jika tinggal di Kelay. Akan sulit menemukan
kaum lanjut usia (lansia) di siang hari menikmati
hidup mereka seperti bayangan kita. Mereka
banyak berada di ladang, menanam dan mengurus
tanaman di ladang keluarga mereka. Pekerjaan
berat tidak menjauh dari mereka saat usia senja.
Hingga, kebanyakan lansia tidak menyadari apa
yang terjadi pada kesehatan mereka.
Saat memasuki usia lanjut tubuh manusia
akan mengalami penurunan fungsi tubuh. Hal
ini mengakibatkan tubuh seorang lansia lebih
mudah mengalami gangguan kesehatan dan sakit.
Sebagai contoh, kepadatan tulang panjang akan
menurun. Lansia yang jatuh memiliki risiko tinggi
patah tulang paha. Tidak hanya tulang, elastisitas
jantung pun menurun seiring usia. Ataupun
kemungkinan lain seperti tertimbunnya minyak
atau terjadinya pengapuran pembuluh darah
menyebabkan jantung koroner.
Pemeriksaan secara berkala dibutuhkan setiap
lansia agar terpantau kondisi kesehatannya.
Posyandu lansia dapat menjadi alternatif
penyelesaian masalah ini. Posyandu lansia
merupakan paket pembinaan bagi kelompok
usia yang meliputi penyuluhan (KIE) dan
pelayanan kesehatan gizi maupun psikososial
agar dapat mempersiapkan diri menghadapi
masa tua, mempertahankan kondisi kesehatan
sehingga tetap produktif dan dapat selama
mungkin mempertahankan kemandiriannya.
Dengan posyandu lansia, diharapkan
dapat ditemukan lebih awal masalah lansia.
Tidak hanya berhenti pada pelaporan, data
ditindaklanjuti dengan pemberian penyuluhan
kepada lansia dan keluarga lansia agar tepat
memberikan perawatan dan tindakan. Bahkan,
data yang dimiliki dapat berarti bagi keluarga
untuk menyiapkan setiap tahapan berduka dan
kehilangan.
Posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas
Kelay telah mulai diaktifkan semenjak
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keberadaan Pencerah Nusantara 1. Jumlah
kelompok yang dibina baru 3 kelompok di dua
kampung, yaitu Sidobangen dan Long Beliu.
Pelaksanaan ketiga kelompok tersebut dapat
digolongkan baik. Ketiganya dilaksanakan
secara berkala sebulan sekali, memiliki kader
yang menyiapkan persiapan pelaksanaannya
dan pengaturan administrasi yang cukup rapi.
Tahun 2014 merupakan tahun perluasan
posyandu lansia. Dalam plan of action yang
telah dibuat Pencerah Nusantara 2, pengadaan
kelompok posyandu lansia ditambahkan.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan
kualitas hidup lansia hingga menyiapkan lansia
saat senja dan kemudian gelap menjelang.
Kampung warga Dayak di desa
Long Keluh, Kelay.
Kuesioner tentang alat reproduksi
remaja di SMP Negeri 24 Berau di
Kampung Merasa.

KISAH TUJUH PENJURU

di daerah yang kondisi infrastrukturnya
ideal. Ada kedamaian di sana. Ada
semangat gotong royong saat warga lain
membutuhkan pertolongan. Ada saling
menghargai satu sama lain meskipun hidup
dengan berbeda keyakinan.
Suatu pagi, saat Tim Pencerah Nusantara
melakukan needs assessment, secara tidak
sengaja didapati Anjani yang sedang tidak
sekolah. Bukan karena sakit, bukan pula
karena hari libur Anjani tidak sekolah.
Saat itu, kampung Anjani sedang diguyur
hujan lebat. Praktis akses transportasi tidak
mampu melintasi kampung yang jalannya
belum beraspal ini. Kondisi jalan yang
licin dan berlumpur sangat berisiko untuk
dilewati kendaraan roda dua. Beruntung
Tim Pencerah Nusantara sampai ke desa
ini sehari sebelum hujan turun dengan
derasnya. Dari awal mengenali Anjani, sorot
matanya yang bersahabat jelas terlihat dari

Mimpi Anjani
Namanya Anjani. Usianya lima tahun. Dia
sangat aktif meskipun postur tubuhnya kecil
untuk anak-anak seusianya. Saat ini Anjani
adalah murid TK A yang letaknya sekitar 30
kilometer dari rumah orangtuanya. Untuk ke
TK, Anjani harus menempuh perjalanan yang
tidak mudah. Selain jaraknya jauh, jalan yang
membelah hutan serta ada di tepi jurang
belum beraspal. Namun, hambatan itu bukan
untuk dikeluhkan. Dengan penuh semangat,
Anjani menyongsong masa depannya
dengan keluguan dan keceriaan.
Anjani tinggal di kampung di Kelay yang
akses listriknya terbatas (yaitu empat jam
per harinya), transportasi yang sulit, jalan
berbatu, berliku, hutan, bahkan sinyal
telepon selular enggan melintas di atas
desa tempat Anjani tinggal. Mendapati
keadaan yang jauh dari ideal ini, kerap
terpikir bagaimana Anjani dan warga lainnya
mampu bertahan. Namun, di tengah semua
keterbatasan dan keterpencilan itu, ada hal
yang justru amat sangat langka ditemukan

Dibandingkan Luas
Jakarta, Kecamatan
Kelay 10 kali lebih luas.
balik daun pintu kayu yang sudah dimakan
rayap seperti terus menyapa. Anjani
merupakan anak yang supel dan cepat
bergaul dan membaur dengan orang baru.
Hingga suatu waktu, Tim Pencerah
Nusantara bertanya, “Nanti kalau Anjani
udah besar, mau jadi apa?” Dengan senyum
yang manis, Anjani menjawab, “Aku ingin
menjdi seperti kakak Rizqi.”
“Kenapa Anjani mau seperti kakak Rizqi?”
“Karena ingin membantu menolong ibu-ibu
melahirkan,” ujar Anjani.
Anggota Tim Pencerah Nusantara lantas
hening menatap wajah polos Anjani yang
penuh semangat dan harapan yang besar
di tengah keterbatasan wilayahnya. Anjani
adalah contoh. Di pelosok lain, banyak
Anjani lain yang bersemangat dan memiliki
harapan yang sama besarnya. Cita-citanya
didasarkan pada semangat dan harapan
itu. Perubahan menanti dibuat untuk
mewujudnya cita-cita Anjani.
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Sepuluh Kali Lebih Luas dari Jakarta
Puskesmas keliling merupakan kegiatan
yang sangat ditunggu-tunggu. Tidak hanya
oleh warga yang ada di pedalaman yang
butuh layanan kesehatan, tetapi oleh petugas
kesehatan Puskesmas Kelay di mana Tim
Pencerah Nusantara ada di dalamnya. Bagi
Tim Pencerah Nusantara yang berasal dari
luar Pulau Kalimantan, Puskesmas keliling
sangat ditunggu-tunggu karena menjadi ajang
menjangkau kampung-kampung terdalam di
Kecamatan Kelay. Sebuah kemewahan yang
tidak mungkin bisa dilakukan meskipun punya
misalnya banyak uang. Tentu saja, tujuan utama
Puskesmas keliling adalah menemukan masalahmasalah kesehatan di pedalaman yang jauh dari
perhatian.
Puskesmas keliling yang dilaksanakan di
Puskesmas Kelay mungkin berbeda dengan
kegiatan serupa di puskesmas lain. Tantangan
alam dalam perjalanan puskesmas keliling
ini luar biasa baik jalur darat maupun jalur
sungainya. Melalui jalur darat, jarak yang

harus ditempuh jauh dengan jurang di
kiri dan kanan jalan. Ban ambulans yang
tergelincir dan terperosok karena jalanan
yang licin akibat hujan adalah pengalaman
biasa. Melalui jalur sungai, sinar matahari
terasa menyengat di tengah jeram-jeram yang
berbahaya. Kehujanan saat berada di ketinting
dan menyaksikan air sungai yang makin deras
sangat menantang dan memacu adrenalin.
Tantangan alam tidak menyurutkan tim
kesehatan menuju pedalaman.
Untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan di
Kelay, rute puskesmas keliling dibagi menjadi
tiga arah, yaitu menuju daerah hulu Sungai
Kelay, daerah hilir Sungai Kelay, dan daerah hulu
Sungai Lesan. Hal tersebut dilakukan karena
wilayah kerja Puskesmas Kelay sangat luas.
Kegiatan puskesmas keliling untuk daerah lain
mungkin bisa dilakukan sehari untuk seluruh
wilayah kerja Puskesmas. Di Kelay, dikarenakan
wilayah kerja yang sangat luas dan medan yang
berat serta penuh tantangan, sehari hanya dapat
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dua ruang lingkup kerja Tim Pencerah Nusantara.
Ring satu yaitu Puskesmas Kelay. Ring dua daerah
sekitar puskesmas, termasuk masyarakatnya.

Rumah-rumah panggung di kampung
atau Desa Long Keluh.
Pembahasan pengembangan Desa Siaga
di rumah kepala kampung Long Duhung.

Puskesmas keliling bertujuan
meningkatkan pelayanan kesehatan
terutama berhubungan dengan upaya
promotif dan preventif. Puskesmas
keliling juga bertujuan melakukan
monitoring pelayanan petugas
puskesmas pembantu sehingga dapat
berjalan lebih optimal. Kegiatan
saat puskesmas keliling antara lain
penyuluhan-penyuluhan, pelatihan kader
posyandu balita maupun posyandu
lansia, kemitraan bidan dan dukun, kelas
ibu hamil, unit kesehatan sekolah (UKS),
desa siaga, dan kegiatan lain sesuai
kebutuhan kampung yang dikunjungi.

menjangkau satu kampung.
Tahun 2013, Tim Pencerah Nusantara 2
melakukan dua kali kegiatan Puskesmas
keliling di bulan Oktober dan Desember.
Kegiatan pertama di bulan Oktober, Tim
Pencerah Nusantara 1 masih mendampingi dan
membantu. Saat itu, rute yang diambil adalah
ke arah hilir sungai Kelay yaitu Merasa, Muara
Lesan, dan Lesan Dayak. Untuk menjangkau
kampung-kampung di pedalaman ini,
dibutuhkan waktu tiga hari.
Kegiatan di bulan Desember dilakukan ke
dua arah perjalanan, yaitu hilir Sungai Kelay
dan hulu Sungai Lesan. Kampung-kampung
yang dikunjungi antara lain Merapun, Merabu,
Mapulu, Panaan, Merasa, Muara Lesan, dan
Lesan Dayak. Kegiatan dilakukan melalui jalur
darat ini memakan waktu enam hari. Hujan
berlimpah di bulan Desember membuat jalanan
licin dan beberapa kali ban ambulans tergelincir.
Beberapa kali, petugas puskesmas yang
menggunakan motor terjatuh karena licin.
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KABUPATEN BULUNGAN

Info

Geografis

KEC. GUNU
Long Ayap

Kia

Long Lagi

Gunung Tab
Tepian Buah

Sa
Teluk Bayur Tanj

Punan Malikam

Kihan Mawan

KEC. SEGAH

KEC. TANJUN
KEC. TELUK BAYUR

Longsulat
Longpelay
Longlamcin

KEC. KELAY

KEC.
KABUPATEN BERAU
Merasak

Longbeliu
Longgi
Merapuh
Lesandayak
Muaramayung

Kecamatan Kelay
Kelurahan/Desa

Jumlah
Penduduk

Jumlah
RW

Jumlah
KK

Kampung Merasa

851

5

207

Kampung Muara Lesan

251

2

72

Kampung Lesan Dayak

106

2

26

Kampung Sidobangen

328

5

93

Kampung Merapun

880

4

283

Kampung Merabu

165

2

45

Kampung Mapulu

62

1

18

Kampung Panaan

170

1

46

Kampung Long Beliu

744

4

217

Kampung
Long Duhung

125

1

29

Kampung Long Boy

176

1

43

Kampung Long Pelay

116

1

25

Kampung Long Lamcin

105

1

26

Kampung Long Suluy

414

2

106

KABUPATEN KUTA

Cakupan Program Kesehatan
Ibu di Puskesmas Kelay
Cakupan K1 murni

54,67% (target 97%)

Cakupan K1 akses

33,01% (targer 97%)

Cakupan K4

55,26% (target 92%)

Sumber data: Puskesmas Kelay 2011
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Tanah Kuning

Pulau Panjang

UNG TABUR

ampanjang

KEC. PULAU DERAWAN
Ulangan

bur

Pulau Maratua

Pulau Derawan

KEC. MARATUA

ambaliung
jung Rebed

Pulau Kakaban

NG REDEB

. SAMBALIUNG

KEC. TUBAAN

Batan

Batulinus

AI TIMUR

KEC. BIATAN

Talisayon

KEC. TALISAYAN
Bangun
Sepinang

KEC. BATU PUTIH

Pantaiharapan
Labuhankelambu
Biduk Biduk

KEC. BIDUK BIDUK
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Perkara Ring Satu dan
Ring Dua
“Kalian tidak bisa bekerja sendiri, hubungan
yang baik dengan semua pihak harus dibina
sejak awal.” Nasihat Tim Pencerah Nusantara
1 di Kelay mengandung makna luas. Kerja
sama yang dimaksud, menurut kami adalah
semacam hubungan yang baik dan saling
berterima dengan seluruh stakeholder di daerah
penempatan ini selama satu tahun mengabdi.
Memberi kaki untuk nasihat itu, pekanpekan pertama di Kelay diisi dengan kegiatan
berkunjung ke sejumlah pihak seperti ke Kantor
Kecamatan, Koramil, Polsek, mendatangi rumahrumah kepala kampung, ke rumah-rumah
Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan
menyapa warga kebanyakan. Hubungan baik
perlu dibangun dari niat baik pendatang.
Seiring waktu, hubungan baik dengan ring
satu dan ring dua menunjukan tanda-tanda
positif. Karena walau bagaimanapun, kehadiran
kami di Puskesmas Kelay ini dalam rangka

bekerja sama guna tercapainya target-target
yang diharapkan. Begitu pula dengan ring
dua, lahirnya keinginan dari mereka untuk
membantu program-program yang sedang
coba tim Pencerah Nusantara implementasikan
menjadi harapan satu-satunya.
Lepas dari itu semua, kerja sama dengan seluruh
warga masyarakat yang hidup di kampungkampung adalah bagian penting yang tidak
bisa dipisahkan dari upaya-upaya menciptakan
hubungan yang baik dan saling berterima tadi. Oleh
Tim Pencerah Nusantara, warga masyarakat wajib
didekati lalu dipahami. Penerimaan warga akan
kehadiran Tim Pencerah Nusantara menjadi kunci
keberhasilan semua program.

KISAH TUJUH PENJURU
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Para kader posyandu di Sidobanen Luar.
Bidan tim Pencerah Nusantara
memberikan imunisasi untuk ibu hamil.
Scanner atau alat pemindai kehamilan
bertenaga baterai, efektif mengatasi
masalah keterbatasan listrik.

Ketinting Penghubung
Kampung

Kondisi geografis Kecamatan Kelay sungguh
berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain
di Kabupaten Berau. Jarak dari satu kampung
ke kampung yang lain sangat jauh. Beberapa
kampung tidak bisa dijangkau dengan dengan
jalan darat. Maka ketinting—perahu kayu
bermotor—menjadi pilihan. Oleh Tim Pencerah
Nusantara, 14 kampung di Kecamatan Kelay
dipetakan menjadi tiga. Kami menyebutnya
ke kiri, ke kanan, dan ke daerah hulu. Ke kiri
meliputi Kampung Merasa, Kampung Lesan
Dayak, Kampung Muara Lesan. Sementara ke
kanan mencakup Kampung Merapun, Kampung
Merabu, Kampung Mapulu, dan Kampung
Panaan. Terakhir ke daerah hulu, ada Kampung
Long Duhung, Long Lamcin, Long Boi, Long
Pelay, dan Long Suluy. Dua kampung terdekat
dengan pusat kecamatan adalah Kampung Long
Beliu dan Kampung Sidobangen.
Pada satu kesempatan, bersama rombongan
Bupati Berau dan seluruh SKPD Berau, kami

berkunjung ke daerah hulu. Dari puskesmas
induk, dua jam perjalanan menggunakan mobil
operasional puskesmas yaitu ambulans. Jalan
licin dan jurang-jurang yang curam menjadi
pemandangan yang kadang menakutkan
selama perjalanan. Batang-batang kayu besar
(logs) yang diletakkan berantakan di tepi-tepi
jalan juga. Di sini, beberapa perusahaan kayu
memang masih beroperasi.
Rombongan pergi karena akan ada pesta di
Kampung Long Duhung. Tema besarnya adalah
“Perayaan Pelibatan Masyarakat dalam Upaya
Melestarikan Hutan Berau”. Kegiatan diprakarsai
kampung dan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) The Nature Conservancy (TNC). LSM ini
mengedukasi warga kampung untuk menjaga
dan mempertahankan hutannya. Hutan adalah
sumber penghidupan mereka. Hutan adalah
rumah kedua mereka. Untuk itu, hutan perlu
dipertahankan.
Selama perjalanan, rombongan bermalam di
rumah-rumah warga, ada juga yang bermalam
di puskesmas pembantu setelah mengikuti
acara. Di kampung ini, Tim Pencerah Nusantara
berdiskusi, berbagi, dan memperkenalkan diri
kepada kepala kampung, petugas puskesmas
pembantu, para kader kesehatan, dan tokoh
masyarakat secara keseluruhan.
Di sela-sela acara, saat berada di puskesmas
pembantu, beberapa anggota tim Pencerah
Nusantara mencari informasi dari warga,
kader dan petugas puskesmas pembantu soal
kelangsungan program posyandu dan programprogram kesehatan lainnya. Pembinaanpembinaan ringan kepada para kader Posyandu
dilakukan. Tim Pencerah Nusantara juga hadir
di sekolah untuk memberikan pemahaman
tentang kesehatan kepada murid sekolah dasar.
Perjalanan dilanjutkan ke Kampung
Long Suluy. Dengan ambulans, rombongan
meninggalkan Kampung Long Duhung menuju
Kampung Long Boi. Di kampung ini, semua
kendaraan dinas para pejabat, juga ambulans,
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diparkir. Perjalanan ke kampung paling hulu ini
harus ditempuh menggunakan ketinting. Ketika
tiba di Kampung Long Boi, puluhan perahu kayu
bermotor berjejer di sepanjang bibir sungai.
Petualangan akan segera dimulai, mengarungi
sungai selama empat jam.
Empat jam dalam ketinting menjadi
pengalaman yang tidak pernah dilupakan
karena begitu membekas. Kiri dan kanan sungai
adalah hutan Kalimantan yang rindang. Sungai
yang dilalui sangat lebar dengan arus yang
menakutkan. Selama perjalanan, religiositas
anggota rombongan meningkat karena doa
untuk keselamatan banyak dipanjatkan. Satu
ketinting bisa dinaiki sembilan orang. Duduk
diam di atas ketinting sambil bercerita ringan,
mengabadikan diri lewat kamera telepon
genggam, dan tidur dibuai guncangan riak-riak
sungai adalah hal-hal yang mengasyikkan.
Suasana begitu berbeda hari itu. Puluhan
ketinting melaju dengan kecepatan masingmasing menembus kampung-kampung
di pedalaman. Masyarakat Kampung Long
Lamcin, Long Boi, dan Long Pelay sempat kami
lewati; mereka tampak ceria melihat konvoi
ketinting melewati kampung mereka. Mulai

Malam hari saat
sampai di kampung
Merapun, Bupati, Wakil
Bupati, Ketua DPRD
Berau dan seluruh
pejabat struktural
pemerintah Kabupaten
Berau membaur dengan
masyarakat
dari anak-anak sampai orang dewasa berderet
di pinggir sungai seperti sedang menyaksikan
lomba cepat ketinting. Banyak dari mereka
yang melambaikan tangan sambil tersenyum.
Sambutan hangat yang dibalas anggota
rombongan dengan senyum tak kalah hangat.
Namun, tidak diduga-duga, hujan turun di
saat rombongan baru menempuh setengah
perjalanan. Tidak ada tempat berteduh di tengah
sungai. Perjalanan dilanjutkan sehingga seluruh
anggota rombongan basah. Dingin sudah pasti,
lapar juga tidak bisa diingkari. Namun, tidak
ada alasan untuk mengeluh. Semua tetap harus
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dinikmati sampai rombongan benar-benar
sampai di kampung yang dituju.
Malam hari saat sampai di Kampung Merapun,
Bupati Berau H Makmur, Wakil Bupati Berau Ahmad
Rifa’i, Ketua DPRD Berau Hj Elita Herlina, dan
seluruh pejabat struktural di lingkup pemerintah
Kabupaten Berau membaur dengan masyarakat.
Tarian tradisional oleh pemuda-pemudi
disuguhkan untuk menghibur tamu istimewa yang
mungkin baru pertama berkunjung.
Acara berlangsung hingga larut malam. Semua
membaur dalam keramahan. Rombongan
bermalam di rumah-rumah warga. Tim Pencerah
Nusantara bermalam di Puskesmas pembantu
Kampung Long Suluy. Bangun pagi, Tim Pencerah
Nusantara melakukan hal yang sama dengan
apa dilakukan di Kampung Long Duhung:
penjaringan kesehatan siswa-siswi sekolah dasar,
posyandu balita, dan pelatihan pengisian Kartu
Menuju Sehat untuk kader kesehatan. Menyapa
kepala kampung dan beberapa orang tokoh
masyarakat merupakan aktivitas wajib sebelum
ketinting mengantar kembali untuk perjalanan
berikutnya yang lebih tidak terduga.

Penimbangan bayi di Sidobangen
Dalam masih menggunakan
timbangan seadanya.
Ketinting yang membawa Pencerah
Nusantara saat puskesmas keliling.

Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) merupakan bantuan dana dari
Kementerian Kesehatan untuk setiap
Puskesmas di Indonesia dengan
tujuan untuk percepatan Millennium
Development Goals (MDGs) tahun 2015.
Pencerah Nusantara (PN) merupakan
program yang lahir dari Kantor Utusan
Khusus Presiden RI bidang MDGs
dengan tujuan kurang lebih sama
namun dengan konsep berbeda. Karena
tujuannya sama, apresiasi diberikan
untuk kebijakan pimpinan Puskesmas
yang memberi kesempatan PN untuk
membuat Plan of Action (POA) BOK
tahun 2013. Dengan kerja sama dalam
penyusunan POA ini, program PN
bisa terasimilasi dalam program BOK
Puskesmas dan bisa berjalan beriringan.
Program bisa diselaraskan dan dana
BOK bisa dimaksimalkan untuk prioritas
program sesuai hasil survei kesehatan
masyarakat yang dilakukan tim PN.
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Melahirkan secara Gotong Royong
Indonesia memang memiliki sejuta cerita
dengan keunikannya. Di tengah kemajuan dan
globalisasi yang katanya menerjang di semua
lini, banyak adat istiadat dan budaya yang tetap
terjaga dan berkembang dengan semangatnya
sendiri. Long Suluy, kampung yang terletak
di hulu Sungai Kelay, merupakan salah satu
contohnya.
Kampung dengan populasi lebih kurang 114
keluarga dan hampir semua warganya bersuku
Dayak Punan ini terkenal dengan hasil alamnya
yang menjadi tempat pekerjaan utama warga
yaitu penambang emas. Hampir di sepanjang
bantaran hulu Sungai Kelay dan sebagian
Sungai Suluy bisa didapati warga yang sedang
menambang emas. Selain menambang
emas, mereka bekerja sebagai petani dengan
membuka lahan di hutan untuk bercocok tanam.
Biasanya setelah panen, mereka akan membuka
lahan yang baru dan meninggalkan lahannya

Statistik

Permasalahan
Kurangnya tenaga
kesehatan dan
distribusi yang tidak
merata

yang lama agar kembali menjadi hutan. Hidup
macam ini mereka lakukan secara berpindahpindah (nomaden).
Saat pergi membuka lahan di dalam hutan,
biasanya mereka membawa serta anak dan istri.
Meskipun istri sedang hamil besar atau memiliki
bayi sekalipun, mereka tetap memboyong
semua anggota keluarganya ke hutan. Di sana
mereka membangun pondok-pondok kecil.
Jarak antar satu pondok dengan pondok milik
warga lainnya umumnya berdekatan. Mereka
membangun pondok-pondok tersebut secara
bergotong royong. Mereka hidup di hutan
tersebut mulai dari musim tanam hingga
musim panen. Maka tak jarang jika kita turun ke
Kampung Long Suluy ini, kampungnya kosong
tak berpenghuni. Mereka baru akan kembali ke
desa mereka saat musim panen tiba atau saat
hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan
tahun baru serta hari Paskah. Mayoritas warga

Profesi
Dokter

1 CPNS

Perawat

4 SPK

Bidan

2 DI

Analis

1 DIII

Apoteker

1 S-1 Apt

Sanitarian

1 DIII

Ahli Gizi

1 DIII

Ahli AKK

1 S-1 SKM

Dokter Gigi

1 PTT Daerah

Status
Status gizi yang masih
belum baik

Jumlah

Jumlah

Keterangan

Jumlah ini tersebar untuk
melayani 14 kampung.
Perbandingan antara
luas wilayah dan jumlah
tenaga kesehatan
menunjukkan kurangnya
tenaga kesehatan
di Puskesmas Kelay
sehingga pelayanan
masih belum maksimal.

Keterangan

Cakupan

64,2%

Target nasional 100%

Balita dengan berat badan
di bawah garis merah

11 balita

Balita gizi kurang

38 balita

Bayi dengan ASI Eksklusif

21 bayi

Balita dengan 2 kali
penimbangan berturut
beratnya sama

28 balita

Berdasarkan
pencatatan tim PN
data 3 bulan terakhir
menunjukkan angka
balita yang kurang gizi
masih sangat banyak
di Kecamatan Kelay.
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Puskesmas Kelay belum memiliki sistem
rekam medis yang efektif dan efisien. Hal
tersebut akan berpengaruh pada mutu
pelayanan kesehatan di Puskesmas secara
umum. Selain itu, rekam medis yang
tidak lengkap juga akan mempengaruhi
SP2TP di Puskesmas Kelay sehingga data
dan informasi yang diperlukan untuk
perencanaan, penggerakan pelaksanaan,
pemantauan, pengawasan, pengendalian
dan penilaian penampilan Puskesmas
Kelay serta situasi kesehatan masyarakat
di wilayah kerja Puskesmas Kelay tidak
menggambarkan dengan keadaan
sebenarnya mengenai keadaan fisik,
tenaga, sarana, dan kegiatan pokok yang
dilakukan serta hasil yang dicapai oleh
Puskesmas. Rekam medis dengan sistem
komputerisasi sendiri masih belum dapat
diaplikasi secara purna di Puskesmas Kelay
mengingat keterbatasan listrik.

memang beragama Kristen.
Pola hidup seperti ini membawa pengaruh
terhadap kesehatan. Cakupan imunisasi rendah,
antenatal care sangat rendah, bahkan tidak
sedikit ibu hamil yang melahirkan di dalam
hutan atau bahkan melahirkan di dalam perahu
saat perjalanan kembali dari hutan. Kondisi
ini diperparah dengan tidak adanya listrik dan
sinyal untuk berkomunikasi. Sulit mengetahui
keberadaan warga meskipun di kampung
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Senam pagi, salah satu
agenda rutin yang diberikan
Pencerah Nusantara.

ini sudah ditempatkan seorang perawat dan
seorang bidan.
Soal kesadaran akan kesehatan dan
bagaimana mereka menyikapinya di tengah
keterbatasan yang “memenjara”, dukun yang
ada di antara mereka lantas menjadi satusatunya rujukan. Jika ada anggota keluarga yang
sakit, sebagian besar membawanya ke dukun.
Mereka percaya, penyakit itu adalah kiriman
roh-roh jahat dan harus dikeluarkan dengan
upacara ngampai. Upacara ini dilakukan dengan
membangun pondok kecil untuk pengasingan
warga yang sakit. Setalah itu diadakan ritualritual disaksikan tokoh adat untuk mengusir
roh jahat keluar dari badan si sakit. Selama
sakit, pasien dan keluarganya dilarang makan
makanan bergaram dan memasak dengan posisi
kayu harus lurus dan tidak boleh miring. Setelah
ritual, warga yang sakit baru dikumpulkan lagi
dengan keluarga mereka. Jika dalam beberapa
hari sakitnya semakin parah, baru mereka
membawa ke petugas kesehatan yang harus
diupayakan dengan susah payah.
Senada dengan Long Suluy, Kampung Panaan
punya cerita yang tak kalah unik. Masyarakat
Panaan ini sebagian besar bersuku Dayak
Lebok atau Bassat. Dayak Lebok ini kebanyakan
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berkulit gelap, berbeda dengan suku Dayak
Punan yang berkulit putih dan bermata agak
sipit yang kita temui di Kampung Long Suluy.
Yang menarik disimak adalah kebiasaan ibu
hamil yang tidak mau memeriksa kehamilan
mereka ke puskesmas pembantu, bahkan ketika
sudah masuk waktu persalinan. Menurut cerita
bidan setempat, memperlihatkan alat kelamin
merupakan hal yang sangat tabu. Biasanya,
persalinan menggunakan teknik ‘keroyokan’
atau persalinan gotong royong. Ibu-ibu dan
nenek-nenek, juga tidak ketinggalan bapakbapak, mendorong bayi dari atas perut hingga
bayi keluar.
Suatu kali, pernah bidan mendatangi secara
tidak sengaja rumah yang sedang ramai dengan
warga. Di sana ada seorang ibu yang sudah
inpartu dan segera akan melahirkan. Namun
kedatangan bidan tersebut tidak disambut baik.
Melihat si ibu tampak sangat kesakitan, bidan
memaksa menolong persalinan. Namun tetap
saja ia tidak ingin diperiksakan atau ditolong
oleh bidan. Ibu yang hendak melahirkan mencari

akal agar tidak ditolong bidan dengan permisi ke
kamar kecil. Di sana ia berdiam diri dalam waktu
yang lama. Hal ini mengundang kekhawatiran
bidan dan keluarga. Setelah keluarga
memanggilnya keluar, didapati si bayi sudah
di pintu lahir dan si ibu sedang menahannya
keluar. Meskipun tidak ingin ditolong, bidan sigap
dan memaksa menolong persalinan dengan
persetujuan keluarga. Keluarga pun setuju dan
bayi dilahirkan dengan selamat.
Meskipun keyakinan ini mulai berkurang,
tetap ada warga lagi yang masih berpegang
teguh pada kepercayaan itu. Kerap didapati
ibu hamil besar yang belum pernah sekalipun
memeriksakan kandungannya ke petugas
kesehatan. Butuh waktu dan perjuangan keras
untuk memberi pemahaman tentang kesehatan.
Tim Pencerah Nusantara hadir untuk upaya keras
ini selama bertahun-tahun.
Pengukuran tinggi bayi dengan alat ukur
sederhana di Desa Long Duhung.
Pendataan warga mengenai pentingnya
kesehatan di Desa Sidobangen Luar.

KISAH TUJUH PENJURU
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Peningkatan Kemampuan Tenaga
Medis Puskesmas Kelay
Selama hampir dua bulan sebelum berangkat,
tim Pencerah Nusantara dibekali berbagai
kemampuan dan pengetahuan melalui berbagai
macam pelatihan baik medis maupun nonmedis
di Jakarta. Bekal ini rasanya tak cukup hanya
dinikmati sendiri. Ada kewajiban moral bagi
tim PN untuk membagikan ilmu yang telah
kami peroleh kepada masyarakat atau tenaga
kesehatan di tempat kami bertugas.
Mulai 2014, ada kebijakan dimana Puskesmas
induk hanya berfungsi sebagai pengawas,
pembimbing, dan pengarah program-program
kesehatan. Untuk pelaksana program akan
dilaksanakan tenaga puskesmas pembantu.
Segala hal yang menyangkut perencanaan,
pengelolaan, tindakan, dan evaluasi
dilaksanakan mandiri oleh puskesmas pembantu
di masing-masing kampung. Untuk membuat
suatu program, perlu perencanaan. Mengingat
perencanaan kegiatan akan dilakukan masingmasing petugas puskesmas pembantu, perlu
pelatihan tentang bagaimana menyusun suatu
perencanaan program atau plan of action yang
baik. Melalui kegiatan lokakarya mini, tim PN

mengambil waktu untuk mengisi pelatihan
teknik pembuatan plan of action yang efektif.
Salah satu amanah yang diemban oleh
seorang Pencerah Nusantara adalah mentransfer
segala ilmu dan kemampuan yang dimiliki
kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan.
Untuk itu, bekal yang diberikan saat pelatihan
merupakan modal yang cukup besar bagi tim
PN untuk berbagi dengan yang lain. Berbekal
pengalaman tersebut, tim PN Berau bersama
dengan Puskesmas Kelay memberikan pelatihan
penanganan kegawatdaruratan di dunia
obstetri untuk para tenaga kesehatan baik bidan
maupun perawat puskesmas pembantu di
wilayah Kecamatan Kelay.
Salah satu peserta pelatihan, Agustina
Maria yang juga bidan di kampung Long
Beliu, menuturkan, “Menurut saya pelatihan
PONED sangat bermanfaat untuk menambah
pengetahuan kami. Jujur saja, selama ini ilmu
yang saya dapatkan hanya saat di bangku kuliah.
Jadi selama ini, ilmu-ilmu baru tidak pernah
diberikan. Biasanya hanya baca-baca artikel di
internet. Selain itu pelatihan-pelatihan semacam
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ini juga jarang dibuat. Metode pelatihan
juga sangat menarik sehingga lebih mudah
masuknya ketimbang kita baca-baca buku atau
dari internet. Terima kasih kepada Pencerah
Nusantara dan puskesmas induk,” ujarnya.

Misteri Mata Air Nyadeng

Merabu dan Mapulu. Dua kampung yang
unik di Kecamatan Kelay yang sangat luas. Jika
kampung-kampung lain dipisahkan hutan rimba,
gunung-gunung, ataupun sungai, kampung ini
hanya berbatasan dengan sebuah pagar rumah
warga saja dan jumlah penduduk masingmasing desa juga tidak terlalu banyak. Bahkan,
jika dua kampung ini digabungkan, jumlah
penduduknya masih terbilang sedikit. Kampung
ini terletak di bagian selatan Kecamatan Kelay,
hampir mendekati perbatasan Kabupaten Kutai
Timur. Kedua kampung ini tidak dapat dilalui
dengan jalur darat. Untuk menuju ke sana harus
dengan menggunakan ketinting dari kampung
tetangganya yang bisa diakses lewat jalur darat.
Saat ini memang ada jalur darat milik sebuah

perusahaan sawit yang bisa tembus ke desa
tersebut, namun tetap harus menyeberangi
sungai. Selain itu jalur perusahaan ini sulit untuk
dilewati jika musim hujan tiba.
Sama seperti kampung-kampung lainnya,
perumahan warga tersebar di sepanjang
bantaran sungai. Sungai yang melintasi desa
ini adalah Sungai Merapun, anak Sungai Kelay
yang airnya jernih ketika musim kemarau dan
keruh saat musim hujan. Masih terlihat beberapa
jamban di sepanjang sungai, namun tidak
sebanyak di Kampung Panaan. Di kampung ini
sudah dibangun beberapa unit rumah sehat yang
sudah memiliki jamban keluarga. Bahkan warga
yang tidak kebagian rumah sehat pun mulai
membangun WC pribadi di rumah. Kebanyakan
warga yang tidak memiliki jamban di rumah itu
bukan karena tidak mau membuat sendiri, akan
tapi lebih karena alasan ekonomi sehingga lebih
memilih mandi cuci dan kakus di sungai.
Meskipun warga kedua desa ini hidup
berdampingan, karakteristik masyarakatnya
berbeda terutama dari segi mata pencaharian.
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Salah satu ibu Dayak di
rumahnya yang penuh barang
di Kampung Long Keluh.
Masyarakat Mapulu sebagian besar bekerja
mencari sarang burung walet di dalam hutan.
Sedangkan masyarakat Merabu ada yang
berladang dan berkebun di hutan, ada yang
bekerja lepas di kebun sawit milik sebuah
perusahaan swasta. Perbedaan pekerjaan ini
berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat
di kedua kampung.
Kepercayaan warga di kampung ini kepada
tenaga medis juga terbilang tinggi. Hanya ada
satu puskesmas pembantu untuk dua kampung
ini dengan dua bidan dan seorang perawat.
Meski banyak keterbatasan, masyarakat rela
berkorban mendapatkan pelayanan kesehatan
jika ada anggota keluarga yang sakit. Ketika
tim PN mendatangi kampung ini, warga
berbondong-bondong membanjiri puskesmas
pembantu karena ingin mendapatkan pelayanan
kesehatan langsung dari dokter. Mereka semula
mengira, kedatangan tim kesehatan ini hendak
melakukan pengobatan massal.
Begitulah, pemahaman yang berkembang di
masyarakat. Dokter atau tenaga medis tugasnya
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hanya mengobati. Pemahaman ini tidak
hanya ada di pedalaman, perkampungan, dan
perdesaan. Di lingkungan masyarakat perkotaan
pun, pemahaman serupa masih luas dihidupi.
Satu hal yang membuat kampung ini berbeda
dengan kampung-kampung lain di Kelay adalah
masalah sumber air minum. Hampir semua
kampung di Kelay sangat bergantung pada
sungai sebagai sumber kehidupan. Di Kampung
Merabu, warga mendapatkan sumber air dari
mata air yang terletak tidak jauh dari kampung.
Mata air Nyadeng namanya. Dari sana, dipasang
pipa besar untuk dialirkan ke rumah-rumah warga
menggunakan mesin pompa milik Kampung
Merabu. Air ditampung dalam sebuah profil tank
yang sudah tersedia di setiap rumah warga.
Ada dua mata air yang berbentuk seperti
kolam besar dan mengalirkan airnya menuju ke
Sungai Merapun. Air ini sangat jernih dan sejuk.
Uniknya, meskipun mata air ini berhilir ke Sungai
Merapun, airnya tidak mau menyatu dengan air
Sungai Merapun juga saat banjir. Terlihat jelas
batas air Sungai Merapun yang keruh dengan air
dari mata air yang jernih kebiruan.
Mengenai mata air ini, hingga sekarang belum
diketahui kedalamannya. Menurut cerita warga
setempat, beberapa orang dari sebuah LSM
bidang konservasi hutan melakukan penyelaman
ke dalam mata air Nyadeng. Hingga 500 meter
menyelam, dasar tidak juga ditemukan. Di
sepanjang sungai di sekitar mata air tersebut,
banyak ikan-ikan besar berlalu lalang namun
jarang sekali bisa ditangkap baik dengan kail
ataupun dengan memasang pukat. Bahkan
pernah warga menggunakan teknik kontak listrik
untuk menangkap ikan, namun tidak ada ikan
yang mati akibat sengatan listrik tersebut.
Tim PN merasa tertantang untuk membuktikan
kebenaran cerita warga setempat. Saat melewati
Sungai Merapun menuju ke desa MerabuMapulu, kami membelokkan ketinting ke mata
air Nyadeng. Tampak sangat jelas air mata air
Nyadeng dan Sungai Merapun tidak menyatu.
Lebar mata air Nyadeng sekitar tiga meter dan
terlihat jelas dasar sungai karena jernihnya. Hawa
sejuk merasuk ke tulang. Asap tipis berterbangan
di atas air sungai yang berwarna kebiruan. Mata
air ini mengalirkan ribuan kubik air dengan
begitu derasnya. Sebuah berkah alam yang perlu
dijaga kelestariannya.
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Menuju Kampung Terjauh
Kali ini kita lihat program needs assessment
Pencerah Nusantara di Kecamatan Kelay. Tim
PN bergerak menuju kampung ke 10 dari
14 kampung yang ada di kecamatan Kelay.
Rencananya, Tim PN akan turun ke empat
kampung sekaligus, yaitu Kampung Panaan,
Merabu, Mapulu, dan Merapun. Keberangkatan
tim dibantu para staf Puskesmas pembantu.
Jadwal turun ke lapangan sudah disepakati dan
dikondisikan saat pertemuan lokakarya mini
empat bulan sebelumnya. Karena dipersiapkan,
transportasi menuju kampung-kampung ini
terbilang lebih mudah. Mereka yang berperan
adalah ibu-ibu bidan dan para perawat
puskesmas pembantu di setiap kampung.
Tepat pukul 16.00, kami dijemput oleh Pak
Laban, suami Bidan Santi, petugas di Puskesmas
pembantu di Panaan menggunakan mobil
Patroli Polsek Kelay. Pak Laban bekerja di Polsek
Kelay. Kampung Panaan merupakan kampung
terjauh di Kelay yang dapat ditempuh melalui
jalur darat. Menurut catatan Kantor Kecamatan,
jarak yang akan kami tempuh menuju kampung
Panaan itu lebih dari 100 kilometer. Medan yang
harus dilewati tidak mudah, apalagi baru turun
hujan sehingga jalan penuh lumpur dan sangat
licin. Beruntung mobil strada double cabin
bisa melewati medan dengan mulus. Kondisi
berbeda kami temui di sepanjang jalan. Ada
mobil yang tersangkut dalam kubangan lumpur.
Beberapa pengendara sepeda motor berupaya
melepaskan kendaraannya dari jebakan lumpur
dengan sekujur tubuh terbalut lumpur.
Tepat saat azan Isya, tim tiba di kampung
Panaan. Kondisi kampung tidak begitu jelas
terlihat karena minimnya penerangan. Listik
tidak masuk kampung ini. Tim lalu menuju
perumahan guru yang letaknya tepat di sebelah
puskesmas pembantu Panaan. Beruntung di
rumah itu ada generator set. Tidak banyak
aktivitas malam itu. Setelah makan, semua
anggota tim langsung terlelap menebus lelah
tiga jam di perjalanan.
Saat fajar menyingsing, suasana Kampung
Panaan ini mulai tampak. Terlihat anak-anak dan
para remaja sibuk mengait buah langsat di sebelah
bangunan puskesmas pembantu. Beberapa
ibu-ibu hilir mudik di depan rumah sambil

menggendong bayinya. Ada juga nenek-nenek
yang sibuk mencari ayamnya karena tidak pulang.
Warga Panaan sebagian besar bersuku Dayak
Lebok atau Bassat. Dayak Lebok umumnya berkulit
gelap, berbeda dengan suku Dayak Punan, Keunya,
atau Keuai yang berkulit putih dan bermata sipit
di kampung-kampung lain. Warga Panaan mulai
membaur dengan pendatang bersuku Jawa, Bugis,
Toraja, atau Berau.
Warga yang penasaran dengan kedatangan
“orang asing” mulai ramai mendatangi
Puskesmas pembantu. Saat mulai ramai, tim
berkenalan dengan warga dan beberapa
tokoh yang juga ikut hadir. Tujuan kedatangan
lantas dijelaskan. Tim tidak ingin warga salah
paham karena umumnya mereka beranggapan
kehadiran tim untuk pengobatan massal.
Kampung Panaan sebenarnya memiliki
panorama yang indah. Kampung ini dikelilingi
sungai berbentuk huruf L di bagian utara dan
timur. Selain itu, terdapat bukit kapur mengitari
bagian barat dan selatan kampung. Keindahan
ini kontras dengan kondisi kampung yang
tidak beraturan. Jalan-jalan umum becek akibat
tergenang limbah rumah yang dibangun tanpa
saluran pembuangan air limbah (SPAL). Hampir
semua warga tidak memiliki kamar mandi dan
jamban keluarga sehingga semua kegiatan
mandi, cuci, kakus dilakukan di sungai. Kondisi
ini menjelaskan kenapa angka kejadian diare di
kampung ini terbilang tinggi.
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Tantangan kini ada
di Tim PN 2 dengan
semangat mengisi
ruang kosong di
hari warga Kelay.
Banyaknya hal yang
harus dikerjakan
membuka harapan itu.

Ongkos naik ketinting cukup mahal
untuk membelah Sungai Kelay.
Kayu gaharu, bahan pembuatan minyak
wangi, dijual warga Long Keluh ke kota
Kabupaten Tanjung Redep, Berau.

Mengisi Ruang Kosong
di Hati Warga Kelay
Setahun tidak terasa. Pencerah Nusantara
1 telah segera mengakhiri pengabdiannya
di Puskesmas Kelay. PN 2 siap menerima
tongkat estafet pengabdian hingga setahun
ke depan. Tim PN 2 ini telah sampai di
Berau, 3 Oktober 2013. Untuk keperluan
melanjutkan kegiatan dan meningkatkan
capaiannya, dilakukan timbang terima
atau pendampingan selama sekitar 20 hari.
Selama masa timbang terima itu, PN 2 telah
dilibatkan mengikuti kegiatan Puskesmas
dan diajak memahami peran PN untuk
menguatkan peran Puskesmas Kelay.
Banyak program yang harus diteruskan
dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya
oleh PN 2. Hal ini tentu sebuah tanggung
jawab yang tidak mudah dilaksanakan.
Tanggapan dan sambutan positif masyarakat
pada PN 1 menjadi pisau bermata dua
bagi PN 2. Di satu sisi, hal ini baik karena
membuka jalan yang mulus bagi PN 2
untuk melanjutkan dan memperkuat
program yang sudah ada. Namun, di sisi
lain ini merupakan tuntutan besar bagi
PN 2 agar melipatgandakan usaha untuk
meningkatkan kinerja yang pada akhirnya
dapat mempertahankan kepercayaan
masyarakat yang tinggi. Tim PN 2 sadar,
angkatan pertama telah mendapat tempat
di hati warga Kelay. PN 2 dengan sadar tidak
akan mengambil tempat mereka di hati
warga, tapi akan mengisi ruang kosong di
hati warga Kelay.
Masa timbang terima 20 hari selesai.
Tanggal 24 Oktober 2013, PN 1 yang terdiri
dari dr Shafhan Dustur, Ns. Elys Indrayani
S.Kep, Ns. Luky Winanti S.Kep, Rizqi Amelia
Amd. Keb dan Bambang Murdiono,SKM
meninggalkan Berau. Tantangan kini ada di
Tim PN 2 dengan semangat mengisi ruang
kosong di hari warga Kelay. Banyaknya hal
yang harus dikerjakan membuka harapan itu.
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cuaca ajaib.
sebentar panas sebentar hujan.
jadi serba salah mau pergi-pergi
agak jauh, karena bingung, apalagi
pakai motor ke mana-mana.
jadi gambar-gambar saja
di dermaga.
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LINDU

Menunggang Kuda Jepang

Menuju Lindu
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Sumber Hidup Bernama Danau Lindu
Bagi pendatang yang tinggal di Lindu, hidup
Warga yang tinggal di pelosok dusun
seperti kembali ke “zaman batu”. Waktu tidak
harus menyeberang danau ketika hendak
hanya seperti tidak bergerak maju, tetapi seperti
memeriksakan kesehatan di puskesmas
mundur ke masa-masa lalu. Tidak ada sambungan satu-satunya di Lindu. Perjuangan lebih
telepon dan sinyal. Tidak bisa menelepon atau
gigih dilakukan anak-anak yang melanjutkan
menerima telepon. Tidak bisa mengakses
pendidikan tingkat atas karena harus ke Kota
internet. Tidak bisa berselancar asyik di media
Palu. Mereka umumnya tinggal bersama kerabat
sosial. Orang-orang di Lindu masih saling berkirim atau menyewa rumah di Palu. Di Lindu, hanya ada
surat berbentuk kertas dengan tulisan di atasnya
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
untuk menyampaikan pesan.
Pulang sekolah, banyak anak bermain perahu
Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) di danau. Anak-anak naik perahu kecil yang biasa
misalnya, ketika hendak menyampaikan sesuatu
disebut ketinting. Tangan-tangan kecil mereka
kepada camat Lindu yang tinggal di luar Lindu,
lincah mendayung penuh kegembiraan. Para
harus menitip surat pada
remaja naik perahu dengan
Danau Lindu menjadi santai, menjaring ikan sambil
tukang ojek. Petugas
puskesmas yang mau
asyik mendengarkan musik
seperti pusat hidup
mengabarkan jadwal
yang diputar dari tape.
warga kecamatan
Pos Pelayanan Terpadu
Seperti suatu siang terdengar
(posyandu) pada bidan yang di Kabupaten Sigi,
lirik lagu dari sebuah perahu,
tinggal di dusun seberang
‘… suara, dengarkanlah aku,
Sulawesi Tengah.
Danau Lindu, harus menitip
apa kabarnya pujaan hatiku,
Di danau ini, lalu
surat pada pemilik perahu
aku di sini menunggunya,
lintas cukup ramai.
yang tiap hari mondar-mandir
masih berharap di dalam
Orang-orang
melayani penyeberangan
hatinya….’
warga.
Di Lindu, adat berikut
tinggal menyebar
Danau Lindu menjadi
aturannya masih cukup ditaati.
untuk menemui
seperti pusat hidup
Ketua adat mengatur tata
kerabat atau teman
warga kecamatan yang
cara pergaulan, pernikahan,
di desa lain di satu
secara administratif ada di
kelahiran, kematian, juga
Kabupaten Sigi, Sulawesi
tentang menjaga lingkungan.
kecamatan yang
Tengah. Di danau ini, lalu lintas
Kepada warga diajarkan
mengelilingi danau.
cukup ramai. Orang-orang
untuk menjaga kebersihan
tinggal menyebar untuk
danau, di antaranya tidak
menemui kerabat atau teman
boleh cuci tangan di danau
di desa lain di satu kecamatan yang mengelilingi
setelah makan. Namun, pelanggaran selalu saja ada
danau. Di antaranya Desa Anca, Desa Tomado, Desa
di danau yang menjadi sumber kehidupan warga
Langko, Desa Puroo, Desa Lembosa, Desa Olu, Desa
sekitar. “Di sini tidak ada orang kelaparan. Kalau tidak
Sangali, Desa Kangkuro, dan Desa Wongkodono.
punya makanan, pergi saja ke danau untuk mencari
Mereka yang tinggal di seberang danau kebanyakan ikan,” kata Sujarno Rema, Kepala Desa Anca.
adalah petani dan nelayan. Mereka menyeberang
Setiap hari, warga di Lindu makan nasi dan
untuk mengirim hasil panen atau ikan tangkapan ke
ikan mujair dengan beragam olahannya seperti
pasar di pusat Kota Palu. Sering kali ada pengumpul
digoreng atau dibakar. Ada kalanya, mujair
atau pedagang dari kota yang menyeberang
dimasak dengan kuah. Mereka menyebut ikan
danau untuk membeli hasil panen para petani
mujair berkuah sebagai sayur.
dan ikan tangkapan nelayan untuk dijual kembali.
Suatu ketika, seseorang bertanya pada
Pergerakan warga ini meningkat terutama di sekitar
seseorang yang lainnya yang sedang berada di
danau. Peran tukang ojek sangat penting. Mereka
danau. “Lagi apa?”
menunggu di dermaga untuk menawarkan jasa
“Lagi mencari sayur,” jawabnya.
pengiriman hasil panen ke kota.
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Biji coklat atau kakao sebelum
dipasarkan ke kota Palu.

Kebutuhan Pangan Lindu
Memasuki jalanan perdesaan, dari jauh terlihat
kawanan kuda sedang merumput di lapangan.
Di lapangan yang disebut Lambara itu, hewan
ternak biasa dilepas untuk mencari makan. Di
seberang jalan perdesaan itu, kawanan kerbau
dan sapi juga sedang merumput.
Pada seruas jalan, sekawanan sapi melintas
perlahan. Sapi-sapi itu diberi tanda huruf agar
mudah dikenali pemiliknya. Tidak ada yang
menggembalakannya. Hewan-hewan ternak itu
sudah biasa jalan-jalan sendiri. Tidak akan tersesat
atau dicuri orang. Di Lindu, tingkat keamanan baik
sekali. Para pemilik ternak tidak perlu was-was akan
kuda, sapi dan kerbau miliknya yang berkeliaran
begitu saja di ladang-ladang atau lapangan.
Sebaliknya, yang was-was justru mereka yang
tidak memiliki hewan-hewan ternak itu karena
tanaman di pekarangan kerap jadi sasaran. Tidak
heran jika tidak banyak warga menanam sayuran
di pekarangan rumah.
Amat jarang menemukan pekarangan rumah
yang ditanami sayuran. Di pekarangan rumah, lebih
mudah ditemukan pohon cokelat. Pohon-pohon
cokelat ditanam berjejer seperti pagar. Hampir

Ikan mujair (Oreochromis
mossambicus), sumber penghidupan
masyarakat Lindu.
semua orang menanam pohon cokelat. Cokelat
dan juga kopi merupakan primadona bagi petani
Lindu. Dari tanaman cokelat dan kopi, banyak petani
menjadi kaya. Penampilan mereka memang kadang
biasa-biasa saja, tapi mereka sudah menunaikan
ibadah haji, memiliki kendaraaan roda empat yang
disimpan di kota. Sebagian dari petani itu memang
warga setempat, sebagian lagi adalah warga Palu
yang membeli tanah di daerah ini untuk menanam
cokelat dan kopi.
Sebagian petani Lindu menanam padi
untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga
sendiri. Kalau ada kelebihannya, padi hasil
panenan akan dijual ke kota atau dijemput para
pedagang dari kota.
Pada musim panen juga ada tradisi lelang di gereja.
Gereja jadi salah satu pusat kehidupan warga Lindu
yang mayoritas beragama Kristen. Orang-orang
membawa hasil panen ke gereja. Ada ikan ukuran
besar, padi, ayam ternak dan lain-lain. Penanggung
jawab gereja mengundang seluruh warga untuk
datang ke gereja. Transaksi dilakukan dengan cara
lelang. Siapa yang membeli dengan harga tertinggi,
dialah yang berhak mendapatkan lelang panen.
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Kawasan ini seperti terisolir dari dunia luar.
Letaknya jauh dari jalan yang bisa diakses dengan
kendaraan roda empat. Di ujung jalan Desa
Sidaunta, satu-satunya jalan menuju Danau Lindu di
kawasan hutan lindung Taman Nasional Lore Lindu,
biasanya mangkal tukang ojek.

Kuda Jepang Menyerah
Lindu belum tersentuh listrik. Pada malam hari,
orang-orang menyalakan lampu teplok berbahan
bakar minyak tanah. Sebagian lagi menyalakan
lampu dengan generator set (genset). Kawasan ini
seperti terisolir dari dunia luar. Letaknya jauh dari
jalan yang bisa diakses dengan kendaraan roda
empat. Di ujung jalan Desa Sidaunta, satu-satunya
jalan menuju Danau Lindu di kawasan hutan
lindung Taman Nasional Lore Lindu, biasanya
mangkal tukang ojek. Mereka siap mengantar
siapa saja yang mau “ke atas”. Di sebut “ke atas”
karena Lindu berada di pegunungan yang letaknya
lebih tinggi dari lokasi tukang ojek mangkal.
Jalan menuju Lindu tidaklah lurus dan datar.

Jalannya berkelok-kelok, naik dan turun, dengan
lebar tidak lebih dari satu meter. Jalan ekstrem
itu memanjang di antara jurang menganga dan
tebing curam rawan longsor. Di antara alurnya
yang naik turun dan berliku-liku, sebaran batu,
lubang, dan lumpur kerap dijumpai. Bagi orang
yang baru pertama kali ke sini, satu setengah
jam terguncang-guncang di atas motor
bisa terasa sangat lama dan menegangkan.
Kedekatan kepada pencipta menjadi intens saat
melintasi ruas jalan dengan kondisi seperti ini.
Namun bagi warga yang sudah terbiasa
melewati jalan ini, mereka terlihat sangat
tenang. “Dulu kami pakai kuda sebelum ada
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Danau Lindu, kawasan wisata
eksotik nan mempesona.
Anak-anak biasa menjaring ikan
sendiri di pinggir danau Lindu.

kuda jepang,” cerita Sukiman, tukang ojek. Dia
menyebut motor dengan istilah kuda jepang,
karena umumnya motor yang dipakai penduduk
di sini adalah motor dengan merek Jepang.
“Sekarang kuda dipakai untuk mengangkut
hasil panen,” lanjut Sukiman.
Di atas kuda jepang, tukang ojek biasa
“berakrobat” di ruas jalan ekstrem tersebut. Tidak
hanya membawa penumpang, tukang ojek mampu
mengangkut lemari dua pintu, bahan material
untuk bangunan, springbed, pipa-pipa panjang, dan
segala macam kebutuhan warga Lindu.
“Kalau angkut lemari super besar, ongkos
angkutnya sampai 700 ribu rupiah,” cerita Sukiman.
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Sukiman sudah seperti prajurit yang siap
perang. Sepatu bot setinggi lutut dikenakan.
Ban motornya dipilih khusus untuk menghadapi
medan yang garang. Karena medan yang
dilintasi setiap hari, ban kuda jepang harus
diganti tiga bulan sekali. Karena mesin bekerja
ekstra keras, seminggu sekali oli harus ganti.
Namun tidak semua hal bisa ditangani kuda
jepang. Dalam keadaan darurat, misalnya
ada warga yang sakit parah dan dirujuk
ke rumah sakit di Palu, tukang ojek kerap
menyerah karena khawatir membuat yang
sakit bertambah parah. Untuk tetap berupaya
memberi pertolongan, warga lantas menandu
yang sakit dengan berjalan kaki melintasi ruas
jalan yang biasa dilintasi kuda jepang. Tidak
hanya keluarga mereka yang sakit saja yang
mengantar untuk pencarian kesembuhan ini.
Banyak warga yang spontan dengan suka rela
turut mengiringi. Mereka bergantian menandu
yang sakit sampai jalan raya di Desa Sidaunta
untuk dipindahkan ke ambulans Puskesmas
menuju rumah sakit di Palu. Untuk menjaga dan
mengembalikan kesehatan, warga tidak pernah
penuh perhitungan. Bala bantuan dikerahkan
kerap tanpa perintah atau arahan. Para relawan
berdatangan turun tangan.
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Info

Geografis

PALU

LINDU
Danau Lindu
Bulu Torompupu

POSO
Taman Nasional
Lore Lindu

SULAWESI
Danau Poso
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Festival Danau Lindu
Tidak ada pasar dan rumah makan di Lindu.
Orang-orang harus memasak sendiri untuk
makan. Sejak lama tidak ada penginapan.
Peneliti atau wisatawan yang ingin tinggal
beberapa waktu di tempat ini bisa menginap
di rumah-rumah penduduk. Warga setempat
bersikap terbuka menyambut para pendatang
dan siap membuatkan makanan. Danau Lindu
termasuk kawasan tujuan wisata.
Belakangan mulai ada tradisi Festival Danau
Lindu yang diadakan tiap tahun sejak 2009.
Untuk keperluan itu, cottage dibangun di tepi
danau. Cottage itu berupa rumah panggung
dari kayu. Ketika Festival Danau Lindu
berlangsung, masyarakat Lindu berkumpul
menikmati pertunjukan kesenian. Pada 2013
festival berlangsung lebih meriah. Selain
menampilkan pertunjukan kesenian, diadakan
acara donor darah dan pemeriksaan golongan
darah. Donor darah dimaksudkan sebagai
deposit bank darah di Kecamatan Lindu dan
catatan golongan darah warganya.
Festival dibuka dengan upacara adat yang
disebut pantodoi. Semua undangan diwajibkan
memakai aksesoris kepala yang disebut siga. Kalau
tidak memakai siga, akan dikenakan sanksi berupa

penyembelihan satu ekor kerbau sebagai denda.
“Pada acara donor darah kali itu didapatkan
23 kantong darah dan 51 orang memeriksakan
golongan darahnya,” cerita Rahmi, dokter
Pencerah Nusantara yang merasa beruntung
karena bisa terlibat dalam pelaksanaan festival,
berkolaborasi dengan PMI dan Puskesmas Lindu.
Jaring ikan yang dijemur di dermaga
depan cottage.
Cottage disewakan untuk wisatawan,
ramai saat Festival Danau Lindu.
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Mangkok di Ketinggian

Air sungai di pegunungan dialirkan ke rumahrumah penduduk melalui pipa. Mengalir terus
secara alami sepanjang waktu.
Danau Lindu bagaikan mangkok raksasa
di atas bukit. Danau ini terbentuk dari proses
tektonik yang terletak sekitar 1.000 meter di atas
permukaan laut. Luas danau ini sekitar 3.600
hektar dan kedalaman lebih dari 200 meter.
Menatapnya berlama-lama mendatangkan
ketenangan. Apalagi sepanjang waktu udara terasa
dingin di tempat ini. Ketenangan lebih mudah
hadir. Pada malam hari sering hujan. Airnya dingin
menyegarkan. Pada pagi, danau semakin cantik
saat matahari terbit. Panorama memukau dengan
gugusan pegunungan yang seolah membingkai
danau, dengan keberadaan hutan di sekitarnya.
Sedikitnya ada delapan bukit yang melingkari
Danau Lindu, yakni Nokilalaki, Adale, Kona’a,
Tumaru, Gimba, Jala, Rindi, dan Toningkolue.
Umumnya, perbukitan ini tertutup hutan lebat
yang terdiri dari hutan tropis, hutan pegunungan
bawah, dan hutan lain dengan ekosistem berbeda.

Lanskap Danau Lindu yang selalu
bikin rindu.
Seorang anak mencari kayu bakar
di desa Anca.
Dari belantara lebat ini berhulu dan mengalir
anak-anak sungai yang bermuara ke Danau
Lindu. Sungai-sungai itu adalah Tokorano,
Katibpli, Tinele, Lambsa, Ma’a, Salusuo, Sagali,
Vantorongo, Bose, Kati, Ovo, Kolovo, Masame,
Tosake, Kongko, Kalambio, dan Lempendengi.
Air dari Danau Lindu kemudian mengalir melalui
sejumlah sungai besar dan kecil di Kabupaten
Sigi, hingga Sungai Palu yang membelah Kota
Palu sebelum bermuara di Teluk Palu.
Air sungai di pegunungan dialirkan ke rumahrumah penduduk melalui pipa. Mengalir terus
secara alami sepanjang waktu.
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Memberdayakan Warga
Di balik pesona Danau Lindu dan kecantikan
alaminya, beberapa hal terkait gaya hidup
perlu mendapat perhatian. Tidak banyak jenis
sayuran yang ditanam di tempat ini. Sebagian
orang memasak sayur pakis. Sebagian lagi
memasak sayur jagung saat musim panen
jagung. Beberapa orang mengatakan enggan
menanam sayuran di pekarangan karena
akan habis dimakan hewan ternak. Sudah
menjadi kebiasaan sejak lama, hewan ternak
dibiarkan berkeliaran memakan apa saja yang
dijumpai. Hewan tidak diikat atau dimasukkan
ke kandang. Di desa memang ada Lambara,
padang rumput tempat hewan ternak dilepas.
Namun, hewan masih bisa bebas ke mana saja.
Karena dibiarkan berkeliaran, jejak kotoran
hewan berceceran di mana-mana dan
mengganggu kesehatan lingkungan. Tidak
hanya sapi, kerbau, dan kuda, anjing dan babi
juga dibiarkan berkeliaran. Ini menjadi alasan
kenapa warga Lindu jarang makan sayuran
karena setiap kali menanam dan tumbuh,
hewan-hewan yang berkeliaran ini lebih dahulu

menghabiskannya. Karena pasokan sayuran dari
luar tidak ada, konsumsi warga monoton,yaitu
nasi dan ikan mujair. Ikan mujair yang dimasak
dengan kuah bahkan disebut sebagai sayur.
Akibat tidak berimbangnya konsumsi makanan
ini, muncul sejumlah kasus gizi buruk.
Penggiat kesehatan lingkungan tak lelah
mengingatkan warga melalui penyuluhan,
pentingnya menjaga kesehatan lingkungan.
Salah satu penggiat yang melakukan
pendampingan di Lindu adalah Tim Pencerah
Nusantara. Mereka secara persuasif mendekati
warga desa, dan warga yang tinggal di dusundusun nun jauh di seberang danau. Hewan
ternak sebaiknya dikandangkan pada malam
hari, karena kotoran yang berceceran bisa
menjadi media penyebar virus yang menularkan
beragam penyakit pada manusia.
Penyuluhan yang sama dilakukan untuk gaya
hidup tidak sehat seperti kebiasaan membuang
air besar di danau. Meskipun jumlah kasusnya
berkurang, namun tetap saja masih kerap
ditemui warga yang membuang air besar di
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Memang, tidak semua rumah dilengkapi
pembuangan air besar. Namun, telah dibuat wc
umum untuk mengubah kebiasaan tidak sehat
warga di sekitar Danau Lindu. banyak warga
masih memperlakukan danau sebagai
bak sampah.

danau. Memang, tidak semua rumah dilengkapi
dengan pembuangan air besar. Namun, telah
dibuat wc umum untuk mengubah kebiasaan
tidak sehat warga di sekitar Danau Lindu. Selain
itu, banyak warga juga masih memperlakukan
danau sebagai bak sampah. Tim Pencerah
Nusantara bahu-membahu dengan aparat desa
dan tim medis Puskesmas memberi pemahaman
kepada warga dan membantu mereka
mengelola sampah basah dan sampah kering.
Hal lain lagi yang mendapat perhatian khusus
adalah penyakit yang disebabkan sejenis cacing
schistosomiasis yang hanya bisa hidup melalui
perantaraan sejenis keong endemik. Di Desa
Lindu terdapat laboratorium schistosomiasis.
Letaknya tak jauh dari puskesmas. Secara
periodik, seluruh warga Kecamatan Lindu
diminta sampel feses untuk diteliti di
laboratorium.
Pemberdayaan masyarakat yang melibatkan
berbagai pihak lintas sektor terus digalakkan.
Termasuk berbagai upaya mendorong para ibu
melahirkan secara aman dengan bantuan bidan
atau dokter. Juga diajarkan kepada warga untuk
menanam tanaman obat, sayuran, agar lebih

mandiri menyiasati keterbatasan yang ada, demi
memberikan gizi yang lebih baik pada anak-anak.
Di Lindu tidak ada bank modern untuk
menabung uang. Mereka menabung dalam
bentuk kebun, sawah dan ternak. Umumnya
mereka akan kebingungan saat situasi darurat
tak terduga, seperti tiba-tiba ada anggota
keluarga sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit.
Balai Perikanan dan Peternakan di desa
Langko yang mangkrak tak terurus.
Salah satu kegiatan Pencerah Nusantara
memberikan penyuluhan masalah
reproduksi tubuh ke anak-anak SMP
Satap di Kanawu.
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Angka Kematian Ibu di wilayah
PUSKESMAS Kecamatan Lindu
tahun 2011 - 2012

Angka Kematian Ibu sebesar
Tahun 2011 sebanyak 1 orang
dari 94 ibu hamil
Tahun 2012 sebanyak 0 orang.

Berdasarkan laporan dari masing-masing pustu/polindes/
poskesdes yang ada di Puskesmas Lindu.

Tenaga Kesehatan Puskesmas
No

Jenis Tenaga

Jumlah
tenaga yang
ada sekarang

Jumlah
kekurangan

Keterangan

1

Dokter umum

2

-

1 dr PTT, 1 Pencerah Nusantara

2

Dokter gigi

-

1

-

3

SKM

4

-

2 PNS, 1 Pengabdi, 1 Pencerah
Nusantara

4

Paramedis

13

-

8 PNS, 4 PTT, 1 Pengabdi

5

AKZI

-

1

-

6

AKL

1

-

1 Pencerah Nusantara

7

Bidan

6

-

3 PNS, 2 PTT, 1 Pengabdi

8

Asisten Apoteker

1

-

1 PNS

10

Perawat Gigi

1

-

1 Pencerah Nusantara

11

Pekarya Kesehatan

1

-

1 Pengabdi

12

Sopir

-

1

-

13

Tenaga Kebersihan

-

1

-

14

Tenaga Administrasi

-

2

-

15

Analis

-

1

-

16

Satpam

-

1

-
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Merangkul Dukun
Puskesmas Lindu dirancang memberikan
layanan 24 jam dilengkapi peralatan medis modern.
Sayangnya, peralatan medis modern itu teronggok
tidak terpakai karena tidak ada fasilitas pendukung
seperti listrik. Bangunan puskesmas dirancang dan
dibangun layaknya bangunan di perkotaan yang
gemar dengan beton dan cor-coran. Kearifan lokal
dalam bentuk bangunan menggunakan material
kayu tidak diterapkan. Padahal, Lindu merupakan
kawasan yang rawan gempa.
Puskesmas memiliki 17 staf tidak tetap atau
relawan. Salah satunya adalah perawat Eifer
Swanto, 24 tahun. Eifer adalah warga asli Lindu
yang menyelesaikan pendidikan keperawatan
tahun 2012. Eifer tinggal di Desa Langko yang
waktu tempuhnya dari Puskesmas Lindu selama
satu jam dengan berjalan kaki. Meskipun
melelahkan, Eifer senang dengan pekerjaan
yang dijalaninya setiap hari.
Di Puskesmas Lindu, tidak selalu ada dokter.
Dokter yang bertugas tidak betah berlama-lama
di Lindu. Tahun 2014, kekosongan dokter di
Puskesmas Lindu diisi dokter dari Tim Pencerah
Nusantara.
Tim Pencerah Nusantara bersinergi dengan
petugas medis lokal proaktif menjalankan
puskesmas keliling. Sepanjang tahun, dari bulan
ke bulan, satu demi satu dusun di tiga desa yang

mengelilingi Danau Lindu didatangi. Anakanak balita diimunisasi saat kunjungan keliling
ini. Mereka naik perahu menyeberang danau
dengan berjalan kaki berjam-jam. Untuk jarak
yang terlalu jauh, mereka kadang naik motor di
atas jalanan berbatu, belobang, dan berlumpur.
Suatu hari ada posyandu di puskesmas
pembantu (pustu) di Desa Olu. Ibu-ibu
berdatangan membawa balita mereka.
Bergantian, balita ditimbang dan diukur tinggi
badannya sebelum diimunisasi. Berat badan dan
tinggi badan balita dicatat dalam buku khusus
untuk memantau perkembangan pada saat
kunjungan berikutnya.
Asnah mengantre sambil duduk di teras
sambil memangku bayinya berusia 7 bulan.
“Ini anak saya yang paling kecil. Anak saya
enam. Anak pertama meninggal di usia empat
bulan. Anak kedua meninggal di usia enam
bulan. Keduanya meninggal karena sakit. Tetapi
tidak tahu sakit apa,” cerita Asnah datar. Saat
nama bayinya dipanggil, Asnah bangkit dan
meletakkan bayinya di atas timbangan.
Beberapa ibu masih mengantre dengan
antusias. Mereka mengaku senang dengan
posyandu keliling di desa karena sangat
terbantu. Bagi kebanyakan dari mereka,
Puskesmas Lindu lokasinya terlau jauh. Buruknya
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jalan dalam kondisi tertentu kadang tidak bisa
ditempuh dengan motor atau kuda jepang yang
dikendalikan tukang ojek.
Kesadaran warga pada kesehatan di tiap-tiap
dusun berbeda-beda. Di sela-sela posyandu
keliling, bidan Tri Puspitasari yang bertugas
di Pustu Desa Tomado mengabarkan berita
gembira, “Kesehatan ibu dan anak di sini
lumayan bagus. Ibu-ibu sudah sadar. Namanya
di kampung, kadang kami harus telusuri dari
rumah ke rumah. Misalnya ada ibu yang punya
balita tidak datang ke posyandu, kami datangi
rumahnya, kami imunisasi anaknya. Semua anak
Indonesia harus diimunisasi agar daya tahan
tubuhnya terjaga, otaknya berkembang.”
“Ibu-ibu di sini 90 persen melahirkan dibantu
tenaga medis,” lanjut Tri. Pada masa sebelumnya,
ibu-ibu melahirkan sendiri di rumah, bahkan di
ladang yang jauh dari rumah saat sedang bekerja.
Melahirkan dengan cara seperti ini berisiko tinggi
karena bisa menyebabkan infeksi hingga kematian.
Untuk mengurangi risiko ini, petugas medis
merangkul para dukun dalam sebuah kemitraan.
Para dukun diberi pengertian untuk membawa ibu
yang mau melahirkan ke dokter atau ke bidan.
“Bagian medis ditangani bidan. Bagian sugesti
ditangani dukun. Masyarakat percaya duaduanya,” ujar Tri.
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Tim Pencerah Nusantara berangkat
melakukan aksi pelayanan kesehatan.
Pembuatan perahu ketinting dari batang
pohon utuh.

Angka Kematian Bayi per 100 KH
di wilayah PUSKEMAS Kecamatan
Lindu tahun 2011 - 2012

Jumlah bayi lahir hidup
tahun 2011 tahun 2012

68 71

Jumlah bayi lahir
meninggal dunia
tahun 2011
tahun 2012

2

0
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19 Tahun dengan 4 Anak
Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini
yang membawa sejumlah risiko, Tim Pencerah
Nusantara mendatangi sekolah-sekolah. Mereka
mengajak anak-anak berdialog tentang kesehatan
reproduksi secara terbuka, santun dan sehat.
“Saya belum tahu,” kata Ayu Putri Lestari kelas 7.
Umi Kulsum, juara kelas, bercita-cita menjadi guru.
Mereka bilang setelah lulus SMP akan
melanjutkan ke SMA di Palu.
Ira sempat bercerita, dua temannya putus
sekolah karena hamil. Cita-cita temannya kandas
karena pergaulan yang melewati batas.
Pada hari lain, Rino dari Pencerah Nusantara
memberikan penyuluhan mengenai kesehatan
reproduksi termasuk mengenalkan konsep
pacaran sehat pada murid laki-laki di SMP Negeri
1 Lindu. Setelah mendengar penjelasan Rino dan
berdialog seputar kesehatan reproduksi, anak-anak
kelas 7 dan kelas 8 sepakat membuat komitmen
pacaran sehat. Pacaran yang saling menghargai,
saling menjaga, saling memotivasi dalam belajar,
tidak melakukan aktivitas fisik seksual. Mereka
menuliskan janjinya di selembar kertas dengan
nama dan tanda tangan masing-masing.
Pernikahan dini masih jadi masalah dan kerap
dijumpai di Lindu. Suatu kali saat puskesmas
keliling di Dusun Kanawu di seberang danau
Lindu, banyak ibu hamil berjejer mengantri
diperiksa. Dari 13 ibu hamil, sebagian besar
umurnya sangat muda. Ada yang berumur 14
tahun dan ada yang berumur 19 tahun sudah
punya empat anak. Pernikahan dini dilakukan
karena aktivitas sekolah tidak ada; daripada
membebani hidup orang tua, maka mereka
dinikahkan saja.

Dari 13 ibu hamil,
sebagian besar
umurnya sangat muda.
Ada yang berumur 14
tahun dan ada yang
berumur 19 tahun sudah
punya empat anak.
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Daftar Ketersediaan
Vaksin Puskesmas
• BCG
• Polio 1 – 4
• DPT 1 – 3
• HB 0 – 3
• Campak
• TT

Status Gizi
Angka BBLR untuk Puskesmas Lindu Tahun
2012 sebesar 0 kasus dari
71 jumlah kelahiran.
Dari hasil PSG Tahun 2012 untuk KEP Total
mencapai 7,92 %.
Upaya Perbaikan Gizi Keluarga
6,25 % dan Gizi Buruk 1,67 %
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Nama sarana dan Prasarana
Gedung Rawat Jalan dan Rawat Inap

Jumlah
1

Keterangan
Rusak Ringan (tembok retak-retak pasca bencana
gempa, sekarang sedang dalam proses renovasi)

Ruang UGD
• Lemari Kaca

1

Baik

• Tempat Tidur Pasien

1

Baik

• Meja

1

Baik

• Lampu Halogen

1

Baik

• Meja Tulis

1

Baik

• Lemari Rekam Medis

1

Baik

• Lemari Kaca

1

Baik

• Meja

1

Baik

Ruang Loket

Ruang Apotek

Poli Umum
• Lemari Kaca

1

Rusak (kaca pecah)

• Meja Kayu

1

Baik

• Tempat Tidur Pasien

1

Baik

• Timbangan Dewasa

1

Baik

• Timbangan Bayi

1

Baik

Ruang Kepala Puskesmas
• Radio Panggil

1

Rusak ringan

• Lemari Kayu

1

Baik

• Meja Kayu

1

Baik

1 set

Baik

• Tempat Tidur Pasien

2

Baik

• Kasur Pasien

1

Baik

• Meja Kayu

1

Baik

• Meja Pasien

2

Baik

• Bed Gyn

1

Baik

• Tempat Tidur

2

Baik

• Meja Pasien

2

Baik

• Lemari

1

Baik

• Tempat Tidur

2

Baik

• Meja Pasien

1

Baik

• Meja Pasien

2

Baik

• Tempat Tidur

2

Baik

1

Tidak berisi oksigen

• Kursi Tamu + Meja Tamu
Ruang KIA

Kamar Pasien I

Kamar Pasien II

Kamar Pasien III

Gudang
• Tabung Oksigen Besar
Ruang Imunisasi
• Kulkas

1

• Meja

1

Ruang Program
• Meja Kayu

1
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Abon Mujair Fatimah
Di dekat Danau Lindu, ada sebuah gang yang
mengantar pada sebuah kampung yang disebut
kampung muslim karena seluruh penghuninya
beragama Islam. Seorang di antaranya adalah
Fatimah, ibu dua anak dan nenek seorang
cucu. Fatimah juga ketua majelis taklim yang
menekuni usaha abon ikan mujair sejak lama.
Pelanggannya sampai di Kota Palu. Berkat abon
ikan mujair, Fatimah sering diajak mengikuti
pameran UKM (Usaha Kecil Menengah) oleh
pemerintah daerah.
“Kalau ikan mujair digoreng atau dimasak
begitu-begitu saja akan membosankan. Bila ikan
mujair diolah jadi abon, tentu itu variasi dan
akan memberikan nilai tambah saat dijual,” kata
Fatimah.
Fatimah membuat abon dengan resep
sendiri. Dari mulut ke mulut, abon Fatimah yang
kemudian diberi merek Az Zahra dikenal banyak
orang. Dalam satu hari, Fatimah dibantu tiga
pegawai membuat abon hingga lima kilogram.
Karena usahanya, Fatimah sering diundang ikut
pelatihan wirausaha dan pameran kerajinan.
Pascagempa di Lindu tahun 2012, Fatimah
mendapat bantuan dari pemerintah daerah
berupa alat membuat abon dan bakso ikan.

PEMEKARAN DESA
Pada 10 Desember 2013, pemekaran
Desa Olu dari desa induk Tomado
diresmikan. Ini merupakan titik awal
bagi masyarakat Desa Olu. Acara
peresmian diiringi seni tradisional musik
bambu. Olu dipilih sebagai nama desa
karena memiliki makna yang baik. Olu
artinya ikatan kebersamaan yang satu,
cermin masyarakat yang terdiri dari
ragam etnis dan agama, ada suku asli
Lindu, Toraja, Bugis dan Jawa. Dengan
pemekaran desa ini, masyarakat
berharap segala urusan menyangkut
warga baik pelayanan administrasi,
pertanian, pendidikan, juga kesehatan
bisa diperoleh dengan mudah.
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Untuk Cita-cita Anak
Nelayan di Lindu mencari ikan secara
tradisional. Mereka memasang jaring dan
memancing untuk mendapatkan ikan. Di tepian
danau di seberang, para nelayan membuat
bangunan terbuka dari papan kayu yang
mereka sebut rumah singgah. Di situ, mereka
membersihkan ikan dan melepas penat sejenak
sebelum pulang, atau menginap semalaman
untuk memancing.
Enos, seorang nelayan tinggal di tepi danau.
Hari ini dia mendapat 30 ekor ikan. “Kami
menjualnya dalam tusukan-tusukan. Satu tusuk
berisi 8 ekor ikan,” cerita Enos. Di dermaga, Alda
anak Enos sedang berjalan bersama dua teman
karibnya, Arvin dan Erin.
Enos senang anaknya yang kelas 7 itu
bersemangat pergi ke sekolah. Saat ditanya, Alda
mengatakan ingin menjadi perawat suatu hari
nanti. Enos tidak tahu apakah bisa membiayai
kuliahnya, tapi Enos akan tetap berusaha. “Ini
buat beli buku, pensil, tas sekolah anak,” kata
Enos sembari menambatkan perahu dengan
empat tusuk ikan hasil tangkapan.
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Yemima Meraih Pujian
Yemima cuma tamatan sekolah dasar
tapi memiliki kepedulian yang besar pada
kebahagiaan orang banyak. Dia warga asli Lindu.
Dia seorang ibu rumah tangga sekaligus kader
PKK dan posyandu. Yemima suka memberikan
penyuluhan bagaimana membangun keluarga
bahagia, menciptakan rumah yang nyaman bagi
semua anggota keluarga, bebas dari kekerasan.
Yemima memiliki semangat belajar, lincah
dan percaya diri. Aktivitasnya sebagai kader
Posyandu Desa Puroo membuatnya terbiasa
memberikan penyuluhan di posyandu, gereja,
dan kegiatan desa lain. Potensinya
sebagai penyuluh semakin
berkembang setelah
didampingi Tim
Pencerah Nusantara.
Pada 11 Januari
2014, di Anjungan
Kabupaten Morowali,
Yemima ikut lomba
penyuluhan tentang
kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT).
Penampilan Yemima
disambut pujian dan tepuk
tangan meriah dewan juri dan
peserta lain. Yemima menjadi juara 1 lomba
penyuluhan KDRT dan berhak mewakili Propinsi
Sulawesi Tengah dalam acara Jambore PKK
Nasional.
“Saya belum menemukan kasus KDRT di
tengah masyarakat. Saya senang berbicara
tentang pola komunikasi yang sehat antara
suami dan istri untuk mencegah terjadinya
KDRT,” tutur Yemima.
“Kader Posyandu dipilih oleh masyarakat
untuk masyarakat secara sukarela. Tugasnya
membantu bidan desa. Setelah ada Pencerah
Nusantara, saya semakin memahami peran
kader di tengah masyarakat,” lanjut Yemima.
Pada hari-hari biasa, Yemima membantu
suami bekerja di kebun dan sawah. Di
pekerangan rumahnya, selain menanam bunga,
Yemima juga menanam terong, kol, kacang
panjang, dan pisang. “Saya buat pagar supaya
tanaman sayuran tidak dimakan sapi,” kata
Yemima, tersenyum.

BUDAYA KB

Wongkodono adalah dusun sulit di Desa
Langko. Untuk mencapai dusun tersebut
harus menyeberang dengan menggunakan
ketinting selama satu jam dari dermaga
Desa Tomado. Dari dermaga menuju dusun
tersebut harus berjalan sejauh 3 kilometer.
Jalannya penuh lumpur dari selutut
bahkan setinggi paha.
Di dusun ini banyak keluarga yang
memiliki anak lebih dari lima dengan jarak
yang mepet-mepet. Di dusun ini, banyak
anak gadis menikah dengan lelaki paruh
baya karena terdapat aturan bahwa kalau
menikah harus sudah punya rumah.
Keluarga Berencana belum menjadi
budaya di Wongkodono. Pekerjaan
rumah buat penggiat kesehatan untuk
memberikan penyuluhan kepada
pasangan usia subur mengenai manfaat KB
dan wanita usia subur untuk tidak menikah
pada usia dini.
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Ibu Angkat Berhati Malaikat
Waktu Magrib baru saja lewat. Di luar hujan
deras dan gelap gulita kondisinya. Genset
mati. Dua lampu berbaterai sudah dinyalakan
dan mulai kehabisan energi. Saat hujan agak
reda, Tim Pencerah Nusantara (Rahmi, Nina,
Arie dan Rino) meninggalkan rumah dinas
dengan memakai sepatu bot setinggi lutut
dan jas antihujan. Mereka membawa laptop
yang disimpan dalam plastik pelindung dan
setumpuk berkas. Rino menyalakan senter untuk
menerangi jalan yang becek.
Menembus kegelapan di tengah hujan
gerimis, anak-anak muda itu menapaki
jalanan menurun, melintasi puskesmas yang
berseberangan dengan pemakaman, belok
kanan menapaki jalanan yang tidak rata,
berbatu, berlumpur dan jembatan kayu. Terus
berjalan melintasi rumah warga dan ladang,
sampai akhirnya tiba di tujuan, sebuah rumah
panggung terbuat dari kayu milik keluarga Ida.
“Sejak Pencerah Nusantara 1 begini. Kalau
genset rusak, ngetik di sini,” kata Arie sembari
duduk bersila dan menyalakan laptop.
“Suami Bu Ida punya kapal, biasa mengantar
kami posyandu ke desa seberang,” sambung
Nina sembari membuka berkas data peneletian
kesehatan masyarakat Lindu.
Rino dan Rahmi juga mengambil posisi duduk

yang nyaman di atas hamparan tikar. Mereka
kemudian asyik mengetik, membuat laporan
data penelitian kesehatan masyarakat Lindu.
Rumah Ida sudah seperti rumah mereka
sendiri. Pada dinding kayu terpampang
foto-foto anggota Tim Pencerah Nusantara
1 dalam berbagai gaya yang memancarkan
kegembiraan. Ida dan suaminya, Faisal, bersikap
baik pada mereka. Ida bagaikan ibu angkat
berhati malaikat. Kadang saat Rahmi dan kawankawannya sangat sibuk, Ida tanpa diminta
datang ke rumah mereka, membersihkan rumah
dan mencuci semua pakaian kotor.
Ida membuat teh untuk semua orang. Faisal
sedang duduk leyeh-leyeh di depan pintu ruang
tamu. Selain melayani penyeberangan dengan
perahu dan mencari ikan, Faisal juga bertani cokelat.
Dia memiliki 4.000 pohon cokelat di atas tanah lima
hektar yang menghasilkan setiap musim panen.
Anak perempuan Ida datang memakai
mukena dan mendekap buku Iqro di dadanya.
Dia memberi salam dengan mencium tangan
semua orang di rumahnya. Dia baru saja belajar
mengaji di masjid.
Warga Desa Puroo yang akan
berangkat ke ladang.
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Hari-hari Terus Berjalan
Rumah Pencerah Nusantara terbuka untuk
warga yang membutuhkan layanan kesehatan.
Warga merasa beruntung dengan kehadiran
mereka. Seorang pasien, Tuan E, 32 tahun, dari
Dusun Lembosa ditemani keluarga awalnya
datang ke satu-satunya poliklinik desa di Dusun
Kanawu Bawah.
Untuk menuju poliklinik itu, pasien dan keluarga
harus melewati kebun cokelat dan ilalang. Pasien
dibawa dengan cara ditandu oleh keluarga
selama 1,5 jam perjalanan kaki. Perawat Selvi yang
bertugas di poliklinik desa itu merujuk pasien ke
Puskesmas Lindu karena dia tidak bisa menangani
penyakitnya. Dengan didampingi Perawat Selvi,
pasien dibawa menyeberang danau dengan kapal
dan sampai di Puskesmas Lindu.
Perawat Selvi memanggil Tim Pencerah
Nusantara yang tinggal di rumah dinas
puskesmas. Mereka langsung menuju
puskesmas untuk melakukan tindakan dan
pertolongan. Pasien diperiksa dr Rahmi dan
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Kapal yang menyeberangkan orang dan
barang dari Tomado ke Kanawu.
didiagnosa dengan Hernia Inguinalis Dekstra
Inkarserat. Dibantu perawat Selvi dan perawat
Nina, infus dipasangkan. Selama beberapa jam
kondisi pasien dipantau, dr Rahmi menyarankan
untuk dirujuk ke rumah sakit karena kasus yang
sudah diderita pasien. Mempertimbangkan
banyak hal, akhirnya diputuskan untuk merujuk
pasien keesokan harinya. Pasien sempat dirawat
satu malam di Puskesmas Lindu.
Di hari lain saat cuaca cerah, datang pasien
perempuan dengan keluhan keluar darah
dari kemaluan dan sakit perut sejak pagi. Tim
Pencerah Nusantara bergegas membawa pasien
ke Puskesmas untuk diperiksa. Setelah dilakukan
pemeriksaan, pasien dengan usia kehamilan
32–33 minggu ini menggalami pendarahan dan
kontraksi rahim. Karena usia kehamilan yang
belum cukup bulan, dr Rahmi melakukan terapi
untuk mempertahankan kehamilan. Pasien
dirawat dan diobservasi intensif. Akan tetapi
kondisi pasien tidak menunjukkan perbaikan.
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Dokter Pencerah Nusantara dan dokter PTT
Puskesmas Lindu mendiskusikan kondisi pasien
dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan.
Kondisi pasien yang semakin memburuk,
memerlukan tindakan aktif segera,
mengharuskan dilakukan persalinan prematur.
Dalam keadaan darurat yang tegang, menguras
pikiran dan tenaga, dokter dan paramedis serta
Tim Pencerah Nusantara saling membantu
dalam menolong persalinan pasien.
Dengan peralatan terbatas, proses persalinan
berjalan sulit, dokter berusaha memimpin
persalinan dan menyemangati ibu agar tidak
menyerah dan tetap berjuang. Sang bayi
akhirnya lahir, akan tetapi kondisinya sangat
lemah dan memiliki kelainan bawaan. Kondisi
bayi semakin melemah dan tidak dapat
bertahan. Dokter menjelaskan kondisi dari ibu
dan bayinya kepada keluarga pasien. Mereka
pasrah dan tabah menerima kondisi tersebut.
Setelah dilakukan observasi selama empat
jam, kondisi ibu setelah persalinan stabil. Atas
permintaan pasien dan keluarga, pasien pulang
sore itu juga.
Pada suatu malam yang lain, saat Tim PN
dan dokter PTT sedang berkunjung ke tahlilan
salah satu warga yang bernama Aida di pinggir
danau, tiba-tiba ada panggilan warga yang
meminta pertolongan. Ada pasien ibu hamil

Hamparan sawah nan hijau jamak
dijumpai di Kanawu Atas, dusun
seberang Danau Lindu.

usia kandungan delapan bulan mengalami
perdarahan. Dokter Darsuna dan perawat Fitri
bergegas ke rumah pasien. Sementara Tim
PN dan dokter PTT meminta izin kembali ke
puskesmas dan bergegas untuk mempersiapkan
rujukan ke puskesmas.
Di Puskesmas, dr Gung Wik dan dr Rahmi
sibuk mempersiapkan alat-alat dan bahanbahan. Mereka dibantu oleh perawat Nina,
pemkes Utri dan pemkes Arie menyiapkan obatobatan, v-scan, set infus dan lain sebagainya.
Sementara Epidemiolog Usman dan Sanitarian
Rino sibuk mempersiapkan logistik, mulai dari
genset dan air bersih yang harus di alirkan ke
bak-bak penampungan di puskesmas.
Pasien datang dengan cara ditandu dari
rumah ke puskesmas oleh warga. Satu per satu
tindakan diberikan oleh Tim PN dan dokter PTT.
Perdarahan yang keluar dari jalan lahir sudah
bisa ditangani. Hasil pemeriksaan v-scan saat itu,
masih ada denyut jantung janin. Pasien dirawat
dan sepanjang malam pasien ditemani oleh Tim
PN dan keluarga pasien. Setelah semua upaya,
akhirnya diputuskan bahwa pasien harus dirujuk
ke RSUD yang ada di Kota Palu.
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Merawat Pasien Malaria
Malaria adalah penyakit yang disebabkan
oleh parasit jenis plasmodium yang ditularkan
ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles
yang terinfeksi. Ada empat jenis plasmodium
yang menyebabkan malaria pada manusia,
yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium
vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale.
Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax
merupakan jenis yang paling sering dijumpai.
Di antara yang paling sering dijumpai ini,
Plasmodium falciparum merupakan yang paling
mematikan.
Malaria masih menjadi masalah kesehatan
masyarakat di dunia. Setiap tahun lebih dari
500 juta penduduk dunia terinfeksi malaria dan
lebih dari satu juga orang meninggal dunia.
Di Indonesia, sampai tahun 2009, sekitar 80%
kabupaten/kota masih termasuk kategori
endemis malaria dan sekitar 100 juta penduduk
bertempat tinggal di daerah yang berisiko
tertular malaria. Untuk mengatasi malaria, pada
pertemuan Organisasi Kesehatan Dunia tanggal
18-23 Mei 2007 telah disepakati komitmen
global tentang eliminasi malaria di setiap
negara. Ada rekomendasi, bagi negara-negara
yang endemis malaria untuk memperingati Hari
Malaria Sedunia setiap tanggal 25 April.
Pencegahan Malaria juga merupakan target
MDGs nomor 6. Sebenarnya Pulau Sulawesi

terkategori sebagai daerah endemis rendah.
Namun, tetap saja warga Lindu terjangkit
malaria, mungkin karena wilayah Lindu
dikelilingi hutan. Di hari malaria sedunia
2014, Tim PN merawat dua pasien Malaria,
DBD, dan suspect demam typhoid secara
bersamaan. Ruang rawat inap mendadak ramai.
Awalnya pasien-pasien ini dirawat karena DBD
berdasarkan uji rumple leed/tourniquet test
positif serta suspect demam typhoid karena lidah
mereka kotor. Karena keterbatasan peralatan,
hanya pemeriksaan sederhana yang bisa
dilakukan di Lindu. Ketiadaan aliran listrik tidak
memungkinkan pengadaan laboratorium untuk
pemeriksaan darah.
Pada sore hari saat demam muncul, mereka
melakukan pemeriksaan RDT, pemeriksaan
instan untuk malaria. Sore itu, didapati Ibu Yekti
menderita malaria, sedangkan Ibu Sulsi yang
merupakan kader Desa Anca belum diperiksa
karena demam belum muncul. Memeriksa pasien
suspect malaria saat tidak demam menyebabkan
pemeriksaan menjadi negatif palsu. Keesokan
harinya Bu Sulsi diperiksa dan hasilnya positif,
keduanya menderita malaria falcifarum. Bu
Sulsi dirawat tiga hari, sedangkan Ibu Yekti
harus menginap sendirian di hari terakhirnya di
Puskesmas, karena dirawat empat hari.

Morbiditas Atau Angka Kesakitan Tahun 2012
DBD mencapai 0 per 100.000 penduduk
(0 kasus).
TB Paru mencapai 3 kasus.
Diare mencapai 175 kasus per 100.000
penduduk (88%)
Positif schistosomiasis mencapai 28 kasus.
Kasus terutama Tetanus Neonatorum, Lumpuh
Layu (AFP) dan kasus HIV AIDS masing-masing
mencapai 0 kasus dan 1 kasus.
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Lomba Desa
Lomba desa merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh PKK Kabupaten
Sigi. Kecamatan Lindu ikut serta dengan mengutus perwakilan dari Desa Tomado.
Serangkaian kegiatan dilakukan untuk mempersiapkan Desa Tomado mulai dari lingkungan,
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Perhatian ditujukan pada 10
Program Pokok PKK.
Tim Pencerah Nusantara dan PKK Kecamatan Lindu membantu membimbing PKK Desa.
Dalam lomba itu, ada lomba penyuluhan yang meliputi penyuluhan KDRT, Hatinya PKK,
PAUD, dan Posyandu. Digelar juga lomba pidato masing-masing Ketua PKK di Kecamatan
Lindu. Tim PN membantu memberikan materi dan pembinaan saat melakukan penyuluhan.
Setiap desa di Kecamatan Lindu mewakili lomba penyuluhan. Materi PAUD dibawakan oleh
kader Desa Langko, materi KDRT oleh kader Desa Tomado, materi Posyandu oleh kader Desa
Anca, dan materi Hatinya PKK oleh kader Desa Puroo.
Dewan juri dari kabupaten menilai perlombaan dari kebersihan dan keadaan lingkungan,
TOGA di setiap rumah warga, rumah sehat dan Posyandu. Dinilai juga lomba penyuluhan dan
pidato masing ketua PKK desa.

Senam adalah Sarana
Tim Pencerah Nusantara mengadakan senam
setiap bulan di lapangan Tomado. Antusias
masyarakat untuk ikut serta cukup tinggi. Tidak
hanya para lansia saja, tapi juga pra lansia dan
wanita dewasa. Antusias masyarakat dari segala
usia ini membuat Tim Pencerah Nusantara harus
merancang gerakan yang cocok untuk semua
umur. Pada bulan pertama, senam dirancang
untuk lansia saja. Di bulan kedua, Tim PN
merancang senam untuk semua umur. Untuk
mereka yang sudah lansia, gerakan senamnya

dirancang lebih pelan.
Sebelum senam dimulai, Tim PN mengukur
tekanan darah, berat badan dan tinggi
badan peserta senam. Setelah senam selesai,
pengukuran tekanan darah dilakukan kembali.
Dengan kegiatan sederhana dan menyenangkan
ini, Tim PN mendapatkan data keadaan fisik
lansia dan status gizi mereka setiap bulannya.
Berkumpulnya warga dimanfaatkan juga untuk
penyuluhan sekitar 15 menit tentang kesehatan
yang secara praktis bisa dilakukan.
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Demam Keong

Schistosomiasis atau biasa disebut demam
keong adalah penyakit yang hanya ditemukan
di Sulawesi Tengah, tepatnya di Lindu,
Kabupaten Sigi, dan di Napu,
Kabupaten Poso. Penyakit
ini disebut demam keong
karena ditularkan melalui
perantara keong bernama
Oncomelania huspensis.
Pada 13 Maret 2014,
petugas Laboratorium
Schistosomiasis, Tim
Pencerah Nusantara
dan pemegang program
schistosomiasis dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Sigi
melakukan kegiatan survei fokus
schistosomiasis di Desa Tomado.
Survei fokus ini dilaksanakan pagi hari
karena keong Oncomelania huspesis tidak
suka cuaca yang panas. Sebelum berangkat,
semua pihak yang terlibat melakukan beberapa
persiapan mendasar mengenai perlindungan
diri saat pergi ke daerah yang dicurigai
fokus aktif. Perlindungan diri standar adalah
mengenakan sepatu bot. Saat mencari keong
di daerah rawa, mereka harus menggunakan
handschoen (sarung tangan karet) dan pinset.
Menemukan keong yang berukuran kurang
lebih sebesar butir beras ternyata tidak mudah.
Ukurannya yang kecil membuat mereka harus
lebih jeli dan teliti saat mencarinya di antara
rerumputan, semak dan ilalang.
Setelah pengambilan keong dirasa
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cukup, mereka kembali ke Laboratorium
Schistosomiasis. Keong Oncomelania
huspensis yang ditemukan segera
diperiksa di bawah mikroskop.
Karena ketiadaan
listrik, laboratorium
ini menggunakan
mikroskop
cahaya, dengan
memanfaatkan
cahaya matahari
yang difokuskan
menggunakan lensa.
Pemeriksaan keong
secara mikroskopis
bertujuan untuk
mengetahui apakah keong
positif terdapat serkaria atau
negatif.
Dari keong yang dikumpulkan ternyata
semuanya negatif atau tidak ditemukan
serkaria. Tapi dari pemeriksaan ini belum
bisa disimpulkan bahwa daerah rawa yang
telah diperiksa itu aman dari schistosomiasis.
Selama masih ditemukan keong Oncomelania
huspensis, area tersebut tetap berpotensi
menularkan penyakit schistosomiasis.
Penyakit schistosomiasis merupakan
penyakit menular yang sangat sulit
diberantas dan dimusnahkan. Memutus
rantai siklus penyakit ini membutuhkan kerja
sama berbagai pihak, dari Laboratorium
Schistosomiasis, Dinas Kesehatan, puskesmas,
dan tentunya semua masyarakat Lindu.
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rumah di pesisir dengan
halaman belakang dijadikan
sebagai dermaga perahu
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ende

Di Balik Debur Ombak

Lautan Pulau Ende
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Selain bertani, mayoritas
masyarakat Pulau
Ende adalah nelayan.
Sayang, terumbu
karang di lautan Pulau
Ende sudah rusak akibat
penggunaan bom ikan
berpuluh-puluh tahun
lalu. Kerusakan terumbu
karang mempengaruhi
pendapatan para
nelayan tradisional
yang terbatas daya
jelajahnya.
Perlu keberanian untuk naik sekoci
sebelum menjangkau kapal motor.
Menenun, aktivitas utama
masyarakat di Pulau Ende, Flores,
Nusa Tenggara Timur.
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Ende: 38 Derajat Celsius
Dari puncak Gunung Aejeti, Nurhayati
berjalan tenang meskipun sekarung penuh
singkong ada di atas kepalanya. Sambil berjalan,
tangannya asyik mengutak-atik telepon selular.
Nurhayati memakai rok panjang, baju lengan
panjang dan jilbab menutupi rambutnya.
Tubuhnya santai meliuk menjaga keseimbangan
melewati jalan yang bergelombang, menanjak,
dan menurun. Ibunya yang suka menyirih dan
memerah bibirnya berjalan di belakangnya.
“Kami mau ke rumah keluarga di Ende,”
cerita Nurhayati saat berhenti di tepi jalan yang
sudah disemen dan bisa dilewati motor. Mereka
menunggu ojek. Nurhayati saat ini masih duduk
di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah setingkat Sekolah
Menengah Pertama (SMP) di Pulau Ende.
Aejeti adalah desa terjauh di Pulau Ende.
Untuk masuk ke desa ini, orang harus jalan kaki
di jalan tanah. Jalan tanah yang terlalu sempit
tidak bisa dilalui motor. Saat ini, jalan tanah
tersebut sedang dilebarkan. Beberapa orang
laki-laki mencangkuli tanah pegunungan untuk
melebarkan badan jalan, beberapa yang lain
menyiapkan semen dan pasir.
Tiga anak berdiri di antara pepohonan
singkong, melihat perbaikan jalan itu. Mereka
adalah Fadilah (kelas 1 SD), Deni (kelas 2 SD),
dan Nining (kelas 6 SD). Seperti pada umumnya
petani di Pulau Ende, orangtua anak-anak ini
menanam singkong. Singkong merupakan
makanan pokok warga. Singkong diolah dengan
cara dicincang atau diparut. Cincangan atau
parutan itu kemudian dikukus atau cukup direbus
saja dan dimakan bersama ikan.
Selain bertani, mayoritas masyarakat Pulau
Ende adalah nelayan. Sayang, terumbu karang
di lautan Pulau Ende sudah rusak akibat
penggunaan bom ikan berpuluh-puluh tahun
lalu. Kerusakan terumbu karang mempengaruhi
pendapatan para nelayan tradisional yang
terbatas daya jelajahnya.
Selain Aejeti, di Pulau Ende ada Desa
Ndoriwoy, Rendoraterua, Paderape, Puutura,
Rorurangga, dan Redodori. Pulau Ende adalah
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sebuah kecamatan, sebuah pulau di tengah laut.
Alat transportasi satu-satunya di Pulau Ende
adalah sepeda motor. Anak-anak umumnya
berjalan kaki ke sekolah karena tidak banyak
warga yang punya sepeda motor.
Di Pulau Ende sudah ada pendidikan anak usia
dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan sekolah menengah
atas. SD ada di setiap desa. Untuk SMP dan SMA,
anak-anak harus berjalan jauh untuk mencapai
sekolahnya. Anak-anak penuh semangat meski
keterbatasan mereka hadapi setiap hari.
Untuk puskesmas, hanya ada satu di Pulau
Ende, yaitu Puskesmas Ahmad Yani di Desa
Rendoraterua. Puskesmas memiliki ruang
perawatan enam tempat tidur, dan sudah
dilengkapi ruang rawat inap untuk bayi dan
balita yang didekorasi sesuai selera anak-anak
sehingga menciptakan suasana nyaman.
Di setiap desa ada puskesmas pembantu
dan posyandu. Ada dokter yang menetap
di Puskesmas Ahmad Yani. Ada juga tenaga
kesehatan di tiap puskesmas pembantu. Namun,
ada puskesmas pembantu tingkat dusun
yang belum berfungsi. Secara umum, layanan
kesehatan di Pulau Ende berjalan relatif baik.
Pulau Ende terletak satu kilometer dari ibu
kota Kabupaten Ende. Untuk mencapai Pulau
Ende, dari pelabuhan di Kota Ende, seseorang
harus naik perahu motor. Sebagian warga

Para penjual makanan di tugu
puncak Kelimutu.
Kebanyakan ibu di Pulau Ende
menenun di sepanjang pantai.
Pantai di sebelah pelabuhan Kota
Ende, tempat menyeberang ke Pulau
Ende.
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menyebut perahu motor sebagai taksi. Setiap
hari ada layanan perahu motor dari dan ke Pulau
Ende pada saat subuh dan jam dua siang.
Di Pulau Ende tidak ada penginapan, tidak
ada pasar, tidak ada warung makan. Untuk
berbelanja kebutuhan harian, masyarakat pulau
harus menyeberang ke Kota Ende. Untuk kondisi
ini, masyarakat terbiasa membuat perencanaan
matang. Sinyal untuk telepon seluler terbatas dan
listrik hanya menyala pada malam hari. Listrik

Untuk Puskesmas,
hanya ada satu di
Pulau Ende, yaitu
Puskesmas Ahmad Yani
di Desa Rendoraterua.
Puskesmas memiliki
ruang perawatan enam
tempat tidur dan sudah
dilengkapi ruang rawat
inap untuk bayi dan
balita yang didekorasi
sesuai selera anak-anak
sehingga menciptakan
suasana nyaman.
belum menjangkau seluruh rumah di pulau.
Yang khas dari Pulau Ende adalah suhu ratarata hariannya yaitu 38 derajat celsius.
Ombak di lautan Pulau Ende cukup tinggi dan
keras. Pada saat berlayar selama satu jam, kadang
perahu miring ke kiri dan ke kanan secara tajam, tapi
orang-orang terlihat tenang. Ibu-ibu yang semuanya
memakai jilbab duduk manis di atas karpet.
Sebagian tertidur dengan pulasnya meski perahu
tergoncang-goncang. Demikian juga dengan
anak-anak, semuanya tenang. Bapak-bapak duduk
di deretan bangku di sisi berlawanan juga terlihat
tenang saja. Kebiasaan tampaknya membentuk
respons tubuh. Berbeda sekali misalnya dengan
mereka yang baru pertama naik perahu motor.
Banyak barang di dalam perahu. Ada beras,
sayuran, singkong, dagangan berupa makanan
ringan, bahan bangunan seperti semen, juga
sepeda motor. Pada saat naik dan turun dari
perahu besar, penumpang dan barang dijemput
perahu kecil.
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Info

Geografis

RORURANGGA

REDODORI

LAUT SAWU

PUUTARA

LAUT SAWU
AEJETI

PADERAPE

RENDORATERUA

IBUKOTA
KECAMATAN ENDE

NDORIWOY

PUSKESMAS AHMAD YANI
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Warga di pulau Ende biasa bergotong royong membuat perahu sendiri dari kayu jati putih.
RW

RT

Jumlah
Posyandu

Jumlah
penduduk

Ndoriwoy

6

12

3

1,043

Rendoraterua

4

8

2

996

Paderape

4

8

2

896

Aejeti

8

16

5

1,421

Puutura

6

12

3

1,520

Desa / Kelurahan

Rorurangga

6

12

3

912

Redodori

4

8

2

998

Total

38

76

20

7.786

Demografi dan Geografi

Kecamatan Pulau Ende memiliki 9 Desa.
Total penduduk: 8206 orang.

Komposisi penduduk: 3.958 orang laki-laki

dan 4.248 orang perempuan.

Terdapat 2.282 kepala keluarga

dan 1.577 rumah tangga.

Mata Pencaharian penduduk: 30,35 % nelayan.
Angka ini didapatkan dari data kecamatan Pulau Ende.
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Sumur di Desa Aejeti yang digunakan
bersama-sama oleh warga setempat.
Mengambil air bersih di sumur desa
terpaksa dilakukan meski jaraknya
dari rumah kadang jauh.

Air Bersih
Daratan di Pulau Ende berupa pegunungan dan perbukitan.
Rumah-rumah dibangun di lereng-lereng bukit dengan jalan
setapak yang tidak terlalu lebar, menyesuaikan dengan struktur
tanah yang bertingkat-tingkat. Meskipun rawan gempa bumi,
kebanyakan rumah dibuat permanen dengan semen; hanya sedikit
yang membuat rumah panggung dengan bahan dasar kayu.
Masalah utama yang dihadapi warga sini adalah sulit
mendapatkan air bersih. Mereka membuat sumur untuk
mendapatkan air bersih. Namun tidak semua tempat bisa digali dan
dibuat jadi sumur. Ada titik-titik tertentu yang airnya tawar, ada titiktitik tertentu yang airnya payau. Maka dibuatlah sumur di banyak
titik untuk mendapat sumber air yang diharapkan dan digunakan
bersama-sama. Rumah-rumah dilengkapi alat penampung air hujan
untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih di musim kemarau yang
tidak bisa dipenuhi sumur-sumur yang ada. Saat ini, di Pulau Ende
sedang diupayakan pembangunan sarana penyulingan yang bisa
mengubah air laut menjadi air tawar untuk konsumsi.
Di beberapa desa, sebagian warga memakamkan anggota
keluarga yang sudah meninggal di pekarangan rumah. Ada makam
di depan rumah, di samping rumah, atau di belakang rumah.
Makam juga bisa ditemukan di pekarangan masjid. Makam yang di
depan rumah biasanya adalah sesepuh leluhur atau bayi. Tidak ada
pemakaman umum di Pulau Ende. Kalaupun ada makam dengan
banyak nisan, itu merupakan pemakaman keluarga. Belakangan ada
imbauan dari pemerintah setempat agar masyarakat memakamkan
anggota keluarganya di tempat yang tinggi, di hutan atau ladang
yang jauh dari perumahan.
Tanah Pulau Ende cenderung gersang, banyak lahan
menganggur tanpa tanaman produktif. Di sini sulit menemukan
variasi tanaman sayuran atau bunga.

Rumah-rumah dilengkapi alat
penampung air hujan untuk
mengantisipasi kebutuhan air bersih
di musim kemarau yang tidak bisa
dipenuhi sumur-sumur yang ada.
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Pulau Muslim dengan Al Quran Emas
Warga Pulau Ende semuanya beragama Islam.
Tak heran jika pulau ini disebut juga sebagai
pulau muslim. Identitas Islam sangat kuat. Hampir
semua perempuan dewasa memakai pakaian
panjang dengan penutup kepala, model jilbab.
Di bulan Ramadhan, remaja Pulau Ende
mengikuti kegiatan pesantren. Seperti pada
Ramadhan 2013, mereka mengikuti Pesantren
Pencerah di MTs Nurul Ummah. Pihak sekolah dan
pihak petugas Puskesmas memodifikasi pesantren
dengan layanan kesehatan peduli remaja.
Tujuannya untuk menciptakan kader kesehatan
muda yang cerdas, dapat berbagi informasi
kesehatan pada teman-teman sebayanya.
Selain membaca Al Quran dan mempelajari
tata cara hidup sebagai Muslim, mereka juga
belajar tentang kesehatan reproduksi remaja,
narkotika dan zat adiktif, infeksi menular seksual,
HIV/AIDS, dan penggunaan sosial media secara
positif. Mereka pun menonton film Negeri 5
Menara yang diangkat dari novel A Fuadi yang
menceritakan kehidupan pesantren.
Pada malam Lebaran, masyarakat Pulau
Ende mempunyai tradisi Pawai Laut atau Takbir
Laut, yaitu menggemakan takbir di lautan.
Perahu-perahu dihias dengan lampu warnawarni. Para ibu membuat makanan kesukaan

untuk disantap bersama di atas perahu. Warga
berbondong-bondong naik perahu, kemudian
perahu-perahu berlayar beriring-iringan menuju
Ende dan berputar kembali ke Pulau Ende.
Lampu warna-warni dalam kegelapan sebagai
ungkapan kegembiraan menyambut Lebaran.
Di Pulau Ende tersimpan Al Quran emas
yang bernilai sejarah. Tidak banyak yang tahu
mengenai keberadaan Al Quran emas ini,
bahkan masyarakat Pulau Ende sendiri. Memang
baru beberapa waktu belakangan ini Al-Quran
yang dinilai sebagai aset berharga pulau Ende
ini baru berani dipublikasikan oleh keluarga
sang ahli waris. Pemerintah setempat akan
membangun sebuah museum di Pulau Ende
untuk menyimpan Al Quran emas.
Al Quran bertinta emas itu tiba di Pulau
Ende pada zaman perbudakan. Pada tahun
1200 Masehi, Al Quran tersebut telah ditukar
dengan seorang hamba sahaya dari Syech Abdul
Salam bin Abdullah di Singapura, hingga pada
akhirnya dibawa masuk oleh pedagang ke Pulau
Ende. Menurut keterangan dari ahli waris, pada
Al Quran itu banyak keterangan tambahan
bertuliskan bahasa Arab-Melayu. Wujud
tulisannya berwarna emas, kecuali kata ‘Allah’
dan ‘Muhammad’ yang berwarna merah.
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Anak-anak di pulau Ende masih
memainkan congklak.
Beginilah ruang kerja perajin tenun
tradisional di pulau Ende.

Tenun Perempuan Ende
Perempuan di Pulau Ende, terutama mereka
yang sudah berusia lanjut, punya aktivitas yang
dilakukan dengan ketekunan yaitu menenun.
Seperti dilakukan Ramlan, nenek empat cucu ini.
Di halaman rumah, di antara suara debur
ombak lautan, Ramlan mengambil
posisi duduk yang nyaman untuk
menenun. Bibirnya merah
karena suka mengunyah sirih.
Ramlan mengaku menenun
sejak masih kecil.
Begitu juga dengan Simba,
ibu berusia 46 tahun. Simba
menenun sejak tamat sekolah
menengah pertama. Untuk
menghasilkan selembar tenun ikat
khas Pulau Ende, Simba membutuhkan
waktu tiga bulan.
“Dengan cara seperti itulah ibu membiayai
kuliah saya,” kata Mira, anak Simba sambil
menggoreng kerupuk, tak jauh dari tempat
Simba menenun. “Dan bapak saya melaut, juga
pinjam kiri-kanan, pontang-panting deh untuk
bisa kuliah,” ujar Mira mengenang perjuangan
orangtuanya membiayai sekolahnya.
Mira memasukkan kerupuk yang sudah
digoreng ke dalam plastik-plastik berukuran

kecil. “Ini untuk dijual,” kata Mira.
Kemudian Mira bangkit dan berjalan menuju
lemari. Dia mengeluarkan beberapa potong
tenun dengan berbagai motif khas, karya
ibunya. “Saya tidak bisa menenun,” Mira
tersenyum sembari membuka
lipatan tenun dan mengepaskan
di badannya.
Berkat kerja keras orangtua,
Mira menyelesaikan kuliahnya
di Fakultas Bahasa Indonesia
di Universitas Flores, Ende.
Tenun ikat perempuan Pulau
Ende bagaikan harta karun.
Selembar harganya berkisar
antara Rp 300 ribu sampai satu juta
rupiah, bahkan lebih.
“Motif mata rote dari ramuan akar mengkudu
bisa sampai dua juta rupiah. Pengerjaannya
memakan waktu lima bulan,” cerita Mira.
Perempuan Pulau Ende menenun secara
tradisional. Mereka memintal sendiri kapas
menjadi benang. Alat-alat yang digunakan untuk
pembuatan motif (tege) tenun seperti Woe, Ogo,
Ngewi, kaka, Sisir, Kabhe, Keke, Ngewi. Obat
pewarnaan juga tradisional, seperti menggunakan
akar atau batang mengkudu dan daun tarum.
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Mengenang Bung Karno
Berada di Pulau Ende, ingatan melayang pada
Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia.
Pada zaman penjajahan Belanda, Bung Karno dan
keluarganya pernah diasingkan di Ende pada 19341938. Bung Karno suka menyempatkan datang
ke Bukit Borombutu di Pulau Ende untuk mencari
ilham. Dalam perenungan di tengah pengasingan,
lahir falsafah Pancasila.
Pada 1 Juni 2014 masyarakat Ende memperingati
hari lahir Pancasila dengan menapaktilasi perjalanan
Bung Karno. Dengan memakai pakaian adat,
mereka memulai napak tilas dari Pulau Ende,
menggambarkan kedatangan Bung Karno ketika
dibuang pertama kalinya ke Ende. Iring-iringan
perahu motor berarak menuju Pelabuhan Ende
– sekarang Pelabuhan Bung Karno, berlanjut ke
kantor Polisi Militer yang merupakan bekas rumah
tahanan Bung Karno. Di tempat ini dilakukan apel
penerimaan secara militer dan selanjutnya diantar

menuju Rumah Raja Ende. Sebagai orang buangan,
Bung Karno melaporkan kedatangannya pada
penguasa saat itu.
Arak-arakan kemudian menuju rumah
pembuangan, dan dilakukan upacara penerimaan
oleh pemilik rumah. Dari rumah pengasingan,
mereka melakukan pawai obor menuju Gedung
Imakulata tempat Bung Karno mementaskan Tonil
karyanya. Prosesi berakhir di Lapangan Pancasila.
Tahun sebelumnya, 1 Juni 2013, Wakil Presiden
Boediono datang berkunjung dan meresmikan
Taman Renungan Bung Karno dengan tuan rumah
Ketua MPR Taufik Kiemas. Taman ini tidak jauh dari
rumah pengasingan. Di taman inilah Bung Karno

Puncak Gunung Kelimutu, Ende, Flores.
Rumah pengasingan Bung Karno di Kota
Ende masih berdiri megah.
Pohon sukun bercabang lima, konon
menjadi inspirasi lahirnya Pancasila.
Monumen Pancasila di dekat Bandara Ende.
sering duduk pada sore hari. Di bawah sebuah
pohon sukun, sang Bung Karno betah berjam-jam
dalam perenungan. Konon di sinilah cikal bakal
lahirnya Pancasila.
Dari Pancasila, yakni sila kelima, pendiri bangsa
ini memiliki semangat untuk menciptakan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Ba’aji Daud
Namanya Ba’aji Daud, warga Desa Rendoraterua.
Suatu hari, beberapa tahun lalu, keponakannya
sakit. Daud membawa keponakannya yang
sakit itu ke puskesmas. Namun, puskesmas
kosong. Petugas kesehatan tidak ada. Daud lalu
mendatangi perawat untuk datang ke rumahnya.
Akan tetapi, perawat tidak datang. Daud kemudian
mendatangi rumah perawat itu lagi sampai
delapan kali. Namun, perawat itu tidak kunjung
datang juga hingga keponakannya meninggal.
Daud tidak bisa menahan marah. Refleks, dia
memukul perawat yang diharapkan membantu
namun tidak datang itu.
Perawat yang dipukul itu tidak terima. Daud
mendengar kasak-kusuk yang menyebutkan
perawat itu akan melaporkannya ke polisi. Namun,
sebelum dijemput polisi, Daud mendatangi
kantor kepolisian setempat untuk menyerahkan
diri. Daud kemudian menjalani sidang dengan
tuduhan penganiayaan dan divonis bersalah
dengan penjara enam bulan.
Setelah menjalani hukuman penjara dan bebas,
Daud merantau ke Kalimantan. Pada saat itulah
warga desa memintanya pulang. Saat pulang,
Daud terpilih menjadi Kepala Desa Rendoraterua
dalam pemilihan yang berlangsung demokratis.
Pada saat bersamaan, insiden pemukulan
perawat yang terjadi beberapa tahun
sebelumnya membawa hikmah
tersendiri. Sejak Daud menjadi kepala
desa, etos kerja petugas Puskesmas berangsurangsur membaik.
Daud hidup sederhana. Lantai rumahnya
hanya disemen kasar, bukan lantai keramik.
Daud bilang, kalau benar pemerintah
pusat menganggarkan dana satu miliar
rupiah untuk satu desa, yang dia lakukan
pertama-tama adalah membangun pasar
di Pulau Ende. Daud ingin memajukan
perekonomian warganya. Ingin memajukan
kehidupan petani dan nelayan Pulau Ende.
“Di sini kebanyakan nelayan. Sekitar 70%
nelayan, 30% petani rata-rata petani singkong,”
cerita Daud, “Orang sekarang lebih senang ke
laut karena hasilnya langsung kelihatan,
dapat ikan langsung jual. Kalau bertani
menanam harus menunggu,” lanjutnya.
Daud punya anak perempuan bernama

Hasrifah Alawiyah, kelas 3 sekolah menengah
pertama (SMP). Hasrifah bercita-cita menjadi
dokter. “Supaya Ende menjadi pulau yang sehat,”
kata Hasrifah.
Penduduk asli Pulau Ende ada yang sudah jadi
perawat dan bidan, tapi belum ada satu pun yang
jadi dokter. Hasrifah mungkin akan menjadi yang
pertama dan membuka jalan untuk calon dokter
lainnya.
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Revolusi KIA
Seperti banyak terjadi di daerah-daerah
terpencil lain, masih banyak pertolongan
persalinan yang dilakukan tenaga nonkesehatan yakni dukun di Pulau Ende. Saat
masa-masa kehamilan, ibu hamil rajin datang
periksa ke tenaga kesehatan. Namun, ketika usia
kehamilan mendekati tanggal persalinan atau
bahkan sudah mulai merasakan adanya tandatanda persalinan, mereka lebih percaya dan
memilih tenaga non-kesehatan yang menolong
persalinan mereka. Dukun lebih mendapat
kepercayaan.
Umumnya, perempuan hamil minim
pengetahuan dan informasi mengenai bahaya

Revolusi KIA merupakan
bentuk komitmen
Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
untuk menjadikan bidan
sebagai ujung tombak
kesehatan ibu dan anak.
Untuk keperluan ini, telah
dilakukan apa yang
disebut sebagai kemitraan
bidan dan dukun.
komplikasi yang terjadi bila persalinan ditolong
oleh tenaga non-kesehatan. Minimnya
pengetahuan dan informasi ini berbanding
terbalik dengan tingginya angka kepercayaan
warga kepada tenaga non-kesehatan. Namun,
kondisi ini tidak bisa serta-merta disalahkan
kepada warga karena memang sistem fasilitas
pelayanan kesehatan yang ada kerap kurang
memadai juga. Di sisi lain, ada juga tenaga nonkesehatan yang cukup terlatih untuk membantu
persalinan.
Untuk keperluan memperbaiki pengetahuan
dan informasi yang diharapkan dapat
mengubah perilaku kesehatan ini, di Pulau Ende
dikembangkan istilah Revolusi KIA (Kesehatan
Ibu dan Anak). Revolusi KIA merupakan bentuk
komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur untuk menjadikan bidan sebagai
ujung tombak kesehatan ibu dan anak. Untuk

keperluan ini, telah dilakukan apa yang disebut
sebagai kemitraan bidan dan dukun.
“Di sini ada sepuluh dukun. Lima dukun
bermitra dengan kami. Mereka bekerja sama
dengan kami,” tutur Ani, bidan dari Puskesmas
pembantu Desa Aejeti yang sedang berkunjung
ke Puskesmas Ahmad Yani.
Lima dukun yang sudah bermitra itu akan
mengantarkan ibu hamil ke Puskesmas ketika
saat melahirkan tiba. Dengan demikian, ibu
hamil mendapatkan pertolongan yang secara
medis bisa dipertanggungjawabkan.
Ani adalah bidang yang merupakan warga
asli Pulau Ende. Sepulang dari puskesmas,
Ani menenteng kantong plastik berisi tujuh
kotak susu formula. “Ada satu bayi di Aejeti
mengalami gizi buruk. Susu ini untuknya,” cerita
Ani menjelaskan beberapa jenis kegiatannya
sebagai tenaga kesehatan di desa.
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Di Pulau Ende, perempuan dan laki-laki
memiliki persamaan kewajiban.
Kapal motor yang membawa penumpang
dari Kota Ende ke Pulau Ende.
Pembuatan jalan desa, kaum perempuan
pun harus siap mengusung batu di kepala.

Ryan, Yatim Piatu yang Berbakat
Ryan Rizki kelas 3 Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah di Pulau Ende. Dia kini seorang
yatim piatu. Ayahnya meninggal saat melaut—waktu itu Ryan kelas 3 sekolah dasar. Ibunya
meninggal tepat 40 hari setelah kematian ayahnya. Sejak itu, Ryan tinggal bersama neneknya.
Di sekolah prestasi Ryan cukup menonjol. Pada pelajaran ekstrakurikuler, Ryan terpilih
menjadi ketua Remaja Kreatif, sebuah komunitas yang dibentuk untuk menciptakan
kader-kader lokal di bidang ilmu agama dan penyuluhan kesehatan. Dari prestasi ini, Ryan
mengikuti program yang dibuat sebuah lembaga di Jakarta, “Sabang Merauke: Seribu Anak
Bangsa Merantau untuk Kembali”. Ini adalah program pertukaran pelajar anak SMP dengan
mengangkat tiga nilai yaitu pendidikan, toleransi, dan kebhinekaan.
Dari pembina Remaja Kreatif yang berlatar belakang petugas kesehatan, Ryan dibekali
banyak pengetahuan, termasuk apa itu gizi seimbang. Pengetahuan ini diberikan
dilatarbelakangi fakta
warga Pulau Ende yang
tidak cukup seimbang
asupan gizinya.
Warga sangat minim
mengonsumsi sayuran
dan buah-buahan. Ryan
diharapkan menjadi
remaja Pulau Ende agar
lebih maju, aktif, kreatif
serta menerapkan
pengetahuannya
sehingga menjadi
inspirasi bagi temanteman sebayanya.
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Arisan Jamban
Aktivitas Pesantren Pencerah untuk anak
SMP yang digagas Pencerah Nusantara
selama bulan puasa.
Pasar sayur dan buah di daerah Moni,
arah menuju danau Gunung Kelimutu.
Salah seorang pemilik rumah tradisional
di Pulau Ende.

Sebelum Ende dinyatakan sebagai
kecamatan yang bebas dari buang air
besar sembarangan, banyak upaya
dilakukan untuk mengusahakan semua
keluarga atau rumah tangga memiliki
jamban. Salah satunya adalah dengan
program arisan jamban. Masyarakat
bergotong-royong membangun
jamban di rumah warga secara
bergantian. Sebuah upaya bersama yang
menggerakkan dan menumbuhkan
kesadaran akan pentingnya kesehatan.

Gebrakan Pak Camat
Mohammad Samad dikenal sebagai Camat Pulau Ende yang perhatian pada kesehatan warganya.
Sarjana di bidang hukum ini telah mengambil keputusan yang berani, membuat aturan kawasan
tanpa rokok di wilayahnya. Papan peringatan “Kawasan Tanpa Rokok. Jadilah Perokok yang Bijak.
Jangan Bagikan Asap Rokok Anda kepada Orang Lain” tertempel di mana-mana.
Gebarakan ini merupakan implementasi dari keputusan Camat Pulau Ende No. 1 Tahun 2013.
Keputusan camat ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Pasal 49, 50 (1)
Kawasan tanpa rokok di Pulau Ende ada di tujuh titik yaitu:
1. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, pustu, poskesdes, dan posyandu.
2. Tempat proses belajar mengajar, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA.
3. Tempat bermain anak seperti Kober dan PAUD.
4. Tempat ibadah seperti mushola dan masjid.
5.	Angkutan umum, seperti kapal motor penumpang dan ojek.
6. Tempat kerja, menyangkut semua kantor SKPD dan swasta di Kecamatan Pulau Ende.
7. Tempat umum, seperti dermaga/pelabuhan.
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Rokok Sebagai Suguhan
Di Ende, Tim Pencerah Nusantara tinggal di
rumah warga bernama Bonar yang ada di tepi
laut. Istrinya adalah Kepala Sekolah Sekolah
Dasar. Bonar memiliki tiga perahu. Halaman
depan rumah Bonas menghadap perbukitan
sementara halaman belakang menghadap laut.
Bangun pagi hari, berdiri di balik jendela dapur,
aktivitas nelayan langsung ada di hadapan.
Selain anggota keluarga inti dan seorang
nenek, di rumah ini juga tinggal dua orang
dari Mercy Corps—sebuah lembaga swadaya
masyarakat yang menaruh perhatian pada
pengadaan air bersih di Ende.
“Saya banyak belajar di sini. Tinggal dengan
banyak orang dengan beragam karakter,

bagaimana bekerja dalam sebuah tim. Begitu
pula di tengah masyarakat, menghadapi bayi
dengan gizi buruk, saya belajar lagi,” cerita
Enrika Rahayu Setyani, pemerhati kesehatan dari
Pencerah Nusantara.
Banyak hal telah dilakukan Pencerah Nusantara
di Ende. Termasuk mempengaruhi keputusan
Pak Camat membuat aturan kawasan bebas
rokok. Kebiasaan di Ende saat acara-acara digelar
adalah menyediakan rokok. Pernah ada satu
acara selama tiga hari, uang yang dibelanjakan
untuk membeli rokok mencapai Rp 6 juta. Melihat
pola hidup tidak sehat ini, muncul sebuah upaya
lebih keras untuk mengurangi konsumsi rokok di
tengah masyarakat.

”Jangan Bagikan Asap Rokok Anda
kepada Orang Lain”
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Tantangan berat masih menghadang
warga Kecamatan Pulau Ende.
Wisatawan lebih mengenal kawasan
wisata di daratan Flores.

Ingin Remaja Terdidik
Di tengah masyarakat yang hampir semuanya
muslim dan hidup serba terbatas, Nurdin yang
akrab disapa Ustaz Nurdin ini merintis pendirian
Madrasah Tsanawiyah di Pulau Ende tahun
2009. Selain pelajaran yang biasa didapatkan
di sekolah umum, sekolah setingkat SMP ini
memberikan muatan pendidikan Agama Islam.
Langkahnya mendirikan MTs di Pulau Ende
didasari keinginannya berbuat sesuatu yang baik
dan bermanfaat untuk warga Pulau Ende.
“Di sini hanya ada satu SMP dan saya pikir
itu kurang. Banyak anak SD yang mau sekolah
tetapi tidak tertampung di SMP. Karena itu, kami
bangun MTs,” cerita Nurdin.
Untuk menumbuhkan kesadaran tentang
pentingnya pendidikan, pada awal pendirian
MTs, Nurdin pergi ke rumah-rumah warga
untuk berbicara dengan para orangtua agar
pendidikan anaknya dilanjutkan. Sekolah hanya
tamat SD apalagi tidak sampai tamat tidak lagi
cukup. Nurdin gigih menjalankan misinya agar
anak-anak bersekolah ke tingkat yang lebih
tinggi. Tidak masalah bagi Nurdin ketika ternyata
orangtua yang didatanginya menyekolahkan
anaknya di SMP, bukan di MTs yang didirikannya.
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Untuk menumbuhkan kesadaran tentang
pentingnya pendidikan, pada awal pendirian
MTs, Nurdin pergi ke rumah-rumah warga
untuk berbicara dengan para orangtua agar
pendidikan anaknya dilanjutkan. Sekolah hanya
tamat SD, apalagi tidak sampai tamat,
tidak lagi cukup.
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pakisjaya

jarak
Bukan Ukuran
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Pak Baros Perajin
Kerang
Namanya Baros. Kami biasa
memanggilnya Pak Boros. Berbeda dengan
kebanyakan warga Pakisjaya, Karawang,
Pak Baros menekuni kegiatan yang jarang
dilirik, yaitu menjadi perajin kerang. Di
tangannya yang terampil, kerang yang
berserakan di tepi tidaklah hanya sekedar
kerang. Pak Boros dengan sekejap saja
seperti mampu menyulap barang tidak
berharga itu menjadi berbagai pernakpernik bernilai jual lebih tinggi.

Tidak hanya
kenangan akan
obyek wisata, tetapi
kenangan akan
tangan-tangan
terampil yang memberi
nilai pada kerang
yang tadinya tidak
berharga.
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Saat Tim Pencerah Nusantara berkunjung
ke gubuknya di jajaran kios wisata Pantai
Tanjung Pakis, Karawang, Pak Baros sedang
menekuni pekerjaannya bersama kerangkerang berbagai bentuk dan warna. Begitu
cepat dan rapi hasil kerjanya. Dipilihnya
kerang-kerang seukuran, dicelupkan ke
dalam lem, dan disusunnya satu demi satu
hingga menjadi ornamen penghias cermin.
Tak ada acuan. Semua dikerjakan tanpa
pola yang terlihat oleh mata. Meskipun
demikian, kerjinan kerang yang dibuatnya
bisa seragam dan cantik dilihatnya.
Penasaran dengan pemandangan yang
kami lihat seperti mudah sekali, Tim
PN mencoba menyusun kerang seperti
dilakukan Pak Baros. Tidak gampang
ternyata melakukan apa yang terlihatnya
mudah saja. Pemberian lem harus tepat
agar bisa melekat dengan baik dan tidak
berlepotan.
Selain cermin, Pak Boros juga membuat
hiasan dinding, jam, patung, aksesoris,
tirai, dan masih banyak kerajinan lain yang
semuanya berasal dari kerang. Pak Boros
membuat kerajinan kerang untuk stok
saat hari raya atau libur, di mana pantai
ramai pengunjung. Tahun Baru, Lebaran,
atau libur sekolah adalah saat paling
ramai pengunjung Pantai Tanjung Pakis
datang. Cinderamata kerang buatan Pak
Boros menjadi salah satu kenangan bagi
mereka yang berwisata dan hendak pulang.
Harganya cukup terjangkau, mulai dari lima
ribu rupiah. Dengan sumbangannya yang
sederhana, Pak Baros ikut menghidupkan
ekonomi wisata di Pakisjaya. Apa yang
dilakukannya telah memberi warna serta
membuka lapangan kerja untuk sejumlah
warga. Untuk yang berwisata, kerajinan
kerang yang dibeli bisa jadi kenangan. Tidak
hanya kenangan akan obyek wisata, tetapi
kenangan akan tangan-tangan terampil
yang memberi nilai pada kerang yang
tadinya tidak berharga.
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Bintang Pencerah:
Remaja Aktif, Kreatif, Sehat, dan Berprestasi
Mereka adalah kelompok remaja yang terdiri
dari siswa-siwi SMP dan SMA di Pakisjaya.
Oleh Tim PN, kelompok ini diinisiasi karena
pembinaan remaja merupakan salah satu hal
yang penting. Tim PN sejak awal sadar, para
remaja ini adalah kelompok usia strategis yang
nantinya akan menjadi generasi masa depan
bangsa, setidaknya di kecamatan mereka sendiri.
Hasil dari program ini diharapkan memampukan
para remaja ini menjadi penyuluh sesama dan
menjadi replika mini dari Pencerah Nusantara.
Dengan demikian, mereka diharapkan dapat

untuk menyampaikan materi di depan temantemannya. Kesempatan ini menjadi kesempatan
yang baik bagi para remaja untuk mengasah
kemampuan mengekspresikan diri dan gagasan
mereka. Selain itu, para remaja yang menjadi
peserta juga diajak mengikuti berbagai kompetisi
seperti lomba poster, artikel, puisi, baik di tingkat
Kabupaten Karawang maupun nasional.
Setelah kegiatan berjalan setahun, tidak semua
remaja yang hadir di pertemuan pertama masih
konsisten bertahan. Namun, mendapati 15
orang yang tekun masih bertahan hingga saat ini

Tim PN Pakisjaya,
Karawang, berasal dari luar
Pulau Jawa.
Mereka tidak menyangka
kondisi Karawang yang
dekat Jakarta ternyata tidak
mengembirakan.
melanjutkan kegiatan Pencerah Nusantara
terutama yang berkaitan langsung dengan
remaja seperti pembinaan menjadi remaja aktif
dan kreatif, mengajak lingkungan sekitar untuk
berubah, dan dapat menjadikan PHBS (Pola
Hidup Bersih dan Sehat) sebagai gaya hidup.
Karena harapan ini, Tim PN membutuhkan
remaja yang punya semangat perubahan kuat.
Oleh Tim PN, kegiatan pembinaan kelompok ini
dilakukan setiap hari Minggu pukul 15.00-17.00.
Di setiap pertemuan, Tim PN memberikan materi
yang berbeda mulai dari kesehatan reproduksi,
pertolongan pertama, PHBS, dan materi
yang konteksual. Selain mendapatkan materi
melalui diskusi interaktif, peserta juga berlatih

cukup membesarkan hati dan membanggakan
di tengah tantangan yang tidak sedikit. Kepada
15 remaja inilah, semangat perubahan dalam hal
kesehatan mulai ditanamkan dan diharapkan
berkembang hingga akhirnya berbuah dan
bisa dinikmati oleh banyak orang. Kelompok
remaja yang diberi nama Bintang Pencerah
ini diharapkan siap mencerahkan Pakisjaya
mengingat kondisi kesehatan tidak cukup
cerah alias kurang menggembirakan. Untuk
mewujudnya harapan yang besar, dibutuhkan
langkah-langkah kecil. Langkah-langkah kecil
dan konsisten ini tengah dilakukan dengan
menanamkan benih di antara remaja Bintang
Pencerah.
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Duta Sanitasi
Pelatihan Duta Sanitasi merupakan pelatihan
bagi perwakilan siswa-siswi delapan Sekolah
Dasar di seluruh Kecamatan Pakisjaya, Karawang.
Delapan SD ini mendapatkan intervensi berupa
infrastruktur sanitasi (WC dan tempat cuci
tangan). Pelatihan Duta Sanitasi ini diharapkan
mampu menjadikan anak-anak sejak usia dini
menjadi agen perubahan di antara sesama
mereka serta keluarga. Tujuan besarnya adalah
menjadikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) sebagai gaya hidup. Kepada mereka
juga diberikan peran sebagai dokter kecil

di sekolah. Kegiatan ini dilakukan bekerja
sama dengan Mercy Corps sebagai penyedia
dana membangun infrastruktur sanitasi dan
pengadaan pelatihan duta sanitasi.
Mereka belajar berbagai materi berhubungan
dengan pengetahuan PHBS dan sanitasi,
antara lain perpindahan kuman dari tinja ke
manusia, cara cuci tangan yang benar dan
menyenangkan, pengenalan alat P3K dan
praktik perawatan luka yang benar. Para peserta
sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Para
guru juga tidak kalah antusiasnya. Di akhir
pelatihan, kami mengevaluasi semua materi
yang telah disampaikan dan dari sini kami
mengetahui para peserta ternyata mampu

Kanal pengairan berfungsi sebagai tempat
mandi, cuci, dan pembuangan sampah.
Pendekatan intensif mampu menghentikan
aktivitas buang air besar di kanal.
menangkap materi yang disampaikan dengan
baik.
Setelah pelatihan gelombang pertama
ini, Tim PN juga akan terus melakukan
penyegaran materi pelatihan di kesempatan
yang akan datang secara periodik. Dengan ini,
Tim PN berharap selain membangun sarana
sanitasi, siswa-siswanya juga perlu dibangun
kapasitasnya agar mereka mampu menjaga
sarana yang ada dan memelihara perilaku
hidup yang bersih dan sehat—khususnya di
lingkungan sekolah mereka.
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Silaturahmi dengan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang
Hari masih teramat pagi. Hari itu, 6 November
2013, dengan tiga sepeda motor Tim PN yang
berjumlah lima orang bertolak dari ujung barat
wilayah Kabupaten Karawang yaitu Kecamatan
Pakisjaya menuju pusat Kabupaten Karawang
yang berada di ujung timur wilayah kabupaten.
Permohonan untuk audiensi dengan Bupati
Karawang yang diusulkan tanggal 20 November
2013 diajukan menjadi tanggal 6 November
2013. Karena perubahan ini di luar perkiraan
dan kesiapan, Tim PN merasakan, lebih cepat
memang tidak selalu berarti lebih baik. Tim PN
sepakat, lebih tepat itu yang lebih baik.
Perjalanan hampir dua jam di atas sepeda
motor mengantarkan lima orang anggota Tim
PN sampai ke Kantor Bupati Karawang. Tim
PN menuju ke Gedung Singaperbangsa dan
diarahkan ke Ruang Sidang yang bertempat di
lantai dua. Tim PN yang masih terasa bergetar
badannya lantaran dua jam tanpa jeda
terguncang-guncang di atas sepeda motor

Karawang memiliki karakter wilayah
dan keunikan tersendiri, karena ada desa
nelayan, tambak ikan, dan persawahan
yang sangat luas.
disambut dengan baik oleh staf dan dipersilakan
menunggu beberapa saat. Bupati Karawang
masih ada agenda.
Lantaran agenda Bupati Karawang tidak bisa
dijeda, Tim PN akhirnya diterima Sekretaris
Daerah Kabupaten Karawang Teddy Rusfendi
Sutisna dan sejumlah Kepala Dinas beserta
Kepala Bagian di ruang rapat. Tim PN diberi
kesempatan berbicara di forum ini. Dokter
Ardi selaku pemimpin Tim PN mengambil
peran. Ia memaparkan secara singkat dan jelas
tentang Pencerah Nusantara dan apa saja yang
telah dilakukan berikut rencana ke depannya.
Seluruh yang hadir tampak antusias menyimak
presentasi yang disiapkan secara multimedia
dengan video pendek.
Setelah presentasi, dengan semua peserta
yang hadir, Tim PN juga sempat berdialong
mengenai kondisi lapangan, tantangan, dan
kerja sama lintas sektoral antara Pemerintah
Kabupaten Karawang (dalam hal ini dengan
Dinas-dinas), Pencerah Nusantara, dan semua
Lembaga Swadaya Masyarakat di Karawang,
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khususnya Kecamatan Pakisjaya. Dialog dan
ajakan kerja sama ini dilakukan agar semua
program kerja yang baik untuk memberdayakan
masyarakat dapat saling mendukung dan
berkelanjutan. Turut hadir pula dialog Tim Pusat
(KUKPRI MDGs) dan dari Mercy Corps Indonesia
yang memberikan dukungan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada
intinya sangat mendukung keberadaan Pencerah
Nusantara di Kecamatan Pakisjaya. “Kami
selaku Pemda sangat berterimakasih kepada
Pencerah Nusantara yang telah membantu tugas
pemerintah. Harapannya bisa terus dilanjutkan
bahkan kalau bisa jangan hanya di Pakisjaya,
tetapi di kecamatan yang lain juga. Kami akan
terus mendukung, tentunya terutama dari Dinas
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Kesehatan dan juga dari Dinas-dinas yang lain jika
memang perlu,” ujar Sekda Kabupaten Karawang
Teddy Rusfendi Sutisna.
Di akhir acara, Teddy Rusfendi Sutisna
berpesan kepada Tim PN agar selalu proaktif
dalam menjalin komunikasi dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Karawang dalam menjalankan
program-program baik untuk memberdayakan
warga di bidang kesehatan. Sambutan hangat
dan dukungan penuh menjadi bekal semangat
untuk kembali ke Pakisjaya dengan sepeda motor
selama dua jam dan menjalankan sejumlah
program yang sudah direncanakan. Perjalanan
kembali memang tidak lebih mudah. Namun,
dengan bekal dukungan ini, kesulitan menjadi
terlihat lebih mudah diatasi.

Perjalanan kembali
memang tidak lebih
mudah. Namun,
dengan bekal
dukungan ini,
kesulitan menjadi
terlihat lebih
mudah diatasi.

82

KISAH TUJUH PENJURU

Menuju Pakisjaya Stop BABS 2015
Sebagai salah satu kecamatan di pesisir utara
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Pakisjaya
merupakan wilayah yang terjauh dari pusat
pemerintahan Kabupatan Karawang. Meskipun
terlihat tidak berkembang optimal dan kurang
tertata baik, wilayah ini memiliki potensi wisata
seperti Pantai Tanjung Pakis yang menjadi pusat
wisata warga Pakisjaya, bahkan warga Kota
Karawang, Bekasi, Cikarang dan sekitarnya.
Namun, secara umum, wilayah Pakisjaya
merupakan wilayah pertanian yang dilalui
berbagai irigasi pertanian yang membuat
masyarakat masih memiliki perilaku berisiko
terhadap kesehatan seperti mandi, cuci, kakus
(MCK) di saluran irigasi tersebut.
Oleh karena itu, sebuah kolaborasi antara
Pencerah Nusantara dengan Mercy Corps
mengusung sebuah komitmen bersama para
perangkat desa dan masyarakat umum untuk
Stop BABS (Buang Air Besar Sembarang) pada
tahun 2015. Komitmen ini diwujudkan dengan
pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi dan Air
Bersih di delapan desa yang ada di Kecamatan
Pakisjaya. Delapan kelompok kerja yang telah
terbentuk ini akan bekerja secara sukarela untuk
memberikan pemicu dengan metode CLTS
(Community Led Total Sanitation) kepada warga
yang masih memiliki kebiasaan buang air besar
sembarangan. Metode CLTS atau yang sering
disebut sebagai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) ini merupakan metode yang mencakup
lima pilar perubahan yaitu:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan
(Stop BABS)
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
3. Pengelolaan Air Minum di Rumah Tangga
(PAM RT)
4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga
Anggota kelompok kerja itu sendiri disadari
sebagai aset utama dalam mewujudkan Pakisjaya
Stop BABS 2015. Maka, pelatihan kelompok
kerja ini dilaksanakan guna meningkatkan
pengetahuan. Pelatihan kelompok kerja sanitasi
dan air bersih merupakan kegiatan-kegiatan awal
Tim PN 2 di Pakisjaya.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap.
Tahap pertama dilaksanakan pada 29-31 Oktober
2013 yang diikuti oleh kelompok kerja Desa
Tanjung Pakis, Desa Tanjung Mekar, dan Desa
Tanjung Bungin. Tahap kedua dilaksanakan pada
12-14 November 2013 yang diikuti kelompok kerja
Desa Solokan, Teluk Buyung, dan Desa Tanah Baru.
Pelatihan dibuat semenarik mungkin agar
suasana tetap kondusif selama penyampaian
materi. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
menyampaikan metode dan teknhis pelaksanaan
pemicuan CLTS (Community Led Total Sanitation)
atau STMB (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
Untuk meningkatkan pemahaman peserta
pelatihan, di hari terakhir pelatihan diadakan
simulasi praktik pemicuan Stop BABS. Simulasi
praktik meningkatkan pemahaman dan memberi
gambaran tentang langkah aksi yang akan
dilakukan untuk mencapai sasaran Stop BABS
2015. Target yang tidak mudah dicapai jika melihat
perilaku yang masih melekat dan harus diubah
dalam waktu yang singkat. Meskipun berat,
upaya bersama dan gigih terus dilakukan untuk
mencapai target yang sudah ditetapkan.
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Terdampar di Pantai Tanjung Pakis

Pantai Tanjung Pakis menjadi tempat
wisata warga sekitar Karawang terutama
saat malam tahun baru.
Tidak banyak orang yang mengenal Tanjung
Pakis sebelum peristiwa terdamparnya paus,
Juli 2012. Terdamparnya paus jenis sperm whale
ini seperti hendak menunjukkan kepada warga
sekitar Karawang tentang indahnya pantai
tempatnya terdampar. Bagaimana tidak? Pantai
ini cukup cantik, seperti memiliki private beach
di ujung utara Kabupaten Karawang. Karena
kecantikan ini, Tim Pencerah Nusantara tidak
berkeberatan terdampar setahun di wilayah ini.
Pantai Tanjung Pakis dapat dicapai dengan
perjalanan darat sekitar tiga jam dari Jakarta.
Ada dua jalur yang dapat ditempuh menuju
Tanjung Pakis. Yang pertama, melalui jalur
Jakarta-Kawarang ke arah Rengasdengklok.
Naiklah bus dari Jakarta dan turun di terminal
Tanjung Pura Karawang, lalu berganti dengan
angkutan kota ke arah Rengasdengklok. Setelah
itu, naik angkutan pedesaan ke Batujaya dan
dilanjutkan dengan ojek sampai ke Pantai
Tanjung Pakis. Total biaya transportasi yang
diperlukan untuk jalur ini sekitar Rp 75.000. Jalur
lain yang dapat dipilih adalah melalui Cikarang.
Dari Jakarta, pilihlah bus ke arah Terminal
Cikarang, lalu perjalanan dilanjutkan dengan
angkutan mobil elf menuju Batujaya dan
berganti dengan ojek sampai ke Pantai Tanjung
Pakis. Jika memilih jalur ini pun perkiraan total

biaya yang diperlukan hampir sama dengan
melalui Karawang.
Setelah penat menempuh tiga jam perjalanan
dari Jakarta misalnya, di Pantai Tanjung Pakis,
Anda bisa bermain sepuasnya. Ada banana boat
dan saat sudah lelah dan lapar, wisata kuliner
bisa dilakukan. Ada banyak warung di sekitar
pantai yang menyajikan menu makanan laut
mulai berbagai macam ikan, cumi, udang, dan
sebagainya. Jika ingin berenang di pinggir laut
juga tidak masalah karena terdapat fasilitas
kamar bilas yang bisa ditemui di berbagai sudut
Pantai Tanjung Pakis. Lelah selama perjalanan
menuju pantai dan masih ingin menikmati
keindahan pantai lebih lama lagi? Anda bisa
menginap di pondokan Bia Bio tanpa harus
membayar mahal. Cukup Rp 200.000 per malam
dengan fasilitas kamar ber-AC yang bersih.
Sebelum pulang, Anda juga bisa membeli
buah tangan berupa kerajinan kerang yang
dijual di kios Pak Boros atau memborong ikan
asin dan terasi hasil produksi lokal masyarakat
Tanjung Pakis. Dalam perjalanan meninggalkan
pantai, ada timun apel yang juga bisa dibeli
sebagai oleh-oleh. Timun apel ini merupakan
hasil perkawinan timun dan apel yang
bentuknya menyerupai melon kecil tapi ada rasa
apelnya. Patut dicoba.
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Yang Dicintai dan Dibenci: Jengkol
Tinggal di Pakisjaya selama setahun penuh
membuat Tim Pencerah Nusantara menjadi
akrab dengan jenis makanan yang dicintai
dengan sangat di satu sisi, tetapi di sisi lain
dibenci dengan segala upaya. Nama jenis
makanan itu adalah jengkol yang di daerah
Pakisjaya memiliki nama beken jengky. Setiap
hari, di pasar dan di warung, si jengky tidak
pernah absen. Olahannya pun bermacammacam. Mulai semur jengkol yang berbumbu
dan berkuah basah sampai keripik jengkol
yang kering kriuk-kriuk jika dikunyah. Bagi
masyarakat Pakisjaya, Karawang dan Jawa Barat,
jengkol adalah jenis makanan yang senantiasa
dirindukan karena keunikan rasa dan sensasi
yang didapat setelah menikmatinya.
Di balik aromanya yang menyengat dan
membuat mereka yang membenci punya
tambahan semangat, jengkol ternyata
menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan.
Berikut ini adalah manfaat jengkol untuk
kesehatan seperti disadur dari http://
informasitips.com/kandungan-gizi-dan-manfaatjengkol
1. Protein
Protein yang terkandung dalam makanan
berbau khas ini ternyata cukup tinggi,
yaitu 23,3 gram dari 100 gram bahan. Nilai
protein nabati jengkol ternyata lebih tinggi

dari makanan lain seperti kedelai dan
kacang hijau. Protein jika dikonsumsi dalam
tubuh akan mengganti sel-sel yang sudah
usang di tubuh, membentuk jaringan baru,
berperan dalam sistem hormon, membentuk
kecerdasan, dan lain-lain. Banyak sekali
manfaat yang bisa kita dapat dari konsumsi
makanan tinggi protein.
2. Zat besi
Zat besi tentu sangat dibutuhkan oleh
tubuh untuk pembentukan hemoglobin
yang berfungsi mengangkut oksigen dan
karbondioksida. Mineral ini sangat penting
untuk pernafasan sel tubuh. Jika Anda
kekurangan zat besi, maka pengangkut
oksigen akan berkurang sehingga tubuh
menjadi lemas, lesu, pucat, dan lemah. Coba
bayangkan kalau Anda tidak bernafas selama
satu menit saja. Dapat dipastikan, Anda akan
lemas dan sedikit megap-megap. Seperti itu
juga kurang lebih gambaran pernafasan sel
kita yang kekurangan oksigen. Nah, jengkol
itu mengandung 4,7 gram zat besi per 100
gram bahan. Makan jengkol bisa membuat
hidup lebih bergairah.
3. Kalsium
Kadar kalsium dalam jengkol adalah 140
miligram per 100 gram bahan. Kalsium akan
menjaga tulang dari pengeroposan. Makanan
ini juga baik dikonsumsi ibu hamil dan
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Di balik aromanya yang menyengat dan
membuat mereka yang membenci punya tambahan
semangat, jengkol ternyata menyimpan banyak
manfaat untuk kesehatan.
menyusui yang membutuhkan kalsium dalam
jumlah yang besar.
4. Fosfor
Fungsi fosfor hampir sama dengan kalsium,
yaitu menjaga kesehatan tulang dan gigi.
Jumlah fosfor dalam jengkol sekitar 166,7
miligram per 100 gram bahan. Konsumsi
jengkol bisa ikut mencegah gigi
berlubang dan pengeroposan tulang.
5. Vitamin
Vitamin yang bisa ditemukan
dalam makanan berwarna
kecoklatan sebesar koin ini
antara lain vitamin A, B1, B2,
dan C. Kandungan vitamin
A pada jengkol sekitar 658
miligram per 100 gram
bahan. Vitamin A
akan membantu
menjaga
kesehatan mata.
Vitamin B2 akan
membantu
penyerapan
protein,
sedangkan
vitamin B1
menjaga kepekaan
saraf. Jengkol
mengandung 80 miligram
vitamin C tiap 100 gramnya. Vitamin C adalah
antioksidan yang akan melawan radikal
bebas dalam tubuh sekaligus penangkal
virus dan bakteri. Selain itu vitamin C juga
berperan dalam penyerapan zat besi. Jadi
mengkonsumsi jengkol bisa mengoptimalkan
kadar hemoglobin darah karena mengandung
zat besi sekaligus vitamin C.
Setelah mengetahui beberapa manfaat
jengkol, maka penggemar makanan ini bisa
sedikit tersenyum jika menemukan para

pembenci yang umumnya belum paham
akan manfaat yang terkandung di dalam
jengkol. Jengkol memang makanan yang kerap
menimbulkan perbantahan karena bernilai
gizi tinggi sekaligus mengganggu lingkungan
lantaran baunya. Bau tak sedap jengkol ini berasal
dari sulfur yang terkandung dalam asam
amino. Saat dikunyah, jengkol
akan menjadi komponen kecil
yang menyebarkan bau tak
sedap.
Nah, untuk bisa
mengambil manfaat
makanan yang satu ini,
perlu pengolahan yang
benar. Tipsnya adalah
dengan merendam
jengkol dalam air selama
24 jam sebelum dimasak.
Setelah direndam, rebus
jengkol sampai lunak. Air rebusan
perlu diganti beberapa kali untuk
hasil maksimal. Cara ini tidak bisa
menghilangkan 100% bau jengkol,
namun cukup mengurangi efek
baunya saat dikunyah dan dinikmati.
Anda bisa juga mengurangi bau
jengkol dengan menggosok gigi setelah
memakannya, serta makan makanan lain
yang berbau segar seperti mint dan buah.
Karena jengkol juga menimbulkan bau pada air
seni, maka anda harus memastikan WC sudah
bebas bau jengkol sebelum meninggalkannya.
Siram dengan air yang cukup agar pengguna
WC berikutnya tidak terganggu. Dengan
pemahaman ini, Anda dapat menikmati jengkol,
mengambil manfaatnya sekaligus mengurangi
efeknya. Kepada mereka yang tetap membenci,
terima saja sebagai kenyataan karena tidak
mungkin bisa menyenangkan semua orang.
Yang terpenting, dampak negatif dari makanan
yang kaya manfaat ini sudah terkurangi.
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Puskesmas Pakisjaya Rumah Baru bagi Kami
Puskesmas Pakisjaya merupakan salah satu
puskesmas yang ada di Kabupaten Karawang,
Jawa Barat. Puskesmas Pakisjaya di Jalan Pasar
Cabang, Desa Tanjung Bungin, Kecamatan
Pakisjaya memiliki potensi yang besar sebagai
tempat pelayanan kesehatan. Puskesmas ini
terletak di pesisir utara Jawa dan berjarak 70
kilometer dari Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Karawang. Jarak layanan kesehatan lain
yang jauh di pusat kota membuat masyarakat
menjadikan Puskesmas Pakisjaya sebagai
andalan dalam hal layanan kesehatan.
Saat ini, Puskesmas Pakisjaya memberikan
pelayanan rawat jalan, pemeriksaan kehamilan,
serta pelayanan kesehatan ibu dan anak setiap
Senin sampai Sabtu pada jam kerja. Dengan
status puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri
dan Neonatal Emergensi Dasar), Puskesmas
Pakisjaya memberikan pelayanan persalinan 24
jam yang ditolong oleh bidan-bidan terlatih dan
berpengalaman. Selain itu, ada juga pelayanan
USG setiap Rabu, imunisasi setiap Rabu dan
Jumat, pemeriksaan laboratorium, serta skrining

dan pengobatan TBC.
Sebagai pusat kesehatan masyarakat,
Puskesmas Pakisjaya menyelenggarakan
senam bersama yang terbuka untuk umum
setiap Jumat pukul 7.00 sampai dengan selesai.
Posisinya dan keramaian yang ditimbulkan
dari aktivitas puskesmas ini membuat kawasan
di sekitar puskesmas menjadi kawasan yang
hidup. Para pedagang aneka rupa kebutuhan
menggelar dagangan di jalan di sekitar
puskesmas.
Puskesmas Pakisjaya memiliki 39 orang
pegawai yang terdiri dari 15 orang pegawai
negeri sipil, 8 orang PTT, dan 16 orang tenaga
sukarelawan. Berdasarkan profesinya, pegawai
Puskesmas Pakisjaya terdiri dari satu orang
Kepala Puskesmas, satu orang kepala sub bagian
TU, dua orang dokter umum, 16 orang bidan, 13
orang perawat, satu orang ahli gizi, satu orang
juru imunisasi, satu orang pekarya, satu orang
sopir, satu orang petugas keamanan, dan satu
orang petugas kebersihan. Bersama dengan
Pencerah Nusantara, Puskesmas Pakisjaya terus
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berbenah dan memaksimalkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Serius ini Pakisjaya?

Pertama kali memasuki wilayah Kecamatan
Pakisjaya, Kawarang, Jawa Barat, kami
disuguhi pemandangan dan pengalaman
yang seharusnya tidak mengagetkan karena
sebelumnya sudah diberi gambaran lewat
video. Akan tetapi, kami tetap saja penasaran
dan tidak bisa untuk tidak menoleh ke luar
sepanjang perjalanan. Sensasi yang didapatkan
antara melihat dan mengalami langsung
lebih mengena dibandingkan melihat tidak
secara langsung melalui video misalnya. Selain
itu, video mambatasi mata untuk melihat
kondisi jalan yang dilewati menuju Pakisjaya.
Karena kondisi jalan yang jauh dari gambaran
sebelumnya, sopir yang membawa Tim PN
penuh keheranan dan berujar,”Ini serius
Karawang?”
Warga Pakisjaya mempunyai jadwal
berobat yang rutin, yaitu hari Jumat
karena bertepatan dengan hari pasar
yang buka di depan puskesmas.
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Hari-hari berikutnya di pekan pertama masa
handover ini, Tim PN 2 langsung ikut terlibat
di kegiatan yang dilakukan Tim PN1. Malam
harinya, kami mendapat penjelasan mengenai
berbagai hal, mulai dari keadaan Puskesmas
Pakisjaya, gambaran umum masyarakat, aparat
dari desa hingga kabupaten, dan apa saja
yang sudah dilakukan Tim PN 1. Siang harinya,
dari pukul 08.00-12.00, Tim PN 2 berada di
Puskesmas Pakisjaya membantu pelayanan
kesehatan warga karena ada beberapa petugas
yang sedang dinas ke luar. Siang hingga sorenya,
ada anggota Tim PN 2 orientasi wilayah sambil
silaturahmi ke kader posyandu, aparat desa, dan
sebagainya. Layaknya orang baru, hubungan
baik dengan mereka yang sudah labih dahulu
berkarya akan sangat membantu. Bersama
mereka, Tim PN 2 membicarakan kelanjutan
program, kegiatan yang akan ditingkatkan
pelaksanaannya dan hal-hal lain yang
dibutuhkan.

Minggon Kecamatan

Minggon kecamatan adalah semacam apel
yang dihadiri oleh kepala desa di seluruh
Kecamatan Pakisjaya dan semua Dinas di
Kecamatan Pakisjaya, seperti UPTD PAUD SD,
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KUA, dan tentunya Camat Pakisjaya. Minggon
digelar untuk penyampaikan program-program
yang harus dilaksanakan di wilayah kecamatan.
Biasanya, camat akan menyampaikan informasi
terkait program-program yang diinstruksikan
dari tingkat kabupaten dan berkaitan dengan
desa. Sementara pejabat lain menyampaikan
program sesuai dengan lingkup kegiatan
dinasnya. Selain itu, peserta yang hadir dalam
Minggon juga mengingatkan dan mengevaluasi
program yang sebelumnya telah disosialisasikan
dan menanyakan laporannya manakala ada
yang belum mengumpulkan.
Tim PN sangat diuntungkan dengan forum
seperti ini karena bisa mengetahui apa
saja program yang telah direncanakan dan
dibuat dalam waktu tertentu dan bagaimana
pelaksanaannya di lapangan. Dalam Minggon,
Tim PN juga bisa menyampaikan pengumuman
terkait program Pencerah Nusantara. Pada
kesempatan Minggon tersebut, Tim PN 1
menjadikan forum itu sebagai kesempatan
untuk berpamitan karena masa tugasnya sudah
berakhir. Tim PN 2 lantas memperkenalkan diri
sebagai penerus yang akan melanjutkan dan
meluaskan program baik yang telah dilakukan
PN 1.

Kelas Ibu Hamil

Cukup excited waktu pertama kali mengikuti di
kelas ibu hamil. Pesertanya banyak dan umumnya
masih muda karena rata-rata berusia di bawah 20
tahun. Beberapa di antara mereka diantar ibunya
saat ikut kelas ibu hamil. Dari pengamatan,
antusiasme peserta selama kelas cukup baik.
Mereka memperhatikan dengan saksama dan
aktif bertanya tentang banyak hal. Sebagian besar
pertanyaan adalah mengenai mitos-mitos selama
kehamilan. Kesempatan pertemuan yang baik
ini dimanfaatkan oleh Tim PN untuk memberi
pemahaman yang tepat mengenai kehamilan
dan pentingnya memeriksakan kehamilan ke
petugas kesehatan di kecamatan.

Silaturahmi ke Pencerah Desa
di Tanjung Pakis

Pencerah Desa adalah sebutan untuk
para kader posyandu. Mereka baru direkrut
dan dilatih ketika Tim Pencerah Nusantara
menetapkan Desa Tanjung Pakis, khususnya
Posyandu Melati 6, sebagai pilot project untuk
kegiatan Posyandu. Meskipun pilot project
di desa ini hanya satu posyandu, pelatihan
kader ini diikuti semua kader posyandu di desa
tersebut.
Sore itu, pulang dari Puskesmas, Tim PN 2
yaitu Ninung, Hamra, Zuni, dan Sindi menemui
Ibu Maemunah yang akrab disapa Bu Imut di
rumahnya. Intinya, setelah perkenalan, Tim PN 2
menanyakan keberlanjutan kegiatan Posyandu
yang ternyata belum maksimal. Dari pertemuan itu
disepakati akan diadakan pertemuan yang dihadiri

Lokasi puskesmas yang bertepatan
di dekat pasar cukup mempermudah
Tim PN melakukan komunikasi
dengan warga.
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seluruh kader termasuk bidan dan Ibu Lurah.
Di hari yang telah disepakati, hampir
semua kader datang. Ibu lurah yang sangat
bersemangat untuk menggalakkan kegiatan
Posyandu datang juga. Hanya bidan yang
tidak datang karena sedang sakit. Pertemuan
berlangsung akrab dan seru karena kami
mengambil tempat di pinggiran Pantai Tanjung
Pakis, objek wisata andalan Kecamatan Pakisjaya
yang jadi desa pilot project posyandu ini. Dalam
pertemuan ini, disepakati beberapa hal untuk
mengaktifkan posyandu.

Balita ‘Gizi Buruk’

Sengaja gizi buruk ditulis dalam tanda
kutip karena setelah Tim PN 2 berkunjung,
tidak didapati tanda-tanda gizi buruk.
Yang ditemukan saat kunjungan adalah
keterlambatan perkembangan. Selain itu,
berdasarkan penuturan kader posyandu, orang
tua si balita tidak pernah membawa anaknya ke
posyandu untuk dipantau perkembangan dan
kesehatannya.
Setelah berdialog agak dalam dengan
segala upaya, Tim PN 2 mengetahui bahwa
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keluarga balita ini memiliki trauma terkait
posyandu, khususnya imunisasi. Trauma itu
berawal dari pengalaman membawa anak
pertama ke posyandu untuk diimunisasi. Usai
imunisasi, malam harinya badan anak tersebut
panas, kejang, yang akhirnya tidak tertolong
karena penanganan yang salah. Cukup miris
mendengar penuturan ibu yang masih belum
bisa menerima kehilangan anak pertamanya.
Secara perlahan, Tim PN 2 menjelaskan
bahwa kegiatan posyandu tidak hanya
imunisasi karena lebih ke pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan serta deteksi
dini jika terjadi gangguan kesehatan atau
perkembangan balita. Tim PN 2 menjelaskan
perihal imunisasi dan efek yang ditimbulkan
beserta penanganannya yang tepat agar trauma
yang muncul dari pengalaman menangani
anak pertama tidak terulang. Syukurlah,
dengan upaya yang bisa diterima, ibu yang
didatangi Tim PN 2 dan memiliki balita yang
terlambat perkembangannya menjadi paham.
Ibu ini berjanji akan rajin ke posyandu untuk
memantau perkembangan balitanya.
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Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai
Sabun Sedunia
Tim PN1 bersama Mercy Corps Indonesia
menyusun agenda ini sebelum Tim PN 2 datang.
Akan tetapi, Tim PN 2 juga turut ambil bagian
dalam kegiatan yang melibatkan SD di seluruh
Kecamatan Pakisjaya. Tim PN menjadi panitia
dengan mengambil peran beragam seperti
menjadi MC, penanggung jawab lomba poster,
melayani pendaftaran, dan menemani para
pejabat yang hadir.
Acara berlangsung meriah dan bahkan
dapat dikatakan di luar ekspektasi karena ada
beberapa peserta yang penampilannya luar
biasa dan benar-benar menyedot perhatian
seluruh perhatian yang hadir. Turut hadir Mrs
Daniel dari Mercy Corps yang membuat anakanak SD yang berkumpul terbengong-bengong
karena melihat seorang asing datang dan

berbicara tanpa mengerti apa yang diucapkan.
Padahal, saat Mrs Daniel memberikan sambutan,
sudah ada penerjemah. Keasyikan anak-anak
SD menatap orang asing yang biasanya hanya
disaksikan di televisi membuat fokus pada apa
yang dikatakan menjadi buyar.

Pusling bukan Pusing

Luasnya wilayah kerja Puskesmas Pakisjaya,
ditambah dengan akses yang kurang
mendukung, menjadi penyebab utama bagi
warga tidak datang ke Puskesmas saat sakit atau
hendak berobat. Karena kondisi ini, Puskesmas
Pakisjaya melaksanakan puskesmas keliling atau
yang biasa disebut pusling secara periodik. Suatu
ketika, puskesmas bersama dengan Pencerah
Nusantara melaksanakan pusling di 3 titik, yaitu di
Dusun Tenjojaya (Desa Telukbuyung, merupakan
desa terujung di Kecamatan Pakisjaya) dan dua
titik lainnya di Dusun Wagirjaya (Desa Telagajaya).
Tim PN berkoordinasi dengan wakil kepala
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Luasnya wilayah
kerja Puskesmas
Pakisjaya ditambah
dengan akses yang
kurang mendukung,
menjadi penyebab
utama bagi warga
tidak datang ke
Puskesmas saat sakit
atau hendak berobat.
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dusun dalam pelaksanaan pusling ini. Alur
pelaksanaannya dimulai dengan sosialisasi
ke warga yang biasanya dilakukan lewat
pengeras suara di masjid, registrasi, penyuluhan
kesehatan dan/atau konseling, pemeriksaan, dan
pengambilan obat. Sembari warga antre untuk
mengambil obat, Tim PN memberikan konseling
kepada satu atau beberapa orang. Sasaran
konseling umumnya ibu hamil atau ibu dengan
balita. Namun, tidak menutup kemungkinan
bapak-bapak juga ikut jadi sasaran.
Biasanya, ketika ada Pusling, anak-anak juga
ikut datang meskipun tidak sedang sakit. Anakanak hanya menonton karena terkesan dengan
keramaian yang ada. Hari itu, Tim PN mulai
sekitar pukul 09.00 dan selesai pukul 17.00. Saat
pusling ini, Tim PN umumnya mendapatkan
banyak sekali masukan saat berdialog langsung
dengan warga dan mengamati serta mendalami
persoalan yang selama ini tidak ditangani
dengan baik. Pusing yang kerap hadir saat
pusling lenyap karena bisa memberi bantuan
untuk warga yang selama ini jarang terjamah.
Saat kunjungan ke warga, tim PN
Karawang seringkali menemui kendala
akses, mulai dari akses jalan rusak dan
jembatan rusak.
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Kecamatan Pakis Jaya
• Luas wilayah: 1.207.837 hektar
• Terdiri dari 8 desa:

Info

Desa Tanjung Pakis
Desa Tanjung Mekar
Desa Tanjung Bungin
Desa Solokan
Desa Tanah Baru
Desa Teluk Jaya
Desa Teluk Buyung
Desa Telaga Jaya.
• Jumlah penduduk: 41.642 jiwa
pria 19.752 jiwa dan wanita 21.821 jiwa
• Jumlah KK: 4.433 keluarga.

Geografis

PAKISJAYA

LAUT JAWA

BATUJAYA
BATUJAYA
PEDES
RENGASDENGKLOK

TEMPURAN

BEKASI

RAWAMERTA

KARAWANG

KLARI
TELUKJAMBE

CILAMAYA

LEMAHABANG
TIRTAMULYA JALISARI

CIKAMPEK

SUBANG
BOGOR

PANGKALAN

CIANJUR

PURWAKARTA
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cuaca tidak pasti.
sebentar panas sebentar
hujan membuat jalan rusak.
akhirnya diam di dermaga
menggambar perahu tempel
yang sedang parkir
di dermaga penginapan.
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ogotua

Menatap Horizon
di Pantai Ogotua
Tak Banyak Pilihan, Bukan Pembiaran
Meneguk segarnya air kelapa muda yang baru
saja dipetik dari pohon setelah berendam di
pantai adalah karunia alam yang bisa dinikmati
dengan penuh syukur di Ogotua. Warga di sini
banyak yang menanam pohon kelapa. Selain di
kebun-kebun yang bertebaran di perbukitan dan
pegunungan, pohon kelapa juga seperti berbaris
rapi berderet-deret di tepi pantai. Saat angin
bertiup, daun-daun pohon kelapa melambailambai memberikan kesejukan sampai ke hati.
Karunia alam lainnya adalah pantai yang bersih,
termasuk pantai di Pulau Lingayan yang jauh dari
permukiman warga. Pasir putih yang terhampar
dengan latar barisan pohon kelapa menambah
syukur atas karunia alam. Menatap horizon di

kejauhan yang menjadi titik temu langit dan lautan
yang sama-sama biru, seperti menatap berjuta
impian anak-anak Ogotua tentang hidup bermakna
dengan pijakan kesehatan jiwa dan raga.
Hidup bermakna dengan pijakan kesehatan
jiwa dan raga memang hal yang harus terus
diperjuangkan di Ogotua. Hidup sehat secara
kasat mata agak sulit ditemukan di Ogotua.
Hampir semua ruas jalan termasuk halaman
sekolah dan lapangan dipenuhi kotoran
hewan ternak. Peternak sapi pada umumnya
enggan membuat kandang. Sapi-sapi secara
berkelompok-kelompok berkeliaran di jalanjalan desa. Pada badan sapi-sapi itu diberi inisial
sebagai petunjuk kepemilikan. Tidak ada yang
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Pada Hari Jamban
Sedunia 2012, UNICEF
mengatakan bahwa
rendahnya jumlah
jamban tetap menjadi
salah satu penyebab
utama penyakit dan
kematian anak-anak.
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mengawal atau menggembalakannya. Semua
dibiarkan oleh pemilik yang percaya ternaknya
akan kembali tanpa gembala.
“Dari dulu sudah seperti itu. Kami suruh
bikin kandang, jalan sebulan, habis itu dilepas
lagi ternaknya. Kondisi aman dan tidak adanya
pencurian membuat niat bikin kandang tidak ada.
Akibatnya, kebersihan lingkungan tidak terjaga,”
kata Aidil Abidin, Kepala Desa Bambapula.
Hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran
mengotori lingkungan, termasuk tepi pantai
belakang pasar Ogotua yang berdekatan dengan
permukiman warga. Kotoran sapi berceceran
bersamaan dengan sampah yang dibuang
sembarangan. Kesadaran akan pentingnya
kebersihan untuk menjaga kesehatan tidak
menghasilkan perbuatan yang sejalan.
Keadaan seperti ini adalah hal wajar yang
tidak perlu dipertanyakan meskipun berbahaya
untuk kesehatan. Anak-anak Ogotua bermain
dalam keadaan seperti itu dengan keceriaannya.
Tanpa merasa risih, anak-anak yang sebagian
bertelanjang dada berlarian di lapangan dan
berguling-gulingan di tanah. Mereka seperti tidak
terganggu dengan kotoran sapi yang mungkin
terpegang. Puas bermain, anak-anak itu berlari ke
dermaga lalu terjun ke laut untuk mandi.
“Anak-anak itu ya sehat-sehat saja, sudah kebal
barangkali,” kata Nurlela, kader posyandu. Ibu tiga
anak ini bersuamikan nelayan. Mereka tinggal di
rumah panggung di tepi laut Sulawesi di Pulau
Lingayan, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal
Utara, Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah.
Seperti banyak tetangganya, Nurlela tidak
punya jamban pribadi. Dia menggunakan jamban
umum. Namun, seperti kebanyakan warga, dia
sering juga buang air besar di pantai. Defekasi
terbuka (buang air besar di tempat terbuka) di
tepi pantai populer di kalangan masyarakat Pulau
Lingayan. Terbatasnya akses ke jamban umum
serta minimnya air bersih mendorong masyarakat
melakukan defekasi terbuka. Praktis dan segera
seperti tuntutan buang air besarnya.
Pada Hari Jamban Sedunia, 2012, UNICEF
mengatakan bahwa rendahnya jumlah jamban
tetap menjadi salah satu penyebab utama
penyakit dan kematian anak-anak. UNICEF
memperkirakan, sekitar dua juta anak meninggal
setiap tahun akibat pneumonia dan diare,
penyakit yang sebagian besar dapat dicegah
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dengan perbaikan ketersediaan air bersih, sanitasi
dan kebersihan.
Untuk memasak dan minum, Nurlela
menggunakan air sumur. Setiap hari Nurlela
dan keluarga makan nasi dan ikan; kadang
mengonsumsi sayuran seperti bayam kalau ada
yang pergi ke Pasar Ogotua. Akan tetapi, hal itu
jarang sekali dilakukan.
“Anak-anak di sini jarang ke puskesmas. Sakit
panas dibiarkan saja, karena yakin nanti sembuh
sendiri,” cerita Nurlela.
Pembiaran ini seolah terlihat tidak manusiawi
untuk yang sakit. Namun, melihat lokasi
puskesmas yang jauh, pembiaran ini bisa
dimaklumi. Di Kecamatan Dampal Utara yang
terdiri dari 11 desa dengan dua desa di pulau,
hanya ada satu puskesmas untuk melayani warga
sekitar 14.000 warga. Puskesmas tersebut berada
di Desa Ogotua. Terdapat delapan dan hanya satu
dusun yang terpisah dari daratan Ogotua, yaitu
Dusun Lingayan.
Bukan hanya bagi masyarakat Lingayan,
puskesmas juga sulit dan jauh dijangkau warga
terutama yang tinggal di gunung. Meskipun di
gunung itu ada pos kesehatan desa, tetapi tenaga
kesehatan umumnya menolak ditempatkan di
sana. Ada pos kesehatannya, tetapi tidak ada
tenaga kesehatannya. Banyak pula pasien kerap
hanya pasrah. Upaya ke luar desa kerap tidak
ditempuh karena terkendala jauh dan tidak
adanya kendaraan pengangkut.
Puskesmas Ogotua yang dirancang untuk bisa
melayani rawat inap tidak memiliki dokter gigi
maupun perawat gigi. Untuk kasus-kasus mulut
dan gigi yang tidak bisa ditangani dokter umum,
pasien harus dirujuk ke rumah sakit umum di ToliToli. Waktu tempuh dari Puskesmas Ogotua ke
rumah sakit umum di Toli-Toli empat jam dengan
mobil. Sejumlah kendala ini membuat warga
berharap tenaga kesehatan yang punya sarana
prokatif mendatangi warga. Tim PN yang merintis
perwujudan harapan itu adalah salah satunya.

Anak-anak nelayan bercanda di
pantai dekat Pasar Lama, Ogotua.

KISAH TUJUH PENJURU

101

Pulau Terluar, Pulau
Persinggahan
Pulau Lingayan merupakan pulau perbatasan terluar
Indonesia. Pernah diklaim oleh Malaysia, namun
masalah tersebut sudah bisa diselesaikan dengan baik.
Sejak 2011, bendera merah putih berkibar di pulau ini.
Nama Pulau Lingayan berasal dari kata lingian yang
menurut bahasa setempat berarti tempat persinggahan.
Hmm, mirip bahasa Jawa linggihan, tempat dudukduduk. Julukan ini diberikan karena Pulau Lingayan
sering jadi tempat singgah para nelayan untuk sekadar
beristirahat atau berlindung dari cuaca buruk. Sebagai
tempat singgah, Pulau Lingayan cukup nyaman
sehingga para nelayan membuat rumah non-permanen
sebagai tempat menginap berhari-hari dan akhirnya
hidup menetap.
Jarak antara Pulau Lingayan dan daratan Desa
Ogotua kurang lebih 3 mil laut atau kurang lebih
5,4 kilometer. Akses ke Pulau Lingayan cukup
baik. Interaksi antara penduduk di Pulau Lingayan
dengan Desa Ogotua cukup kuat. Itu terlihat dari
frekuensi lalu lintas perahu dari dan ke pulau setiap
harinya, terlebih pada hari-hari pasar, Rabu dan Sabtu.
Dari Ogotua, diperlukan 15-20 menit untuk
menyeberangi laut dengan perahu menuju Pulau
Lingayan. Saat ideal menuju Pulau Lingayan adalah
pagi hari karena di atas pukul 12.00, air laut naik dan
anginnya keras. Dengan kondisi siang seperti itu,
penyeberangan menggunakan perahu sangat sulit
dilakukan.
Puskesmas keliling juga menjangkau anak-anak Pulau
Lingayan. Petugas puskesmas yang berlokasi di Desa
Ogotua secara berkala sebulan sekali mengunjungi
pulau ini untuk penimbangan berat badan dan
mengukur tinggi badan balita untuk keperluan
pemantuan gizi dan imunisasi. Petugas puskesmas naik
perahu kemudian dilanjutkan naik sepeda motor.
Terdapat sekitar 300 penduduk di Lingayan. Sekolah
Dasar (SD) satu-satunya diisi tiga guru lokal, sehingga
tenaga kesehatan di pos kesehatan desa kerap diminta
mengajar. Di daerah terpencil, sedikit keahlian dan
kemampuan yang Anda miliki begitu berharga dan
diharapkan untuk dibagi. Tim Pencerah Nusantara
mengalami dan melakukan hal ini juga di sejumlah
daerah dengan senang hati.
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Gizi Buruk dan Diare
Setiap dusun di semua desa di Kecamatan
Dampal Utara mempunyai kader posyandu. Pada
saat kader Posyandu keliling, tak jarang mereka
bermalam di rumah dinas puskesmas pembantu di
dusun. Hal ini dilakukan karena Posyandu keliling
biasanya sekaligus dilakukan di beberapa tempat
yang memerlukan waktu dua hari. Pertimbangan
efisiensi karena jauh dan sulitnya wilayah untuk
dijangkau menjadi landasan mengapa perlu
bermalam di rumah dinas puskesmas.
Dari ibu kota Palu menuju Ogotua rasanya
seperti naik wahana halilintar di Dunia Fantasi.
Perjalanan darat umumnya ditempuh selama 8
jam dengan bonus ruas-ruas jalan yang berliku-liku
ekstrem. Ogotua memang tidak sangat terpencil
dan tertinggal. Listrik sudah masuk, sinyal telepon
selular ada meskipun timbul tenggelam, ada
beberapa toko, dan ada pasar kecil.
Di sini, puskesmas rawat inap 24 jam relatif
sudah berjalan walaupun dengan tenaga
kesehatan yang serba minimal jika dibandingkan
dengan hal yang ideal. Satu Kabupaten Toli-Toli
misalnya, hanya hanya mengandalkan pada enam
orang ahli gizi. Karena kekurangan ahli gizi, di
beberapa Puskesmas, tenaga gizinya sekaligus
adalah perawat, sanitarian, dan lain-lain.
Masalah kesehatan yang paling utama yang

melanda masyarakat Ogotua adalah gizi buruk
dan sanitasi. Selain itu, terdapat kecenderungan
hipertensi karena penduduk tinggal di daerah
pantai dengan konsumsi garam yang relatif

KISAH TUJUH PENJURU

lebih tinggi.
Suatu pagi Ogotua sedang diguyur hujan,
namun itu tidak menyurutkan niat Nurlina
dan ibu-ibu lain datang ke balai desa. Nurlina
bersama ibu yang memiliki bayi dengan gizi
buruk itu diundang petugas puskesmas untuk
mengikuti focus group discussion.
Sepanjang mengikuti diskusi, Nurlina
lebih sering diam. Wajahnya muram. Selain
mendengar penjelasan petugas kesehatan,
Nurlina dan ibu-ibu yang lain punya kesempatan
untuk tukar pikiran. Termasuk mendengar
cerita Nanik yang mempunyai anak usia dua
tahun, “Alhamdulillah anak saya sekarang
timbangannya baik. Saya mengikuti saran, kalau
sakit ke puskesmas, aktif mengikuti posyandu.
Saya ingin anak saya sehat. Saya buatkan bubur
kacang hijau. Saya sekarang lebih mengerti
pentingnya gizi buat anak.”
Pulang ke rumah, Nurlina mendapati Ahmad
Dani, anak bungsunya yang berusia setahun
menangis. Tubuh Dani kurus karena buruknya
asupan gizi. Dani sedang menjalani terapi pola
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makan dengan susu, telur dan bubur kacang
hijau, serta minum obat cacing.
Selain rawan gizi buruk, balita Ogotua rawan
diare. Ancaman diare paling tinggi pada bulan
Desember bertepatan musim penghujan. Pada
balita yang terkena diare, petugas kesehatan sudah
mulai meresepkan Zinc yang termasuk dalam
program Lintas Diare (Lima Langkah Tuntaskan
Diare) yang digalakkan Departemen Kesehatan
melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan. Lintas Diare terdiri
dari pemberian oralit, pemberian Zinc selama
10 hari, teruskan pemberian ASI/makan, berikan
antibiotik selektif, dan berikan nasihat pada ibu
kapan harus kembali.
Sebelumnya, balita yang kena diare lebih
sering diberikan Loperamid. Terapi itu tidak
tepat, sebab Loperamid merupakan spasmolitik
yang akan menghambat pergerakan usus,
sehingga kotoran yang seharusnya dikeluarkan,
justru dihambat keluar. Pemberian Loperamid
juga dapat mengakibatkan komplikasi berupa
prolaps pada usus.

Pelayanan posyandu di desa Simatang Tanjung, Pulau Simatang.
Salah satu anak gizi buruk di Desa Bambapula.
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Pemeriksaan kesehatan masyarakat di dusun utara pulau Simatang.
Tim Pencerah Nusantara setelah melakukan pelayanan kesehatan di
Dusun Labuhanngeha, Simatang Tanjung.

Berkeliling Menjaga Kesehatan Warga
Semua desa di Kecamatan Dampal Utara
dapat didatangi lewat darat kecuali Desa
Simatang Tanjung dan Simatang Utara yang
harus didatangi lewat laut. Sesuai jadwal
bulanan sepanjang tahun, saatnya posyandu
dilakukan di Simatang Tanjung dan Simatang
Utara. Dari Ogotua, petugas puskesmas naik
perahu menyeberangi lautan selama dua jam.
Perahu menepi tepat di belakang rumah
Kepala Desa Simatang Utara. Keluarga kepala
desa sudah menyiapkan makan siang ikan
cakalang lengkap dengan sambal dabu-dabu.
Dari titik ini, tim petugas kesehatan berbagi tugas
bersama kader posyandu setempat. Posyandu
akan dilakukan di empat dusun berbeda. Dalam
sehari posyandu digelar di tiga lokasi dalam
waktu bersamaan, sedangkan satu posyandu di
dusun lain dilakukan pagi esok harinya.
Salah satu posyandu digelar di SDN Simatang
Utara. Untuk mencapai tempat ini, jantung
dibuat berdegup kencang karena tegang.
Melalui jalan setapak di tengah hutan kelapa,
menyambung jalan sempit di perbukitan,
melewati jembatan dari pohon kelapa yang
bergoyang-goyang saat dilewati. Beberapa kali,

perjalanan harus berhenti untuk melewati jalan
menurun yang terlalu curam dan kemudian
menanjak lagi secara ekstrem. Penggilan
kemanusiaan untuk menjaga kesehatan warga
menguatkan perjalanan.
Perjalanan akhirnya berhenti di di SDN
Simatang Utara. SD yang hanya punya tiga
ruang untuk kelas 1 sampai kelas 6. Satu ruang
dipakai dua kelas secara bergantian dengan satu
guru. Di sekolah ini hanya ada tiga guru dan
seorang kepala sekolah. Di dalam kelas hanya
ada beberapa bangku yang sudah bolongbolong dimakan rayap. Di dalam lemari ada
setumpuk buku pelajaran yang sudah lusuh dan
robek di beberapa bagian. Halaman sekolah
di hari libur ini sepi. Kader posyandu setempat
lantas berkeliling dengan motor dari rumah ke
rumah, mengingatkan para ibu agar membawa
balitanya ke posyandu.
“Jika tidak datang juga, balita yang mau
diimunisasi biasanya dijemput,” cerita Jumroh,
kader posyandu yang juga guru kelas 5 dan 6.
Setelah menunggu 20 menit, warga dusun
yang punya balita mulai berdatangan. Satu
persatu balita ditimbang, diukur tinggi
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badannya dan diimunisasi. Seorang ibu muda,
Nurmin (20 tahun), membawa anaknya yang
berusia setahun. “Ini anak pertama saya.
Timbangannya bagus,” katanya.
Nurmin masih memberikan ASI untuk anaknya
dan dibantu susu formula. “Badan saya kecil, ASI
saja tidak banyak.” Nurmin ingin memberikan ASI
sampai anaknya usia 2 tahun.
Nurmin bercerita bahwa ia setiap hari makan
nasi dan ikan. “Ikan di sini gampang, yang
penting rajin ke laut untuk mencari ikan. Kalau
sayuran jarang tumbuh di sini. Ada sayur cumisa
daun singkong. Jarang bikin sayur. Paling ikan
dimasak dengan kuah santan.”
Seorang ibu di sebelah Nurmin meminta obat
cacing pada petugas Posyandu. Dia bercerita,

Proporsi antar balita (%) yang ditimbang rutin, tidak rutin serta tidak pernah
di Kecamatan Dampal Utara per Desember 2012

ada seorang bayi belum datang karena
ibunya sedang memetik cengkeh di
kebun. Di Ogotua, selain bertani kelapa,
banyak warga menanam cengkeh. Pada
musim panen cengkeh, anak-anak diajak
ke kebun untuk membantu. Sekolah
dilupakan dulu.
Beberapa ibu lain meminta obat
untuk persediaan jika suatu saat
dibutuhkan. Mereka tidak sakit, tapi
kalau sakit dan harus ke puskesmas
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untuk meminta obat itu jauh sekali. Petugas
kesehatan memberikan beberapa tablet dengan
sejumlah pesan.
Tiga anak perempuan main di tanah saat
posyandu keliling dilaksanakan. Nisa kelas 3,
Fadila kelas 4, dan Wisma juga kelas 4. Nisa dan
Fadila bilang cita-citanya mau jadi guru, dan
Wisma mau jadi polisi. “Harus sekolah,” kata Nisa,
untuk mencapai cita-citanya itu.
Di seberang sekolah, beberapa ekor sapi,
kambing dan ayam sedang melintas. Weliana
usia 30 tahun punya dua anak. Usai anaknya
mendapat imunisasi, dia bercerita, di desanya ini
hanya ada sekolah dasar. “Kalau mau lanjut SMP,
harus ke kota.”
Selesai berkegiatan, petugas kesehatan
kembali ke rumah Pak Kades untuk selanjutnya
naik perahu menuju titik posyandu berikutnya di
sebuah dusun di Simatang Tanjung. Turun dari
perahu, petugas kesehatan berjalan melewati
ladang menuju sebuah rumah panggung milik
keluarga kader posyandu setempat, Kalsum.
Di bagian belakang rumah Kalsum, ada tiga
ayunan gantung untuk tiga bayinya, dua bayi

usia wanita menikah
paling tua

Usia wanita menikah
paling muda

kembar dan seorang bayi yang baru dia lahirkan.
“Sejak adik saya jadi kader posyandu, rumah ini
digunakan untuk posyandu,” cerita Kalsum, guru
SD kelas 1 dan 2. Dia punya lima anak.
Ibu-ibu hamil disuntik antitetanus. Di antara
para ibu hamil terlihat seraut wajah yang masih
sangat muda, wajah remaja. Namanya Mulyati,

KISAH TUJUH PENJURU

107

Menggelar lapak pengobatan masyarakat
bisa dilakukan tim Pencerah Nusantara di
sembarang tempat.

Usia wanita melahirkan paling tua

Usia wanita melahirkan paling muda

16 tahun dan sedang hamil tujuh bulan.“Baru
sekali ini (kandungan saya) diperiksa bidan,” kata
Mulyati. Dia datang ditemani ibunya. Pendidikan
terakhir Mulyati adalah SD.
Di sebelah rumah panggung tempat
posyandu dilakukan, beberapa anak laki-laki
sedang bermain gasing. Selesai dengan kegiatan
posyandu di dusun ini, petugas kesehatan
bergerak dengan perahu menuju posyandu
di Dusun Labuangeha. Kali ini posyandu
dilakukan di bawah rumah panggung. Banyak
anjing berkeliaran dan kotoran hewan ternak
sepanjang jalan. Di depan rumah bersebelahan
dengan kebun, banyak kelapa sedang dijemur.
Kelapa-kelapa itu dipatuk-patuk ayam dan
dikerubungi anjing.
“Itu nanti dijual untuk diambil minyak curahnya,”
kata Suryana, seorang ibu berusia 35 tahun,
pemilik rumah yang dijadikan tempat posyandu.
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Sebaran Usia Menikah dan Melahirkan di Masyarakat
Dampal Utara per Desember 2012

Warga berdatangan untuk menimbang
balitanya, termasuk Dahniar, 18 tahun yang
punya anak usia dua tahun bernama Musdar
yang tubuhnya kurus. Dahniar bercerita bahwa
dia menikah di usia 15 tahun. Dia putus sekolah
pada saat kelas 5 SD. Suaminya berkebun kelapa.
Selesai dengan posyandu di tiga dusun,
petugas kesehatan kembali berlayar dan
bermalam di rumah dinas puskesmas pembantu
di Simatang Tanjung. Pagi harinya, posyandu
digelar di Dusun Labuan Bangko.

Di sini jalan harus hati-hati, jangan sampai
menginjak kotoran sapi yang tersebar seperti
ranjau. Saat pagi tiba, udara di tepi pantai
terasa lebih segar dengan pemandangan
indahnya. Pengalaman yang sempurna, sampai
kemudian di ujung sana terlihat seorang ibu
membuang gumpalan sampah ke pantai dan
seorang anak buang air besar di pantai. Untuk
masalah-masalah seperti ini, posyandu tidak lagi
memadai. Butuh upaya lebih keras dari banyak
pihak masalah kesehatan masyarakat.

Usia pertama kali melahirkan

Usia pertama kali menikah
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Proporsi pertolongan persalinan antara NAKES dan dukun
di Kecamatan Dampal Utara 5 tahun terakhir per Desember 2012

Proporsi tempat persalinan antara FASKES dan Non FASKES 
Dampal Utara 5 tahun terakhir per Desember 2012
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Separuh Pendapatan Dibakar
Masyarakat Ogotua lebih fasih berkomunikasi dalam
bahasa Bugis daripada menggunakan bahasa Indonesia.
Mereka tinggal di rumah permanen, semi permanen dan
rumah panggung. Sebagian menanam aneka jenis bunga di
pekarangan rumah sehingga mempercantik pemandangan.
Sebagian lagi, tapi ini sangat sedikit jumlahnya, menanam
tanaman produktif di pekarangan rumah, seperti pisang,
mangga dan aneka sayuran.
Pada umumnya warga Ogotua bekerja sebagai petani
dan nelayan. Sebagian dari mereka, terutama laki-laki,
adalah perokok. Mereka mengonsumsi rokok sampai 40
batang per hari. Ini berarti seorang perokok Ogotua dapat
membelanjakan hampir 50% dari pendapatannya yang
hanya kurang dari Rp 1 juta per bulan.
Orang-orang di sini hidup dengan mitos-mitos. Di
antaranya legenda Popo yang digambarkan sebagai
manusia jadi-jadian bertubuh pendek, berambut panjang,
bermuka rata, serta suka memakan jantung manusia. Popo
adalah biang kematian. Ada juga istilah ‘keteguran’, suatu
penyakit yang diderita seseorang akibat kutukan orang yang
sudah mati. Gejala keteguran adalah panas tinggi, kesadaran
menurun, dan gatal-gatal. Jika terkena ‘keteguran’, dukun
akan beraksi dengan meniup-niup kepala dan memberikan

Para penjual ikan segar di Pasar
Lama Ogotua
Sempat berpose di Labuhanbangkok
setelah pelayanan posyandu.
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Perbandingan (%) antara keluarga yang merokok dan yang tidak merokok
menurut Desa dan Kecamatan Dampal Utara tahun 2012

segelas air putih. Jika tidak kunjung sembuh
dan bertambah parah, masyarakat baru yakin
harus dibawa ke dokter. Juga masih ada ibu-ibu
yang melahirkan tanpa bersuara. Budaya tidak
memperbolehkan hal tersebut.
Satu tradisi turun-temurun di perkampungan
nelayan Ogotua adalah menggelar Pesta Nelayan
sebagai ungkapan rasa syukur pada Sang Pencipta
yang telah memberikan limpahan berkah. Acara
pesta nelayan ditandai dengan batang pisang yang
ditancapi cabang-cabang dari lidi seperti ranting
dan dihiasi kertas warna-warni serta lembaran uang
kertas seribu hingga lima ribu rupiah. Telur ayam
ditancapkan pada bagian ujung lidi.
Pohon buatan tersebut didudukkan dalam
keranjang yang biasa mereka gunakan untuk
menampung ikan. Di sekitarnya disusun
rapi hasil-hasil bumi mulai dari pisang, telur
ayam, telur itik, dan bahan makan lainnya
seperti ketupat, dan kue cucur. Semuanya
menggunakan alas dari daun kelapa. Setelah
pesta usai, daun kelapa yang dipergunakan
sebagai alas itu akan dikumpulkan kembali
oleh para nelayan untuk dipergunakan sebagai
pelengkap rumpon-rumpon mereka. Ketika
semua sudah lengkap, beberapa tokoh agama
setempat secara bergantian memberi saji.
Dalam aktivitas-aktivitas ini, rokok tidak
pernah ketinggalan.
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Belajar Baca Tulis
dengan Arang
Masih ada anak-anak yang tidak sekolah di
Kecamatan Dampal Utara, tepatnya di Dusun Luso,
Desa Balaroa. Luso merupakan salah satu daerah
yang masuk DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan
dan Kepulauan). Dusun Luso berjarak kurang lebih
7 kilometer dari pusat Desa Balaroa yang hanya
bisa ditempuh dengan jalan kaki menyeberangi
dua sungai tanpa jembatan dan beberapa kali naik
turun bukit.
Di sana tidak ada anak-anak usia sekolah yang
sekolah karena memang tidak ada sekolah. Kalau
mau sekolah, anak-anak harus turun ke desa dan
hal itu tidak dilakukan mengingat jauhnya jarak
yang harus ditempuh anak-anak.
Melihat anak-anak yang tidak bisa baca tulis, ada
seorang warga yang berinisiatif mengajari mereka
baca tulis. Berbekal papan triplek bekas dan arang,
kegiatan belajar mengajar dimulai. Setiap hari,
anak-anak berkumpul di balai warga untuk belajar
baca, tulis, dan berhitung. Tidak ada buku, pensil,
kapur, maupun papan tulis. Namun, dengan sarana
yang serba terbatas ini, mereka belajar dengan
semangat.
Selain belum tersentuh layanan pendidikan,
warga Luso juga belum tersentuh layanan
kesehatan. Untuk pertama kalinya, Sabtu, 2
November 2013, tim pelayanan DTPK dari Dinkes
Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten
Tolitoli, Puskesmas Ogotua dan Pencerah
Nusantara memberikan pelayanan kesehatan pada
masyarakat di Dusun Luso.
Dua mobil berangkat membawa peralatan
lengkap berupa obat-obatan, biskuit MPASI, dan
peralatan mandi yang akan dibagikan ke warga
di Luso. Awalnya, perjalanan bisa dilintasi dengan
ambulans. Baru sepertiga perjalanan, ambulans
harus diparkir dan perjalanan harus diteruskan
dengan berjalan kaki.
Banyaknya barang yang mereka bawa disiasati
dengan menyewa jasa tukang angkut barang yang
disediakan kepala desa. Sebagian barang dibawa
bersama-sama tim yang akan menuju Luso. Di
depan perjalanan, sungai sudah menyambut
untuk diseberangi tanpa jembatan. Baju basah
kuyup tidak dihiraukan. Yang ada di pikiran adalah
sampai di atas dan memberikan pelayanan terbaik
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kepada warga Luso.
Setelah sungai, beberapa bukit mereka
lewati dengan tanjakan dan jalan yang
licin. Beberapa kali, anggota rombongan
kesehatan berhenti untuk mengatur napas.
Setelah setengah perjalanan naik bukit
dengan jalan setapak yang licin, mereka
kembali bertemu sungai yang jernih airnya.
Baju yang semula basah kuyup dan sempat
kering di perjalanan, harus direlakan untuk
basah kuyup lagi.
Ada pemandangan berbeda di tepi
sungai. Terdapat semacam sumur galian
sederhana yang dibikin warga untuk
keperluan mendapatkan air bersih. Sumur
dibuat di tepi sungai karena segala aktivitas
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warga mulai dari mandi, mencuci, buang
air besar, buang air kecil dan mengambil air
untuk minum dilakukan di sungai tersebut.
Warga setempat menyebut sumur di tepi
sungai itu sebagai koala.
Sampai di tujuan, warga sudah
berkumpul. Mereka menyambut hangat
dan antusias. Layanan pengobatan dan
penimbangan balita pun di mulai. Singkong
rebus yang baru matang lengkap dengan
dabu-dabu menjadi teman beramah-tamah
usai layanan. Sungguh nikmat hidangan
sederhana yang disajikan warga dari hasil
panenan mereka. Rasa lelah dan lapar tetap
menjadi lauk paling nikmat ternyata.

Main sepak bola bantai di pantai dekat
Pasar Lama, Ogotua.
Di bawah rumah panggung dusun
Labuhanbangkok pun pelayanan
kesehatan tetap berlangsung.
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Suku Dondo di Desa Ogolali
Ogolali adalah sebuah desa terpencil jauh
dari mana-mana. Aksesnya sulit, tidak ada
listrik, tidak ada sinyal untuk telepon selular,
tidak ada tenaga kesehatan, dan tidak ada
fasilitas kesehatan. Dari Ogotua, jaraknya
sekitar 10,5 kilometer.
Desa Ogolali dipenuhi pepohonan yang
rindang. Salak, durian, dan langsat tumbuh
subur di sini. Desa ini mempunyai tiga dusun,
yaitu Dusun Satu, Dusun Dua, dan Dusun Tiga.
Di Dusun Satu dan Dusun Dua sebagian
besar warganya asli Dampal Utara, yaitu suku
Dondo. Mereka hidup berpindah-pindah dan
pekerjaannya hanya mencari kelapa. Sebagian
dari mereka adalah tuna aksara. Dusun Tiga
lebih maju. Mereka bersuku Bugis yang menjadi
petani salak. Tingkat pendidikan serta ekonomi
mereka lebih tinggi. Kesadaran warga Dusun
Tiga juga lebih baik. Untuk banyak urusan dan
masalah di desa, mereka terbiasa melakukan
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
Di Desa Ogolali, pemanfaatan rumah singgah
untuk layanan kesehatan masih sangat kurang.
Adat dan kepercayaan yang melemahkan
pemanfaatan layanan kesehatan masih kuat.
Ini terasa sekali di lingkungan suku Dondo. Di
antara perempuan suku Dondo, dukun beranak
masih diandalkan. Mereka mempercayai
khasiat air jampi-jampi yang disediakan

dukun beranak. Setelah melahirkan, seorang
perempuan tidak boleh turun tanah selama
tujuh hari.
Beberapa masalah kesehatan di Ogolali di
antaranya penimbangan balita yang kurang di
posyandu, jamban keluarga yang kurang, tidak
ada tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan,
banyak nyamuk, persalinan di rumah yang
masih tinggi, dan kenakalan remaja. Petugas
puskesmas dan Pak Kades sepakat melakukan
beberapa hal untuk kesehatan warga. Di
antaranya adalah sweeping penimbangan
balita, pembuatan jamban keluarga sederhana
secara mandiri, dijadwalkan tenaga kesehatan
untuk bertugas di Ogolali secara bergantian,
menyediakan sepeda motor warga sebagai
ambulans desa, bakti bersih di hari Sabtu,
dan apabila ada yang bersalin diminta segera
menghubungi bidan terdekat dan dukun, serta
penyuluhan dengan kerja sama lintas sektor.
Pelayanan kesehatan di Puskesmas
Kecamatan Ogotua.
Kondisi pantai di belakang Pasar
Lama Ogotua sering kotor.
Puskesmas pembantu di desa
Simatang Tanjung, pulau Simatang.
Jalan terjal dan sempit harus dilalui
oleh tim Pencerah Nusantara.
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Kearifan Lokal

Penundaan pemotongan tali pusat
kerap dilakukan oleh dukun bersalin.
Hal ini sesuai dengan temuan
penelitian terbaru mengenai praktik
delayed cord clamping yang terbukti
dapat meningkatkan konsentrasi
hemoglobin di masa awal kehidupan
bayi sehingga cadangan zat besi dalam
darah menjadi lebih banyak. Yang
membuat menarik adalah walaupun
praktik delayed cord clamping ini
banyak dilakukan, angka kejadian
ikterus cukup rendah. Ikterus adalah
kondisi dimana tubuh memiliki terlalu
banyak bilirubin sehingga kulit dan
putih mata menguning.
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No

Nama Desa

Luas (km2)

Jarak ke
Puskesmas (km)

Jumlah Penduduk
(Jiwa)

1

Ogotua

38,20

0

3.635

2

Kabinuang

13,00

3

1.095

3

Bambapula

29,00

5

2.426

4

Malambigu

12,00

15

388

5

Tompoh

17,00

12

1.660

6

Banagan

41,68

26

2.567

7

Simatang Tanjung

10,00

9,5 Mil

965

8

Simatang Utara

11,00

11,3 Mil

812

9

Sese

11,00

7

842

10

Ogolali

24,7

27,5

Pemekaran 2012

11

Balaroa

Pemekaran 2012
Total Penduduk

14.390

LINGAYAN

OGOTUA

DAMPAL UTA

LAUT SULAWESI

KEC. DAMPAL SELATAN
LENJU

KEC
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PULAU SIMATANG

Sumber: BPS

ARA

Suku Terasing di
Bambapula

C. DONDO
KEC. BASI
DONDO

Di Dusun Begalo, Desa Bambapula terdapat
suku terasing. Mereka tidak mau bergaul dengan
masyarakat sekitar. Mereka lebih memilih tinggal
sendiri-sendiri di pegunungan dengan tempat
tinggal berpencar-pencar berjauhan. Ada 40
keluarga dalam suku terasing itu. Rumahnya
berbentuk panggung dari kayu papan beratapkan
daun rumbia, hanya dengan satu ruang yang
digunakan untuk tidur dan memasak. Pekerjaan
mereka umumnya adalah buruh serabutan.
Pendidikan rata-rata sekolah dasar, dan banyak yang
putus sekolah.
“Saya datang ke sana, saya rangkul mereka.
Saya buatkan KTP dan kartu keluarga. Kami akan
membangun posyandu di sana dengan dana dari
ADD (Alokasi Dana Desa),” ujar Aidil Abidin, Kepala
Desa Bambapula.
“Kami juga ingin mendatangkan guru untuk
mereka,” kata Aidil lagi.
Perempuan-perempuan suku terasing itu
usai melahirkan langsung bekerja, mengangkat
air, mandi sendiri. Saat bekerja di kebun atau
memancing ikan mujair di telaga, anaknya ditaruh
dalam ayunan kain yang digantungkan pada dahan
pohon. Mereka kadang ke pasar untuk berbelanja.
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Mutiara Ogotua
Iim Karimah, Desyanti Eka Ernawati, Ainiatuz
Zulfa, Lies Sugianti, dan Witri Zuama Qomarania
adalah bagian dari Tim Pencerah Nusantara
yang selama tahun 2014 berada di Ogotua.
Pembawaan lima perempuan yang beranjak
dewasa ini sama-sama ekspresif dan tomboy
tanpa kehilangan sisi femininnya. Hari-hari di
Ogotua mereka jalani dengan riang. Mereka
mendengarkan pendapat orang-orang, juga
berbicara dengan anak-anak dalam Remaja
Bintang, dalam Pramuka, berbicara dengan
orang tua mengenai gizi yang baik, dan
berbicara di majelis taklim tentang keluarga
berencana. Mereka juga berbicara dengan
petugas di Puskesmas tentang apa itu hakikat
pelayanan dan etos kerja. Pergi ke dusun-dusun
bersama petugas kesehatan setempat untuk
Posyandu keliling dijalani hampir setiap hari.
“Sungguh, tersimpan banyak kekaguman dan
rasa syukur yang terus terucap ketika aku mulai
ditempatkan di daerah ini. Potensi anak-anaknya
menunggu polesan agar sinarnya muncul di
permukaan. Ya, mereka adalah mutiara-mutiara
Ogotua yang tinggal dipoles agar keluar
sinarnya,” tutur Iim Karimah.
Kehadiran Iim dan kawan-kawan
mencerahkan suasana. Seperti ketika

Di Kecamatan
Dampal Utara secara
keseluruhan terdapat
21 SD, 6 SMP,
dan 1 SMA.
Tingkat pendidikan
masyarakat di sini
tergolong rendah.

Putus sekolah
pada tahun ke-4
atau ke-5 sekolah
dasar merupakan

sebuah fenomena
yang sudah dimaklumi
masyarakat setempat.

mengajarkan cuci tangan pakai sabun pada
anak-anak SDN 1 Banagan, mereka mengajak
anak-anak bernyanyi.
“Sii goree… siii gore saa… Si si si si magaa…
si si si si magaa… Magaa… maga maga, maga
maga….”
Dengan semangatnya siswa SDN 1 Banagan
mengikuti arahan mereka melakukan tarian
salam perkenalan maga maga.
Sebenarnya hari itu sekolah akan
mengadakan acara di tepi pantai. Acara tersebut
rutin diadakan untuk penyegaran bagi siswa
setelah selesai ujian. Tim Pencerah Nusantara
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Impian Yassin
Suatu hari dalam kelas Pramuka SMPN 1 Dampal Utara. Iim Karimah dari
Pencerah Nusantara memanggil seorang siswa, “Ayo Yassin, maju ke depan dan
ceritakan cita-citamu.”
Dengan langkah malu-malu, anak laki-laki berpeci itu maju ke depan kelas.
Dan dia masih masih malu-malu sambil menggoyang-goyangkan kakinya.
“Adik-adik, kasih aba-aba kepada Yassin,” teriak Iim.
“Lampuuu, kameraaaa, action!” teriak anak-anak serempak.
Tak lama setelah aba-aba diberikan, Yassin masih diam dengan malu-malu dan
kaki digoyang-goyangkan. Tak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya.
“Ayo Yassin, mulai ceritakan cita-citamu,” kata Iim.
Suara tak muncul, hanya senyum malu-malu yang terselip di bibirnya.
“Yassin, tidak usah malu, apa cita-citamu?” Iim membujuknya.
Gelak tawa dari teman-temannya terdengar di penjuru kelas melihat tingkah
laku Yassin yang malu-malu. Dan akhirnya keluarlah suara yang ditunggu-tunggu
itu. Suara yang khas, pelan mirip suara anak perempuan.
“Namaku Muhammad Yassin,” kata anak itu, “cita-citaku menjadi Imam Masjid.”
“Subhanallah,” spontan ucap Iim.
Seluruh anak di kelas tepuk tangan riuh, kagum mendengar cerita Yassin.
“Wow, mulia sekali cita-citamu Yassin. Apa alasanmu ingin menjadi imam
masjid?” tanya Iim.
“Karena imam di Ogotua masih kurang,” jawab Yassin lantang.
Riuh tepuk tangan kembali terdengar.

individu yaitu mandi dua kali sehari, mencuci
rambut pakai shampo, gosok gigi, dan cuci
tangan pakai sabun dengan air mengalir.
Untuk memperoleh air
bersih di Simatang Tanjung
harus menimba. Air yang
didapat masih berasa asin.

bermaksud mengadakan penyuluhan kesehatan
di acara itu. Namun, hujan turun sejak pagi
dan tidak kunjung berhenti, sehingga kegiatan
dialihkan di lingkungan sekolah.
Tim Pencerah Nusantara bersama Sahpur,
seorang perawat pustu (puskesmas pembantu)
di Desa Banagan, memberikan penyuluhan
mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) untuk individu seperti cuci tangan,
gosok gigi, dan tanda anak bergizi baik. Materi
yang disampaikan terlihat cukup banyak tapi
disampaikan dengan ringan, membuat anakanak bersemangat dan antusias. Poin-poin PHBS

“Ratakan sabun dengan tangan sok gosok gosok.…
Punggung tangan sela jari, sok gosok gosok….
Telapak tangan sela jari, juga digosok….
Pegang erat jari tangan yo ayo ayo….
Kuncup kanan kuncup kiri
Jempol kanan jempol kiri
Basuh tangan dan keringkan, kumannya
hilang… yeee….”
Materi kedua mengenai gosok gigi. Sesi awal
dimulai dengan tanya jawab seputar gosok
gigi dan pemeriksaan gigi. Ternyata banyak
siswa yang mengalami karies gigi. Setelah
mendapatkan penjelasan mengenai gigi dan
cara gosok gigi yang benar, beberapa siswa
diminta maju praktik cara gosok gigi yang benar
kepada teman-temannya. Antusias siswa luar
biasa. Dipilih enam anak saja untuk praktiknya.
Dengan berbekal miniatur gigi dan sikat gigi
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Impian Septianika
Septianika akrab disapa Kika adalah siswa
kelas 7 SMPN 1 Dampal Utara. Kika aktif
dalam komunitas Remaja Bintang yang
mengajarinya untuk berani memberikan
penyuluhan tentang pola hidup sehat
pada teman, keluarga dan orang-orang di
lingkungannya. Kika punya mimpi, ingin
suatu hari pergi ke Jakarta dan suatu saat
nanti bisa menjadi dokter. Kika senang bukan
main saat tepat di Hari Pendidikan Nasional
2014 diundang Panitia Sabang Merauke agar
datang ke Jakarta pada musim liburan untuk
mengikuti program pertukaran pelajar.
Sebelumnya, 9 anak Remaja Bintang,
termasuk Kika mengikuti seleksi Anak Sabang

yang mereka bawa, masing-masing siswa
bergantian praktik.
Materi terakhir mengenai 10 tanda anak
bergizi baik. Materi disampaikan dengan
bernyanyi bersama lagu 10 tanda umum anak
bergizi baik.
“Anak bergizi baik, ada tanda-tandanya
Ayo bernyanyi, 10 tanda umum anak bergizi baik
Tambah umur, berat tinggi
Badan tegap, otot padat
Rambut kuat berkilau, kulit bersih tak pucat
Wajah ceria, mata bening
Gigi bersih, gusi merah muda
Nafsu makan baik, pencernaan baik
Bergerak aktif, bicara sesuai umur
Penuh perhatian, tidur slalu nyenyak….
10 tanda umum, anak bergizi baik
Aku punya semuanya, dan aku pun dapat 10….”
Di akhir kegiatan, seluruh siswa
mempraktikkan cara cuci tangan dengan benar
sebelum makan siang. Karena listrik padam
dan kran air tidak bisa difungsikan, mereka
berinisiatif mengisi botol-botol dengan air.
Para siswa bergantian dengan tertib mencuci
tangan pakai sabun. Meski hujan tidak kunjung
reda hingga akhir kegiatan, namun semangat,
keceriaan dan senyum selalu terhias di wajah
anak-anak.

Merauke (ASM), program pertukaran pelajar
SMP yang mengutamakan tiga nilai yaitu
Pendidikan, Toleransi, dan Ke-Indonesiaan. Kika lolos di semua tahapan seleksi
dan berangkat ke Jakarta pada akhir Juni
2014. Mimpi anak Dampal Utara untuk
menginjakkan kaki di Jakarta akhirnya
terwujud.
Selama di Jakarta, Kika tinggal bersama
orangtua angkat. Dia belajar banyak hal
termasuk toleransi dalam kebhinekaan.
Teman-teman melepas kepergiannya dengan
membuat pesan dalam kertas berwarnawarni. Mereka ingin mendengar cerita Kika
begitu Kika kembali pulang ke Ogotua.
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Puskesmas pembantu di Desa
Simatang Utara tak terawat dan
kosong.
Anak-anak Dusun
Labuhanngeha, Simatang
Tanjung bermain gasing.
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Kibar Merah Putih di Dada

Tim Pencerah Nusantara memberi hormat
pada bendera merah putih baru, pengganti
bendera merah putih lama yang kusam.

17 Agustus 2011.

Setelah 66 tahun Indonesia merdeka,
untuk pertama kalinya, bendera merah putih
dikibarkan di Pulau Lingayan. Sejak itu, merah
putih berkibar setiap hari sepanjang tahun di
salah satu pulau terluar Indonesia ini.
Menjelang detik-detik peringatan proklamasi
waktu itu, ratusan peserta upacara datang dari
daratan. Mereka penuh semangat menumpang

kapal-kapal motor yang berangkat dari sejumlah
titik di sepanjang pantai Kabupaten Toli-toli.
Tepat pukul 08.00, upacara dimulai. Peserta
upacara berbaris rapi di sebuah lapangan di
tengah pulau. Mereka yang turut ambil bagian
dalam upacara itu adalah anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pegawai pemerintah daerah, anak-anak
sekolah, dan masyarakat Pulau Lingayan.
Usai upacara, sekelompok warga membawa
bendera merah putih yang diikat pada sebatang
bambu, memasuki lapangan. Dikawal dua
anggota TNI, mereka berjalan menuju depan
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podium diiringi lagu “Indonesia Pusaka” dan
“Rayuan Pulau Kelapa”. Di depan podium,
mereka menyatakan ikrar untuk tetap setia
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peringatan Hari Kemerdekaan RI untuk pertama
kalinya di Pulau Lingayan itu digelar Tim Kerja
Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Sebuah upaya untuk
menegaskan kedaulatan Indonesia di Pulau Lingayan
dan menumbuhkan semangat nasionalisme warga
Indonesia di pulau-pulau kecil terluar.
Mengacu pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Indonesia
memiliki 92 pulau kecil terluar yang berbatasan
langsung dengan sembilan negara tetangga. Pulau
Lingayan adalah bagian dari 92 pulau kecil terluar itu.
Secara geografis Pulau Lingayan terletak di
sebelah barat Teluk Dondo dan masuk wilayah
Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara,
Kabupaten Toli-toli. Bagian utara pulau ini
berbatasan dengan Laut Sulawesi yang langsung
menghadap ke Malaysia. Pulau ini memiliki
karakteristik pantai berbatu dan berpasir. Di sisi
timur laut pula merupakan pantai mangrove.
Selain Pulau Lingayan, di Provinsi Sulawesi
Tengah ada dua pulau terluar yang berbatasan
langsung dengan perairan Malaysia dan Filipina,
yaitu Salando dan Dolangan. Namun, Pulau
Salando dan Dolangan tidak ada berpenghuni.
Sementara penghuni Pulau Lingayan berasal
dari suku Bugis, Mandar, dan Dondo yang
sebagian besar berprofesi sebagai nelayan
tangkap tradisional dan buruh kebun kelapa.
Pulau Lingayan terdiri atas tiga kampung yang
dinamai sesuai dengan suku asal penduduk
yang mendiami, yaitu Kampung Dondo atau
Kampung Tanjung yang terletak di sebelah utara
pulau yang didiami oleh mayoritas penduduk
berasal dari Suku Dondo (Kabupaten Toli-toli
Provinsi Sulawesi Tengah). Kampung Bugis atau
Kampung Tengah yang terletak di tengah pulau
dan didiami oleh mayoritas penduduk berasal
dari suku Bugis (Provinsi Sulawesi Selatan).
Kampung Mamuju yang terletak di sebelah
selatan pulau yang didiami oleh mayoritas
penduduk yang berasal dari Suku Mandar
(Mamuju-Provinsi Sulawesi Barat).
Suku-suku yang mendiami Pulau Lingayan
masih terikat kuat dengan asal daerah mereka
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Semangat nasionalisme
ini yang merayapi
relung-relung batin
anak-anak muda
dari seluruh Indonesia
yang bergabung dalam
Pencerah Nusantara.
yang ditunjukkan dengan rutinitas ‘pulang
kampung’ pada saat hari-hari raya keagamaan
atau acara-acara kekeluargaan seperti
pernikahan dan naik haji.

22 Juni 2014

Lima anak muda yang tergabung dalam
Pencerah Nusantara, Iim Karimah, Desyanti
Eka Ernawati, Ainiatuz Zulfa, Lies Sugianti, dan
Witri Zuama Qomarania, ditemani kepala dusun
setempat, menurunkan bendera merah putih yang
sudah kusam, menggantinya dengan bendera
merah putih baru dengan ukuran yang lebih besar.
Mereka mengerek tiang bendera dengan
menyenandungkan lagu “Indonesia Raya” di
dalam batin. Saat merah putih berkibar di atas
sana, lima anak muda itu berdiri dengan posisi
tegak untuk memberikan penghormatan.
Merah putih berdesir dalam darah mereka,
mengingatkan kembali apa tujuan mereka
datang ke Pulau Lingayan. Perasaan cinta Tanah
Air, rasa memiliki Indonesia, keinginan yang
kuat untuk berpartisipasi membangun bangsa,
membuat mereka yang tergabung dalam
Pencerah Nusantara mau ditempatkan di mana
saja di daerah-daerah terpencil di berbagai
penjuru negeri, termasuk di Pulau Lingayan.
Saat tantangan berubah dan peran dibutuhkan,
anak-anak muda seperti Iim Karimah dan kawankawan memilih dengan sadar terjun ke tengah
masyarakat terpencil. Bersama warga dan semua
pihak yang berkeinginan baik, mereka bergarak
bersama mewujudkan kehidupan yang lebih baik,
lebih sehat. Semangat nasionalisme baru ini yang
merayapi relung-relung batin anak-anak muda dari
seluruh Indonesia yang bergabung dalam Pencerah
Nusantara untuk berbuat untuk Indonesia tercinta.
Merah putih selalu berkibar di dada mererka.
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Penampung air bersih
nelayan sikakap
mentawai.
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sikakap

Menerjang Gelombang

Di Mentawai
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Upaya Warga Tetap Berdaya
dua SMP keluar, mungkin tidak kuat jalan setiap
Keringat bercucuran di dahi David Sebastian,
hari selama satu jam berangkat dan satu jam
Novita Dewi, Anies Sulistiana, dan Helmi dalam
pulang,” katanya.
perjalanan pulang dari sekolahnya di SMPN
Mirna tinggal bersama orangtua dan adiknya.
1 Pagau Utara Selatan menuju rumah sejauh
Ayahnya bertani dengan menanam padi dan
tiga kilometer di Dusun Sikaute, Desa Taikako.
keladi. Ibunya, Rosmaneli, kader posyandu.
Mereka baru saja mengikuti masa orientasi
Sebulan sekali, rumahnya yang bagian bawah
sekolah (MOS).
semen dan bagian atasnya kayu ini digunakan
Lulus Sekolah Dasar (SD) kemudian
untuk kegiatan posyandu. Di antara warga
melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama
sekitar, rumah keluarga Mirna dapat dikatakan
(SMP) membuat mereka begitu bersemangat. “Ini
layak. Ada kamar mandi dan WC di rumah. Selain
MOS hari terakhir,” cerita David, awal Juli 2014.
itu, rumahnya dilengkapi antena parabola untuk
Mereka memakai seragam olah raga dan
menangkap siaran
pernak-pernik khusus
MOS yaitu topi terbuat
Rumah Mirna letaknya televisi dan dan alat
penampung air hujan.
dari kertas, bentuknya
di dataran tinggi.
“Di sini lebih banyak
panjang lancip pada
Keluarga Mirna
rumah yang ada wcujungnya, dan tas
termasuk yang
nya dibanding yang
yang dimodifikasi dari
tidak,” cerita Mirna
karung. Untuk sampai
terdampak tsunami
bercerita tentang
sekolah yang mereka
pada 2005. Kala itu
meningkatnya
datangi dengan penuh
Mirna dan keluarga
kesadaran warga akan
semangat, mereka
kesehatan.
terus berjalan mendaki.
tinggal di bawah,
Pekarangan rumah
Rumah mereka terletak
posisinya dekat laut.
keluarga Mirna
di pegunungan.
Gelombang tsunami
ditanami pohon
Pada hari yang
menghancurkan
pisang dan terong.
sama, Mirna Delviana,
kelas 9 SMPN 1 Pagau
rumahnya, juga rumah Ada juga bunga
sepatu yang sedang
Utara Selatan, yang
banyak warga lain.
mekar. Warnanya
juga tinggal di Dusun
merah menyala. Hari
Sikaute sedang libur.
ini, ibunya memasak nasi dan sayur daun ubi
Seperti David dan teman-temannya, Mirna juga
ditumis karena tidak ada kelapa.
berjalan kaki ke sekolah. “Dari dusun ini, saya
Mirna bercita-cita menjadi dokter. “Saya suka
berangkat bersama teman-teman. Ada enam
baca buku, ikut paduan suara, dan main bola
teman dari sini yang sekolah di sana. Kalau
voli,” cerita Mirna tentang hobinya.
bangun kesiangan, saya jalan sendirian,” cerita
Rumah Mirna letaknya di dataran tinggi.
Mirna, “Kelas dimulai jam 7.30, dari rumah kami
Keluarga Mirna termasuk yang terdampak tsunami
berangkat jam 6.30,” lanjutnya.
Mirna tidak mempermasalahkan jauhnya jalan pada 2005. Kala itu Mirna dan keluarga tinggal di
bawah, posisinya dekat laut. Gelombang tsunami
yang harus ditempuh. “Jauh, kalau sudah sering
menghancurkan rumahnya, juga rumah banyak
rasanya jadi dekat. Tetap semangat. Ada juga
warga lainnya. Kemudian Mirna dan warga yang
teman-teman yang putus sekolah di sini, kelas
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lain direlokasi ke rumah baru di lokasi yang lebih
aman di dataran yang lebih tinggi.
Sebuah keajaiban terjadi ketika itu. Adik
Mirna yang masih bayi terbawa arus dan
kemudian ditemukan dalam keadaan hidup.
“Itu anak ajaib,” kata Rasmiliani, nenek Mirna
menunjuk Andival, adik Mirna yang kini sudah
kelas 5 SD.
Rasmiliani tinggal di rumah tak jauh dari

rumah keluarga Mirna. “Saya takut kalau ingat
kejadian itu. Lebih baik tinggal di gubuk tapi
aman,” kata Rasmiliani. Rumah Rasmiliani yang
dirobohkan tsunami itu rumah permanen
dengan semen sebagai material utama, lebih
bagus dari rumahnya yang sekarang.
“Dulu sebelum tsunami itu lebih enak
daripada sekarang. Dulu kemarau tetap ada air,
sekarang tidak,” kenang Rasmiliani, “Sekarang
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ini lagi susah air. Kami ambil air minum tetap di
sungai.”
Rasmiliani petani padi. Dia membawa
keranjang besar yang diikatkan di punggung.
Dengan topi khas terbuat dari daun, Rasmiliani
berangkat ke sawah. “Sawahnya jauh, di balik
perbukitan itu,” ujarnya bergegas pergi.
Rasmiliani berjalan menuruni gunung dan
berbelok ke arah persawahan yang hijau
terbentang. Pada petak-petak sawah yang
tanahnya berundak-undak, ada sawah yang
padinya hijau bersih, ada juga sawah yang
padinya seperti rusak karena diserang hama. Di
sebuah gubuk atau rumah singgah di tepi sawah,
beberapa ibu petani sedang duduk berisitarahat.
Di Desa Taikako ini, selain padi, ada juga
petani pisang, petani cengkeh, petani keladi
dan lain-lain. Warga ada yang menjadikan
nasi sebagai makanan pokok, ada juga yang
makanan pokoknya adalah keladi.
Di dusun-dusun pedalaman, masih ada
kelompok masyarakat yang mencari makanan
dengan cara berkeliling hutan. Mereka
menyebut aktivitasnya itu sebagai berladang.
Di hutan, mereka kadang menemukan pisang,
durian atau buah-buahan yang lain tergantung
musimnya. Ada juga yang berjalan-jalan di tepi
laut dan menemukan kerang. Kerang itu dibakar
lalu dimakan.
Desa Taikako merupakan bagian dari
Kecamatan Sikakap. Kalau ada warga desa ini
yang sakit, mereka pergi ke Puskesmas Sikakap
yang berada di Desa Sikakap. Hanya ada satu
Puskesmas untuk seluruh warga sekecamatan
berjumlah 17.949 jiwa, tersebar di tujuh desa,
Desa Taikako, Desa Matobe, Desa Sikakap, Desa
Maklao, Desa Sinaka, Desa Malakopa, dan Desa
Bulasat.

Pelabuhan Sikakap, jantung
penghubung perekonomian dengan
Kota Padang.
Anak-anak Desa Matobe pulang dari
gereja.
Gereja tua Desa Taikako yang sudah
lama tidak digunakan.
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Terpisah 12 Jam Perjalanan Laut
Kecamatan Sikakap merupakan salah
satu daerah dari Kepulauan Mentawai yang
terletak sekitar 150 kilometer dari lepas pantai
Sumatera Barat dan berbatasan langsung
dengan Samudera Hindia. Dari Pelabuhan
Bungus Padang, daerah ini bisa ditempuh
sekitar 12 jam perjalanan laut dengan kapal
penumpang Gambolo atau Ambu Ambu.
Jadwal kapal menuju Sikakap hanya dua kali
dalam sepekan, Selasa dan Sabtu. Jika tak
sanggup membayangkan belasan jam di atas
laut, ada pilihan transportasi yang lebih cepat,

Terbatasnya jadwal kapal terasa berat bagi warga
Sikakap ketika ada anggota keluarga yang sakit dan
harus dirujuk ke rumah sakit di kota. Puskesmas
Sikakap memang sudah melayani rawat inap
24 jam. Namun, untuk kasus-kasus khusus yang
memerlukan penanganan lebih lanjut, dokter di
Puskesmas akan merujuk pasien ke rumah sakit di
kota kabupaten atau di Kota Padang.
Di Puskesmas Sikakap, ada tiga tempat tidur
untuk ruang perawatan biasa, satu ruang isolasi
untuk penyakit TBC, satu ruang untuk anak
gizi buruk, dan satu ruang bersalin. Petugas

yaitu kapal Mentawai Fast dari Dermaga Muara
Padang. Dengan Mentawai Fast, perjalanan laut
selama 12 jam menuju Sikakap bisa disingkat
jadi hanya empat jam. Setelah menempuh
perjalanan sekitar 12 jam, penumpang biasa tiba
di dermaga Sikakap saat matahari menjelang
terbit. Begitu kapal penumpang merapat, para
pemilik boat sudah stand by untuk menjemput
penumpang yang akan menuju dusun-dusun
terpencil di Kepulauan Mentawai.

Puskesmas bekerja dalam tiga shift, pagi, sore
dan malam. “Belum lama ini ada pasien stroke
dirawat di sini dan tidak tertolong kemudian
meninggal,” kata Luciana, petugas Puskesmas.
Dokter Puskesmas menempati rumah
dinas yang terletak di samping Puskesmas.
Petugas kesehatan setempat bersama Tim
Pencerah Nusantara selama dua tahun terakhir
menyelenggarakan posyandu keliling dari dusun
ke dusun. Mereka mendatangi dusun-dusun
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hingga ke pelosok-pelosok secara bergantian.
Sangat banyak dusun di sini. Di Desa Sikakap
misalnya ada 13 dusun, Desa Taikako ada 19
dusun, dan Desa Matobe ada 12 dusun.
Dengan sepeda motor, petugas kesehatan
naik turun gunung, menyeberangi lautan
dengan perahu, menyeberang sungai dengan
rakit. Pada beberapa ruas jalan menuju dusun
terpencil, sebagian badan jalan sudah diaspal.
Walaupun tidak terlalu mulus, tapi cukup
nyaman saat jalan beraspal itu dilalui. Tapi masih
banyak juga titik-titik jalan yang menegangkan

Selat antara Pulau Pagai Selatan dan
Pulau Pagai Utara ini tidak berombak.
Memudahkan transportasi perahu dengan
motor kecil.
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untuk dilalui, berbatu, berlumpur, dan tidak
terduga kondisinya.
Di dusun-dusun pedalaman, masih banyak
orang yang hidupnya sangat tradisional cenderung
primitif. Untuk memenuhi kebutuhan makan
setiap hari, mereka berkeliling hutan mencari
sumber makanan. Mayoritas warga makan keladi
yang diparut dengan taburan parutan kelapa.
Masih banyak juga warga korban tsunami
yang tinggal di hunian sementara di rumahrumah darurat karena hunian tetap atau
rumah relokasi hingga hampir sepuluh tahun
pascatsunami belum selesai dibangun. Banyak
dari mereka masih buang air besar di kebun,
sungai atau di laut. Pada musim hujan, mereka
memasang bak dan ember seadanya untuk
menampung air hujan. Sebagian mengambil air
dari sungai yang jaraknya jauh dari rumah untuk
keperluan harian. Bisa dibayangkan bagaimana
gangguan kesehatan yang mengintai dengan
pola hidup seperti ini.

Perahu kecil digunakan setiap hari untuk
ke sekolah, pasar, dan puskesmas.

Dengan sepeda motor, petugas kesehatan naik
turun gunung, menyeberangi lautan dengan
perahu, menyeberang sungai dengan rakit.
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Tim PN harus rela masuk ke desa pedalaman untuk bertemu langsung dengan warga suku
Mentawai. Warga suku Mentawai jarang tinggal di wilayah kecamatan.

Tidak Panen
Perahu ditambatkan ke tepian, beberapa orang
petugas kesehatan melompat ke daratan. Mereka
membawa perlengkapan medis untuk imunisasi.
Kali ini giliran posyandu di Dusun Berkat Baru, di
rumah Kepala Dusun Petrus Sadabalat.
Seorang kader posyandu setempat memasang
timbangan gantung seperti yang biasa digunakan
di pasar-pasar daging tradisional. Kader yang lain
menyiapkan buku catatan. Kader yang lain lagi
berkeliling rumah warga, mengingatkan hari ini
jadwal posyandu yang sudah tiba.
Beberapa ibu yang punya anak balita sudah
datang. Para balita ditimbang dan diukur tinggi
badannya satu persatu. Aktivitas wajib yang
sederhana, tetapi hasilnya menjelaskan banyak hal
terkait kondisi balita.
“Kadang ada yang ke posyandu untuk imunisasi
saja. Kalau tidak, dia enggak datang, padahal
posyandu itu sampai anak usia lima tahun,” kata
Sepen Suryati, ketua kader posyandu. “Saya jadi
kader posyandu supaya bayi-bayi di lingkungan
kita ini sehat dan tetap sehat.”
Bidan Afri yang datang ke Sikakap karena ikut
program Pencerah Nusantara mengemukakan, selama
bertugas di Sikakap, dia masih menemukan kasus bayi
meninggal ketika persalinannya dibantu dukun.
“Kita tidak bisa menganggap dukun tidak
ada. Banyak orang suka ke dukun, lebih percaya
pada dukun. Kami berikan pelatihan pada dukun,
menunjukkan mana bayi sehat, mana bayi tidak
sehat, tanda bahaya ibu hamil, mempersuasi
mereka agar merujuk pasien yang mau melahirkan
ke petugas kesehatan, bisa ke bidan poliklinik desa
atau ke dokter di puskesmas,” kata Afri.
Kemitraan bidan dan dukun terus berlangsung
dan ditingkatkan. Dalam perjalanannya, ada dukun

yang kemudian beralih menjadi kader posyandu.
Sebuah perkembangan yang menggembirakan
semua pihak.
Kepala Dusun Petrus, pemilik rumah yang
dipakai untuk posyandu, sedang melayani pembeli
di warung kelontong di samping rumahnya. Anak
pertamanya kuliah keperawatan di Padang. Anak
keduanya berusia 11 tahun. Istrinya guru SMP.
Selain berdagang, Petrus juga petani cokelat. Dia
punya 4.000 batang pohon cokelat.“Saya menanam
cokelat tahun 2007, sempat beberapa kali menikmati
panen cokelat, tapi berikutnya sejak tahun 2010 sudah
tidak lagi menikmati panen. Cokelat dimakan hama,
buahnya jadi busuk dan berwarna hitam. Sudah
berbagai cara saya lakukan untuk menanggulangi
hama itu, tapi tidak bisa,”cerita Petrus.
Ketika belum kena hama, sekali panen bisa
dapat 500 kilogram cokelat, 300 kilogram. “Setelah
kena hama, nol, 5 kilogram saja susah,” lanjut Petrus
yang tidak berdaya menyaksikan kebun cokelatnya
terlantar tak terurus.
Rumah Petrus menghadap Selat Sikakap,
selat yang membatasi Pantai Utara dan
Pantai Selatan. Petrus dan warga Berkat Baru
lainnnya mendapatkan air bersih dari sungai di
pegunungan yang dialirkan melalui bambu.
“Kalau sayur, paling di sini ada daun singkong.
Kalau mau yang lain-lain, harus ke pasar,” kata Petrus.
Sebagian warga Berkat Baru bertani pisang,
sebagian lagi bertani kelapa, sebagian turun ke
laut mencari ikan.
Petrus cerita, banyak anak di daerahnya putus
sekolah karena kenakalan. “SMP kelas 1, 2 bisa putus
sekolah, ada juga yang kelas 3 putus sekolah, padahal
tinggal ujian nasional, karena kenakalan, pergaulan
bebas, kemudian hamil dan putus sekolah.”
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Hal-hal yang Belum Selesai
Menuju Dusun Rua Monga di Desa Taikako,
pada awalnya jalanan cukup mulus. Namun,
memang itu hanya awalnya. Ketika bertemu
perbukitan, jalanan mulai dipenuhi penuh
bebatuan, lubang, dan lumpur dari genangan
air. Perjalanan belum berakhir karena harus
dilanjutkan dengan menyeberangi sungai
dengan rakit.
Sampai ujung perbatasan Kecamatan
Sikakap, rakit sempat melewati deretan
hunian sementara korban tsunami, juga
kawasan hunian tetap, dan
rumah-rumah untuk relokasi
yang kondisinya setengah jadi.
Pembangunan rumah terhenti
alasannya sedang menunggu
bahan material yang semuanya
didatangkan dari luar pulau.
Sebuah pembangunan yang
fatal secara konsep karena
mengabaikan material lokal yang
sebenarnya bisa dioptimalkan.
Di kawasan hunian sementara,
di sebuah rumah dari papan kayu,
seorang ibu sedang menyuapi
anaknya dengan keladi rebus
yang dicampur parutan kelapa.
Anaknya itu kurus. Banyak luka
di kakinya karena penyakit kulit sejenis kudis
yang tidak ditangani dengan baik. Daerah
ini gersang. Banyak hutan dibakar untuk
keperluan lahan persawahan.
Di beberapa kawasan, jalannya lebar
dan bagus. Pelebaran dan perbaikan jalan
dilakukan karena ada rencana pemindahan
kantor kecamatan ke Desa Taikako. Namun,
rencana tidak jelas realisasinya. Bahkan
terdengar kabar, rencana batal.
Masih di Desa Taikako, tepatnya di
Dusun Silaoinan Barat, petugas kesehatan
menggelar posyandu di rumah seorang kader.
Banyak warga datang membawa bayinya.
Seorang di antaranya adalah Risnayanti, 21
tahun, anaknya Anugrah berusia 10 bulan.
Timbangan Anugrah tujuh kilogram.

Selesai menimbangkan anaknya, Risnayanti
pulang ke rumahnya di seberang jalan.
Sebuah rumah panggung terbuat dari kayu
beratapkan daun sagu. “Ini rumah nenek saya,”
kata Risna.
Anugrah merangkak belajar berdiri
ditemani tiga anak tetangga, Sopia kelas
6 SD, Rachel dan Angelic sama-sama kelas
2 SD. Nama anak-anak di Dusun Silaoinan
Barat memang unik untuk ukuran dusun.
Mendengar namanya, mereka yang berasal

dari perkotaan, tidak akan merasa asing.
“Saya melahirkan tanpa suami. Dia pergi
begitu saja, tidak mau bertanggung jawab,”
cerita Risna dengan tatapan hambar.
Hari ini Risna memasak keladi. Keladi
direbus. Setelah itu ditumbuk halus dan
dibuat bulatan-bulatan untuk kemudian
ditaburi parutan kelapa. Warga di dusun ini
umumnya memang makan keladi, ubi, pisang,
dan sayur daun ubi. Beras yang dimasak
menjadi nasi tidak cukup populer, selain
memang karena langka dan mahal.
Di sebuah rumah panggung berukuran kecil
yang dikelilingi bunga soka merah, seorang
nenek yang sudah renta tubuhnya sedang
membersihkan rumput. Tekun dan asyik tak
terganggu hiruk pikuk di sekitarnya.
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Warga yang tinggal di pusat
keramaian Sikakap mayoritas
adalah warga pendatang dari
Padang, Batak, dan Nias.

Pasar Rabu Sikakap
Bagi orang-orang yang berada di desa dan
dusun seberang Selat Pagai Utara dan Pagai
Selatan, Desa Sikakap yang berada di Kecamatan
Sikakap adalah metropolitan. Di Sikakap semua
ada. Pasar ada. Penginapan ada. Rumah makan
ada. Puskesmas ada. Sekolah ada. Bank juga ada.
Setiap hari, terminal penyeberangan di empat
titik belakang Pasar Sikakap relatif ramai. Empat titik
itu adalah Terminal Polaga, Terminal Berkat Baru,
Terminal Tepoci dan Terminal Pardedeh. Banyak
perahu yang siap melayani penumpang. Satu
perahu bisa memuat 30 penumpang dewasa. Jika
mengangkut anak sekolah, perahu bisa menampung
sampai 60 penumpang. Sekali menyeberang,
penumpang membayar tiga ribu rupiah, untuk anak
sekolah cukup membayar seribu rupiah.
Untuk penumpang umum, kalau sudah
ada tujuh penumpang saja, pemilik perahu
mau segera berlayar. “Sekali jalan minimal
mengangkut tujuh orang. Target kami sekali
jalan mendapat Rp 20.000 sehingga tidak
merugi,” kata Marihot, 39 tahun, pemilik perahu.
Dia menyebut perahu dengan sebutan boat.
“Saya dari tahun 70-an membawa boat
untuk menyeberangkan warga dari terminal ke

terminal,” cerita Marihot.
Marihot tinggal di Dusun Seay Baru. Anaknya
dua, yang sulung saat ini kelas 4 SD dan bungsu
berusia tiga tahun. “Di sini ada posyandu tiap
bulan tanggal empat, anak saya divaksin.”
Menjalani usaha perahu penyeberangan,
tantangan yang dihadapi Marihot adalah
kelangkaan BBM yang kadang kala terjadi.
Upayanya mencari penghasilan terbentur
tembok saat kelangkaan BBM terjadi. “Kadang
tidak ada minyak, harus tunggu kapal datang.”
Pada hari Rabu, terminal penyeberangan
lebih ramai karena Rabu adalah hari pasar.
Pada hari pasar itu, kapal besar biasanya
datang membawa bahan makanan segar dari
Kota Padang. Orang-orang dusun dari lereng
pegunungan menyeberangi Selat Pagai Utara
dan Pagai Selatan, tumpah-ruah ke pasar satusatunya yang ada di Sikakab untuk mencari
kebutuhan mereka. Sebagian dari mereka yang
datang dari pelosok dan gunung membawa
hasil tani untuk dijual. Ada pisang, cabai, sayur
kacang panjang, timun, dan buah-buahan
yang dipanen sesuai musimnya. Sebagian dari
mereka ke pasar untuk berbelanja makanan,
beras, sayuran. Menjelang perayaan hari raya
keagamaan, Lebaran dan Natal, mereka ke
pasar untuk membeli pakaian. Mereka ingin
memaknai hari raya keagamaan dengan
kebaruan. Hal umum juga dilakukan warga di
hampir seluruh wilayah Indonesia.
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Tabel 39
Distribusi Frekuensi Tempat Persalinan di Kec. Sikakap, Kab. Mentawai Tahun 2013

POLINDES

Rumah Sendiri

1%

77%

PUSKESMAS 7%

Rumah Sakit

Rumah Bidan

Rumah Dukun

10%

1%

4%
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Cita-cita Syafrizal

Di permukaan laut, dua anak kecil mengapungapung di dalam kotak styrofoam kulkas bekas yang
terkikis sudut dan pinggirnya. Satu anak duduk
manis dan satu anak menggerak-gerakkan dayung
supaya barang bekas yang mengapungkan
mereka dapat terus bergerak maju. Keduanya
asyik dan ceria bermain-main dengan “perahunya”.
Mereka bermain di pinggir laut, tidak terlalu ke
tengah. Ada keceriaan anak-anak dan bahagia
yang terpancar di sana.
Sementara itu, operator perahu siaga di
terminal. Tentu saja, ini perahu yang lebih layak
dibanding perahu anak-anak yang menemukan
keceriaan di atas. Beberapa orang datang, duduk
di bangku terminal. Begitu calon penumpang
sudah banyak, lebih dari tujuh orang, operator
perahu mempersilakan mereka naik. Dua orang
perempuan ikut naik perahu dengan membuka
payung untuk melindungi diri dari mereka
sengatan matahari.
Syafrizal dan Henricus bahu-membahu
memasukkan sepeda motor ke dalam perahu.

Sejak bencana gempa dan tsunami, ada
banyak jembatan di wilayah kecamatan
Sikakap yang rusak hingga akses
transportasi darurat pun diupayakan
sendiri oleh warga.
Apa saja bisa masuk ke dalam perahu. Salah
satunya dan kerap dilakukan adalah sepeda
motor. Mereka akan menyeberang ke Dusun
Seay Baru. Sepeda motor yang mereka bawa itu
akan digunakan sebagai sarana transportasi di
tempat tinggal mereka di Dusun Bulasat yang
ada di kawasan pegunungan.
Syafrizal membawa tas plastik berisi beras,
teh, sabun cuci, dan roti. “Ini belanjaan buat
keluarga,” kata Syafrizal. Dia kelas 1 SMA Sikakap.
Karena rumahnya terlalu jauh, Syafrizal menyewa
sebuah kamar kos dekat sekolahnya. Sewa kos
Rp 100.000 per bulan. Berbeda dengan Henricus
yang sudah putus sekolah sejak kelas 2 SMA,
Syafrizal masih sekolah dan hendak mewujudkan
cita-cita menjadi dokter. Seperti kebanyakan
warga di Sikakap, ayah Syafrizal petani, menanam
cokelat, pisang. Selama menunggu musim panen
dan tidak ada pekerjaan di kebun, ayahnya
menjadi buruh angkut pasir. Ibunya mengurus
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Distribusi Frekuensi Informasi Umum
Responden di Kec. Sikakap Kab. Kepulauan
Mentawai tahun 2013
Dimensi

Frekuensi

Presentase

(n)

(%)

Sikakap

700

45.5

Taikako

540

35.1

Matobe

300

19.5

1540

100

Laki-laki

192

51.4

Perempuan

748

48.6

1540

100

1183

76.8

46

3.0

Desa

Total
Jenis Kelamin

Total
Suku
Mentawai
Batak
Minang

245

15.9

Jawa

25

1.6

Melayu

12

0.8

Nias

29

1.9

Total

1540

100

26

1.7

Belum sekolah

422

27.4

Tidak tamat SD

114

7.4

SD

447

29.0

SMP

228

14.8

SMA

232

15.1

Pendidikan Terakhir
Tidak pernah sekolah

PT
Total

71

4.6

1540

100

1039

67.5

Membaca
Ya
Tidak
Belum bisa
Total

51

3.3

450

29.2

1540

100
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Semoga kesadaran
Syafrizal yang
memunculkan cita-cita
menjadi dokter mampu
mewujud sehingga
kemandirian warga di
bidang kesehatan
makin membaik.
rumah tangga dan bertanggung jawab mencari
kayu bakar ke hutan untuk memenuhi kebutuhan
sendiri. Dengan tekad yang kuat dan dukungan
kedua orangtuanya yang membiayai sekolahnya,
Syafrizal hendak menjawab kebutuhan nyata
warga di sekitarnya, yaitu pelayanan kesehatan
yang baik. Untuk itu, cita-cita menjadi dokter
terus dihidupi dan diwujudkannya.
Di Dusun Bulasat, banyak orang membuat
kerajinan sapu, topi, dan tikar dari daun
untuk dipakai sendiri. Warga cukup mandiri
sebenarnya. Semoga kesadaran Syafrizal yang
memunculkan cita-cita menjadi dokter mampu
mewujud sehingga kemandirian warga di
bidang kesehatan makin membaik. Meskipun
desa kecil, tenaga kesehatan bisa dihasilkan dan
memberi dampak bagi kesehatan masyarakat.
Sebuah rumah singgah nelayan di Dusun
Sikakap Barat setiap pagi jadi pasar nelayan.
Di sinilah para nelayan berkumpul dan
memasarkan hasil tangkapan mereka di laut.
“Saya mencari ikan dengan cara memancing
dan memasang jaring,” cerita Amrin, 49 tahun.
Amrin yang asal Mentawai ini menjadi nelayan
sejak 1983. Tinggal di Dusun Sikakap Tengah,
tiap jam lima sore kalau cuaca bagus, Amrin
berangkat melaut sejauh 3 mil atau sekitar lima
kilometer.
“Jam lima pagi saya sudah sampai di sini.
Ikan hasil tangkapan semalaman dijual di sini.
Dalam semalam kadang saya dapat 50 ekor,
kadang 100 ekor,” kata Amrin.
Amrin punya lima anak, yang paling kecil
usia tiga tahun. Ia bercerita, anaknya sudah
diimunisasi semua. Layanan kesehatan yang
didapat cukup memadai. Kesadarannya
dan istri untuk menjaga kesehatan keluarga
diwujudkan dengan keterlibatan dalam
sejumlah kegiatan posyandu dan puskesmas.
“Kalau anak sakit, berobat ke puskesmas.”
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Nanda dan Laut yang Digemarinya
Di sebuah rumah panggung, tepat di depan
pintu utama, tumbuh pohon jambu air yang
lebat daunnya dan sedang belajar berbuah.
Vincencia Rina Vernanda atau biasa dipanggil
Nanda tengkurap sambil menulis catatancatatan pendek tentang hari valentine di buku
harian. Sebuah aktivitas remaja yang umum
dijumpai, termasuk di Sikakap, Mentawai.
Musim liburan ini, Nanda yang kelas 2 SMP
sedang sendirian di rumah. Ayahnya, Angelo
Barisikep, seorang tukang bangunan, sedang
bekerja di proyek untuk membangun rumah
orang. Ibunya, Yusnita, sedang ke pasar, menjual
hasil kebun, yaitu kangkung, bayam, dan
singkong yang ditanam dan sudah saatnya
panen. Dari rumah menuju pasar, Yusnita
berangkat jam lima pagi. Hasil panen di kebun
sendiri itu dibawa Yusnita dengan gerobak
dorong.
Nanda bungsu dari lima bersaudara. Kakak
sulungnya sudah jadi sarjana, kakak keduanya
sedang kuliah di Padang, kakak ketiganya sudah
menikah, dan kakak keempatnya kelas 2 SMA.
Meskipun hidup sederhana, kedua orangtua
Nanda menaruh pendidikan sebagai prioritas
yang harus dipenuhi untuk bekal kelima
anaknya.
Di dinding kayu rumah keluarga Nanda,
terpasang foto-foto berbagai momen kakaknya
sedang diwisuda dan menjadi kebanggaan
keluarga. Kakaknya itu sekarang bekerja sebagai
bidan, melayani dan membantu masalah
kesehatan warga di desa-desa. Seperti kakaknya,
Nanda juga ingin sekolah sampai perguruan
tinggi untuk mewujudkan cita-citanya menjadi
dokter.
Nanda senang sekolah karena menemukan
banyak teman dan mendapat banyak
pengetahuan. Pelajaran yang paling disukainya
adalah bahasa Inggris. Tinggal di tepi laut, hobi
Nanda adalah berenang.
Rumah Nanda belum dialiri listrik. Pada
malam hari mereka menyalakan lampu togo,
lampu yang menggunakan minyak tanah.
Kondisi ini tidak membatasi Nanda untuk
belajar saat malam. “Ada dua lampu tiap malam,
diletakkan di kamar. Saat belajar, lampu itu

sangat membantu,” kata Nanda.
Sudah ada kamar mandi di rumahnya. WC
juga sudah dibangun di dalam rumah. Hanya
saja, pembuangan akhir dari kamar mandi
dan WC itu adalah laut tempat hampir semua
aktivitas warga dilakukan mulai dari bermain,
berenang, dan mencari ikan untuk nafkah
keluarga. Ada persoalan serius di sana. Untuk
persoalan ini, Tim Pencerah Nusantara hadir dan
mengajak bicara. Tidak mudah, namun bukan
berarti sia-sia. Perlahan dalam harapan dan
kadang kecewa, pemahaman akan kesehatan
lingkungan ditanamkan. Kota Roma tidak
dibangun dalam semalam.
Jalan ke arah Desa Metabo ditumbuhi
banyak pohon cokelat, durian dan rambutan.
Menyenangkan. Terlebih ketika musim buah itu
tiba. Pohon durian misalnya. Meskipun sudah
tua dan tinggi-tinggi, buahnya banyak. Usia

Nanda senang
sekolah karena
menemukan banyak
teman dan mendapat
banyak pengetahuan.
Pelajaran yang paling
disukainya adalah
Bahasa Inggris. Tinggal
di tepi laut, hobi Nanda
adalah berenang.
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Hanya saja,
pembuangan akhir
dari kamar mandi
dan WC itu adalah
laut tempat hampir
semua aktivitas
warga dilakukan
mulai dari bermain,
berenang, dan
mencari ikan untuk
nafkah keluarga.
Ada persoalan
serius di sana.

tidak mengurangi produktivitas pohon durian.
Karena tinggi pohonnya itu, warga punya
kebiasaan membiarkan durian matang di pohon
dan kemudian jatuh. Secara alamiah, panen
durian dilakukan dengan bantuan alam yaitu
jatuh dari ketinggian. Pemilik pohon kemudian
memungut durian, mengumpulkannya dan
menjualnya di halaman depan rumah.
Di halaman rumahnya, Ongky Sakoikoi
meletakkan buah durian yang panen secara
alamiah di atas tanah dalam dua bagian. Bagian
pertama buah durian yang besar-besar, bagian
kedua buah durian yang agak kecil. Buah durian
di Metabo teksturnya tebal dan rasanya lezat.
Masyarakat setempat ada yang menjadikannya
sebagai pengganti makanan pokok. Ketika
di dapur tak ada beras atau keladi yang bisa
dimasak dan musim durian sedang tiba, mereka
makan durian.
“Bapak lagi ke ladang mengurus pohon
cokelat, ibu ke sawah,” cerita Ongky, kelas 9 SMP.
Sambil menunggu orang lewat yang
siapa tahu akan berhenti dan membeli
duriannya, Ongky bercanda dengan beberapa
saudaranya. Saudaranya adalah Ela Liana kakak

Warga Mentawai kini cukup peduli
dengan isu kesehatan, termasuk
kesehatan ibu dan anak. Ada banyak
ibu-ibu yang aktif menjadi kader
kesehatan di desa-desa.

sepupunya yang baru lulus SMA dan ingin
kuliah administrasi di Padang, Putri Wulansari
keponakannya kelas 5 SD, dan Irfan Sabobolat
anak tetangganya kelas 4 SD.
Ela bercerita, selama sekolah di SMP dan
SMAN 1 Sikakap, dia tinggal di rumah kos
belakang kantor Desa Sikakap. Setiap hari
berangkat dan pulang sekolah, Ela naik boat,
sebutan masyarakat setempat untuk perahu
kayu kecil.
Di depan sebuah rumah yang sedang
dibangun dengan batako yang didatangkan dari
luar daerah, seorang bapak juga menjajakan
buah durian. Seorang bapak sedang mengaduk
semen dan pasir. Dia bilang tidak menggunakan
kayu untuk rumahnya karena kayu harganya
lebih mahal dari batako. Karena alasan biaya
ini, risiko bangunan permanen dengan semen
di daerah rawan gempa sedikit diabaikannya.
Beberapa bapak yang lain duduk-duduk di
bangku sambil minum kopi dan merokok.
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Tidak Mau Dibawa ke Dukun Lagi
Cinti Keleni Devianti Saogo, 26 tahun,
terbaring di tempat tidur tidak cukup memiliki
daya. Berat badannya saat ini 33 kilogram.
Pernah berat badannya susut menjadi hanya
28 kilogram ketika penyakit TB menderanya.
Sebelum kena TB, berat badan Cinti 50 kilogram.
Karena TB yang menggerogoti tubuhnya, Cinti
dijauhi keluarganya. Hanya ibunya seorang yang
mau tekun menemaninya. Naluri ibu pada anaknya
dan kasih ibu yang tidak terkira terbukti di sini.
Pada awalnya, ketika ada gejala sakit, Cinti
yang berpendidikan keperawatan dibawa

ibunya ke dukun. Karena sudah menjadi
kebiasaan turun-temurun, Cinti tidak menolak
meskipun dia adalah calon perawat kesehatan.
Dukun yang memang tidak memiliki kapasitas
melakukan tindakan medis lantas menyuntiknya.
Kepercayaan yang ada dan pengalaman turuntemurun keluarga membawa anggota keluarga
ke dukun menumpulkan nalarnya. Betul saja,
keadaan Cinti setelah dibawa ke dukun dan
disuntik justru bertambah buruk. Dalam kondisi
yang makin parah, Cinti dibawa ke Puskesmas.
Pertama kali datang ke Puskesmas dan

Distribusi Frekuensi Penolong Persalinan di Kecamatan Sikakap
Mentawai Tahun 2013

Tenaga Kesehatan

41%
Dukun tidak Terlatih

9%

Tetangga

4%

Dukun Terlatih

42%
Keluarga

4%
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ditangani tenaga medis yang ada, Cinti
dinyatakan resisten dengan semua obat
TB. Sejak itu Cinti tidak mau lagi dibawa ke
dukun dan lebih mengandalkan pengobatan
dari dokter dan tenaga medis yang memiliki
kualifikasi menangani pasien. Untuk proses
penyembuhannya, Cinti menempati ruang
isolasi di puskesmas. Proses pengobatan
yang sudah dilakukan berbulan-bulan masih
dilakukan sampai sekarang. Terakhir diperiksa,
hasilnya sudah negatif TB.
“Saya ingin sembuh dan bisa bekerja lagi,” kata
Cinti dengan suara lemah.

Kegelisahan Seorang Bidan

Jam kerja bidan Rika, petugas di Unit Gawat
Darurat Puskesmas Sikakap, lebih sering malam
hari. Rika juga membuka praktik di klinik di
rumahnya. Ruang praktik itu menyatu dengan
toko obat-obatan dan perlengkapan perawatan
tubuh yang menyatu dengan penginapan yang
dikelolanya.
“Sengaja saya minta shift malam di Puskesmas
supaya bisa membagi waktu dengan klinik ini,”
kata Rika, usai memeriksa seorang pasien di
Puskesmas Sikakap.
Pasien Rika cukup banyak, pertanda ia
dipercaya warga yang hendak berobat.
“Sebenarnya saya khusus untuk ibu hamil.
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Tetapi, warga umum tetap ke sini. Yang paling
sering dikeluhkan pasien itu ISPA (infeksi saluran
pernafasan akut) dan maag. Kalau paru-paru,
biasanya saya periksa di puskesmas. Lever
atau penyakit berat lainnya juga saya rujuk ke
puskesmas,” cerita Rika.
Rika warga asli Sikakap. Sebagai petugas
kesehatan, sebenarnya dia menyimpan suatu
kegelisahan. “Saya melihat kehamilan di luar
nikah, seks bebas di kalangan remaja. Makin
tahun angkanya makin tinggi. Ini masalah serius.
Saya pernah datang ke gereja melihat ada ruang
kosong. Saya minta ruang itu untuk youth center
untuk konseling remaja terkait masalah seks
bebas, tidak dikasih,” Rika merasa kecewa.
Rika bersama petugas kesehatan Puskesmas
Sikakap dan Tim Pencerah Nusantara membuat
pelatihan Konselor Sebaya, mengkader anak-anak
muda, agar anak-anak yang bermasalah merasa
nyaman dan aman bertukar pikiran dengan kader
yang usianya sebaya dengan mereka.
“Saya punya penginapan. Saya mengamati. Seks
bebas itu sudah jadi jaringan. Dengan menjual
tubuh mereka mendapat uang. Anak-anak itu
sudah tahu. Kalau saya tahu lalu saya laporkan ke
sekolah, anak itu dikeluarkan,” tutur Rika.
Rika menyoroti SMAN 1 Sikakap yang terletak
di Berkat Baru. Di dekat sekolah itu ada rumah
kos-kosan tanpa pengawasan orangtua. Para
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Kesulitan Tidak Membuat Menyerah

pelajar dari dusun-dusun yang jauh, banyak
yang tinggal di rumah kos-kosan itu. Lingkungan
yang bebas tanpa pengawasan, membuka
peluang bagi merebaknya seks bebas.
“Banyak yang jual diri untuk bayar kos,” kata Rika.
“Lingkungan seperti tempat kos itu tidak benar.
Kalau pemerintah daerah bijak, bikin asrama.
Kemudian dibangun SMA 2 di Taikako. Jalan sepi.
Pernah ada anak sekolah diperkosa. Tidak ada
tokoh lokal yang peduli pada anak-anak itu.”

Di Sikakap, Tim Pencerah Nusantara tinggal
di sebuah rumah dinas petugas kesehatan
di belakang Puskesmas Sikakap. Mereka
melebur dengan masyarakat setempat,
merasakan sulitnya mendapatkan air bersih,
turut mengeluarkan ember-ember untuk
menampung air hujan untuk kebutuhan air
tawar.
Mereka bukan hanya berkeliling dusun
untuk memastikan Posyandu menyentuh
semua anak di penjuru Sikakap. Mereka juga
masuk ke sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah
yang mereka masuki, mereka membentuk
komunitas Remaja Mentawai.
“Tujuannya untuk merangkul remaja
Mentawai supaya terbebas dari seks bebas,
rokok dan NAPZA,” tutur Sri Wahyuni yang
akrab disapa Ayu, 26 tahun, pemerhati
kesehatan dari Pencerah Nusantara.
“Yang tergabung di komunitas ini anak SMP
dan SMA usia 13–18 tahun. Mereka bisa menjadi
konselor yang peduli kesehatan reproduksi
remaja.”
Di Sikakap, Ayu masih sering melihat
kebiasaan masyarakat setempat yang kurang
peduli pada kesehatan sendiri. “Kalau sakit
ya berobat. Pola pikir masyarakat itu, obat,
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Bahasa Mentawai

Hari Pasar

Dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat
Sikakap menggunakan
bahasa Mentawai.
Namun, pada umumnya
mereka mengerti
bahasa Indonesia.

Inilah satu-satunya pasar yang
ada di Sikakap. Pada hari Rabu,
pasar ini sangat ramai, banyak bahan
makanan segar didatangkan dengan
kapal dari Padang. Warga dusun berduyunduyun pergi ke pasar, ada yang menjual
hasil pertanian, ada yang berbelanja bahan
pangan. Masih ada anak Sikakap pergi ke
sekolah tanpa sepatu. Semangat mereka
menuntut ilmu tidak surut karena tidak
memakai sepatu. Bunga
soka merah ini banyak
ditemukan di
Sikakap.

Durian Runtuh Sikakap
Di Sikakap tumbuh banyak
durian. Pada musim durian,
durian matang di pohon
kemudian jatuh. Petani
durian memungutinya dan
menjualnya di halaman
rumah.

foto-foto: jurnaltransformasiku.wordpress.com, sxc.hu

obat, obat. Tidak ada usaha mencegah
jatuh sakit. Banyak orang yang tidak tahu
bahwa menjaga kesehatan lingkunan
adalah salah satu cara untuk mencegah
diare. Kami ingin masyarakat bisa mandiri
dalam mencegah diare. Di sini masih
banyak babi berkeliaran, kotoran babi itu
mencemari udara. Masih ada kandang babi
di atas laut, itu tidak boleh. Buang air besar
sembarangan, hampir semua dusun ada,
buang air besar di kebun, di hutan, di laut, di
sungai. Derajat kesehatan masyarakat tidak
pernah beranjak naik. Puskesmas kurang aktif
mempromosikan kesehatan.”
“Dengan Pencerah Nusantara harusnya ada
perubahan signifikan, tapi sulit menghadapi
orang yang keras dan money oriented. Orang
tidak akan bekerja kalau tidak ada uang,” kata
Ayu.
Dalam kondisi seperti ini, Tim Pencerah
Nusantara bersama petugas Puskesmas mencari
cara dan bahu membahu meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk mengubah
pola hidup yang tidak sehat. Bukan upaya
mudah. Namun, kesulitan dan tantangan tidak
membuat menyerah.

Keladi

Keladi merupakan
makanan pokok
masyarakat Sikakap.
Keladi direbus, ditumbuk
halus dibentuk bulatanbulatan dan ditaburi
parutan kelapa.
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KEC. PAGAI UTARA

SAUMANGAYA

KEC. SIKAKAP
SIKAKAP
SABEUGUKGU
SIMAKALO
MAPOUPOU

KEC. PAGAI SELATAN

MALAKOPAK

Kecamatan Sikakap
•
•

•

•

•
•

Luas wilayah: 1.063,3 km²
Terdiri dari 7 Desa mencakup:
Desa Matobe
Desa Sikakap
Desa Ma. Taikako
Desa Maklao
Desa Sinaka
Desa Malakopa
Desa Bulasat
Jumlah penduduk 2011: 17.949 jiwa
Pria: 8.106 jiwa
Wanita: 9.483 jiwa.
Jumlah penduduk Kecamatan Sikakap
berdasarkan desa:
Desa Sikakap (4.978 jiwa)
Desa Matobe (1.578 jiwa)
Desa Ma. Taikako (2.878 jiwa)
Desa Makalo (2.073 jiwa)
Desa Sinaka (2.024 jiwa)
Desa Malakopa (2.246 jiwa)
Desa Bulasat (2.172 jiwa)
Jumlah Kepala: 3.643 KK.
Status pekerjaan penduduk:
Petani (7691 orang, 42%),
nelayan (6959 orang, 38%),
pengusaha (10 orang, 2%),
pegawai negeri sipil (400 orang, 20%),
ABRI/Polri (50 orang, 10%),
pensiunan (118 orang, 3%).

SAUMANG

BURIGI
PULAU TINOPO

146

KISAH TUJUH PENJURU

KISAH TUJUH PENJURU

147

148

KISAH TUJUH PENJURU

tosari

Menemukan

Para Juara
Selalu ada juara di sekitar kita. Kita hanya
perlu berjuang lebih keras dan lebih peka
untuk menemukannya. Itulah yang sedang
dicari Tim Pencerah Nusantara di Kecamatan
Tosari, Pasuruan, Jawa Timur: para juara. Tim PN
menantang para pemuda dan pemudi Tosari
untuk bergabung menjadi Laskar Pencerah.
Fasilitator pencarian Laskar Pencerah adalah
Laskar Pencerah angkatan sebelumnya, yaitu
angkatan pertama yang ditemukan dan dibina
oleh Tim PN1 di Tosari.
Ada yang sedikit berbeda di Laskar Pencerah
2. Mengevaluasi dan mengembangkan apa yang

dilakukan Tim PN1, di tahun kedua ini, Tim PN 2
mengusahakan supaya anggota Laskar Pencerah
2 bisa terintegrasi ke dalam sistem Unit Kesehatan
Sekolah (UKS) saat menjadi kader kesehatan
reproduksi remaja. Proses seleksi anggota Laskar
Pencerah 2 dimulai dengan pengumpulan
formulir. Lebih dari 100 siswa SMP-SMA mengisi
formulir pendaftaran Laskar Pencerah 2. Sebuah
respons yang menggembirakan tentunya.
Kepada siswa yang mendaftar, Tim PN 2
memberi tantangan untuk membuat proyek
majalah dinding (mading) yang berisi informasi
mengenai kesehatan reproduksi remaja, HIV-
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AIDS, dan NAPZA. Mading berisi empat konten
wajib yaitu artikel, karya sastra, gambar,
dan wawancara. Peserta tentu saja boleh
menambahkan item lain di luar item wajib.
Selain itu, mading yang digarap menggunakan
barang bekas akan mendapat nilai lebih.
Peserta diberi kebebasan berkreasi membuat
mading semenarik mungkin dalam waktu dua
minggu. Mading terbaik akan dipilih masingmasing untuk tingkat SMP dan SMA.
Setelah dua minggu, Tim PN 2 melakukan
penilaian ke enam SMP dan tiga SMA yang
tersebar di Kecamatan Tosari. Para siswa
mampu membuat karya yang bermanfaat bagi
sesama mereka. Seperti te;lah diduga, hasil
kreativitas mereka dalam membuat mading
tidak mengecewakan. Informasi yang dimuat
dalam mading sangat sesuai dan bermanfaat
bagi rekan sebaya mereka, apalagi karena
menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah
dimengerti.
Setiap informasi, gambar, pesan, bahkan
kutipan yang terpampang di mading mampu
mengguah dan menginspirasi pembacanya.
Para siswa tidak hanya kreatif mengolah
pesan di mading, tetapi juga kreatif mengolah
barang bekas untuk mempercantik mading
mereka. Barang bekas seperti bungkus mie
instan, botol, gelas plastik, sedotan, kardus,
bungkus permen, ranting kering, dan gabus
disulap menjadi aksesoris yang mempercantik
mading dan mengundang mata untuk
melihat dan kemudian membaca.
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Setelah menilai mading dari segi isi, kreativitas,
dan penggunaan bahan, didapatlah mading
terbaik tingkat SMP dan SMA. SMP Negeri 1
Tosari mencuri perhatian dengan kreativitas
mereka yang menarik menggunakan barang
bekas. SMA Baithani Tosari menjadi juara mading
terbaik tingkat SMA karena mading sarat pesan.
Kepada semua peserta, Tim PN 2 memotivasi
para siswa bahwa menjadi juara bukanlah tujuan
utamanya. Menjadi juara yang sesungguhnya
adalah ketika berani menjawab tantangan untuk
menghasilkan karya yang bisa bermanfaat bagi
sesama. Untuk ini, melalui karya yang telah
dibuat, semua siswa telah menjadi juara.
Setelah proses penilaian melalui proyek
mading, dipilihlah kandidat Laskar Pencerah
2 yang lolos ke tahap wawancara dan diskusi
kelompok. Para peserta yang lolos diundang
ke Puskesmas Tosari untuk bertemu kandidat
dari semua SMP dan SMA se-Kecamatan Tosari.
Mereka juga bertemu anggota Tim PN 2 yang
akan melakukan wawancara. Mereka yang
lolos menjadi Laskar Pencerah 2 diumumkan
bersamaan dengan undangan mengikuti
pelatihan perdana mengenai UKS dan peran
kader kesehatan reproduksi remaja.
Apa yang dilakukan Tim PN dengan
membentuk Laskar Pencerah adalah upaya
menemukan para juara agar bisa memotivasi
remaja di Tosari untuk terus maju. Banyak
kesempatan yang bisa diraih ketika mau
belajar banyak hal dan menjawab setiap
tantangan yang ada.
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Kisah Anak Tengger di Konferensi Nasional IYDC 2013
Ini adalah kisah tentang seorang anak
Tengger yang akhirnya bisa menginjakkan
kaki di Jakarta. Hal biasa sebenarnya karena
sudah dilakukan anak Tengger lain di generasi
sebelumnya. Namun, kisah ini menjadi
istimewa karena anak Tengger ini ke Jakarta
tidak sekedar main-main, tapi mengikuti
sebuah konferensi nasional bertema
kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia.
Tidak hanya menjadi peserta, anak Tengger ini
menjadi salah satu penyaji dalam konferensi
untuk memaparkan kegiatan Laskar Pencerah
di Tosari.
Namanya Yohanes Firmanto.
Mari kita ikuti kisah
yang dituturkannya.
Pada awalnya
saya mengikuti
suatu lomba
membuat
abstrak tingkat
remaja yang
diikuti sekitar
seratus peserta
dengan pokok
bahasan tentang
seksualitas, kesehatan
reproduksi, dan hak asasi
manusia. Kami lama menanti dan berharapharap cemas bersama peserta lainnya tentang
siapa yang akan menjadi pemenang lomba.
Akhirnya, ada jawaban dari panitia dan yang
menjadi pemenang lomba itu adalah saya.
Yang tidak pernah saya bayangkan
sebelumnya, pemenang lomba ini dikirim ke
Jakarta selama tiga hari untuk mengikuti acara
“Indonesian Youth Diversity Celebration (IYDC)
2013”. Acara ini dihadiri remaja dari berbagai
daerah di Indonesia. Semua wakil wilayah ada,
mulai dari Indonesia bagian barat, tengah, dan
timur. Di sini saya belajar, berbagi dan mencoba
menjalin kerja sama dengan peserta lain,
khususnya di bidang kesehatan reproduksi.

Selama tiga hari mengikuti acara di Jakarta,
saya mengucap syukur kepada Tuhan karena
selama proses keberangkatan dari Tosari ke
Jakarta, kegiatan di Jakarta, sampai kembali
dari Jakarta ke Tosari, saya tidak pernah
khawatir dan kekurangan apapun. Saya
mendapati, banyak orang-orang terdekat
yang mendukung dan mendoakan saya.
Bahkan, ada orang yang tidak saya kenal
dan tidak pernah bertemu, telah membantu
banyak hal untuk kegiatan di Jakarta ini.
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran
dalam IYDC 2013, saya mendapat banyak
pengetahuan baru dan inspirasi yang dapat
saya bagikan ke teman-teman sebaya dan
teman sekolah di daerah kecamatan Tosari.
Dalam proses pembuatan abstrak yang
diikuti sebagian besar anggota Laskar
Pencerah, Tim PN melihat semangat anakanak berkarya melalui tulisan. Tidak pernah
terdengar keluhan ketika Tim PN berulangkali
mengoreksi dan meminta mereka mengulangi
pekerjaanya. Termasuk Yohanes Firmanto
yang paling awal mengumpulkan tulisannya.
Hasilnya, Yohanes Firmanto membuktikan.
Dengan berbuat sesuatu dan berbagi kepada
orang-orang di sekitarnya, pengalaman
dan bonus tidak terduga didapat Yohanes
Firmanto. Mewakili Laskar Pencerah, Yohanes
Firmanto membagikan pada khalayak yang
lebih luas, bahwa di Tengger, ada sekelompok
remaja yang senantiasa bersemangat
menimba ilmu dan membagikannya. Dengan
semangat menimba ilmu dan berbagi ini,
Tosari yang lebih baik dan lebih sehat akan
dijelang.
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Tidak ada insan yang bisa memilih hendak
dilahirkan dari rahim siapa. Tidak ada insan yang
bisa memilih hendak dilahirkan dengan cara
bagaimana. Tidak ada insan yang bisa memilih
untuk menentukan nasib hidupnya.
Semua itu pemberian Tuhan.

Hawa sejuk dan pemandangan yang indah di kecamatan Tosari ini sudah
dikenal sejak jaman kolonial Belanda

Bayi dengan Berat 900 Gram
Tidak ada insan yang bisa memilih hendak
dilahirkan dari rahim siapa. Tidak ada insan yang
bisa memilih hendak dilahirkan dengan cara
bagaimana. Tidak ada insan yang bisa memilih
untuk menentukan nasib hidupnya. Semua itu
pemberian Tuhan. Namun, satu hal yang kita
yakini, setiap orang wajib bertanggung jawab
atas kehidupan yang telah diberikan kepadanya.
Hati Tim PN menjadi sedih ketika suatu
malam, ada pasien datang ke rumah Tim PN.
Bidan desa mengantar seorang ibu muda, 16
tahun, akan melahirkan dengan umur kehamilan
sekitar 6 bulan. Jangan ditanya bagaimana kisah
kehamilan ibu muda ini. Saat datang, kadar
hemoglobin dalam darah ibu hamil rendah. Ia
juga mengaku jarang mengkonsumsi tablet zat
besi. Tidak heran jika bayinya ketika dilahirkan
hanya seberat 900 gram. Melihat bayi yang
begitu mungil, Tim PN terdiam. Sampai-sampai,
dokter anggota Tim PN begitu khawatir saat
menggendong bayi ini. Khawatir terlalu erat

menggendong. Bayi ini terpaksa lahir sebelum
waktunya dan terpaksa berjuang begitu berat
untuk bernapas karena paru-parunya belum
sempurna. Dinginnya udara Tosari menambah
hebat perjuangannya.
Peristiwa seperti itu tidak bisa ditutupi,
memang terjadi. Hanya sedikit kasus yang
terdeteksi, entah berapa banyak yang
tersembunyi. Ada banyak hal penyebab
kehamilan pada perempuan-perempuan yang
belum siap. Salah satunya adalah minimnya
pengetahuan akan kesehatan reproduksi remaja.
Banyak remaja di Tosari dan mungkin di daerah
lain masih berpikir, “Melakukan hubungan
badan sekali, tidak akan membuat hamil.”
Tim PN tercenung sambil mencari tahu
kenapa pemerintah belum juga menetapkan
standar pemberian pendidikan kesehatan
reproduksi dalam kurikulum sekolah. Butuh
berapa keterlambatan lagi untuk membuktikan
pentingnya pemberian pendidikan kesehatan
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reproduksi sejak dini? Jika seorang
perempuan belum siap hamil dan
melahirkan, tidak cukup pengetahuan
tentang kehamilan dan persalinan,
jangan ditanya kualitas hidup anak
yang dilahirkannya.
Setahun Tim PN berada di Tosari,
sejumlah upaya dilakukan terutama
membagikan pengetahuan supaya
siklus kehamilan dan kelahiran bisa
dipersiapkan dengan baik. Tim PN
mencoba “melindungi” sebanyak
mungkin remaja supaya memiliki
kesadaran akan kesehatan reproduksi
yang baik. Tim PN menggerakkan
Laskar Pencerah Tosari, sekumpulan
remaja SMP-SMA yang memiliki
semangat tinggi untuk belajar
dan menjangkau teman-teman
sebaya mereka. Melalui mereka, Tim
PN menyampaikan pesan-pesan
kesehatan reproduksi remaja lewat
media hasil kreativitas mereka.
Sebuah proyek diberikan untuk
Laskar Pencerah Tosari yaitu membuat
media promosi kesehatan reproduksi
remaja. Tim PN membagi proyek
ini dalam empat kelompok, yaitu
kelompok poster, kelompok leaflet, kelompok
lembar balik, dan kelompok lagu. Sementara
mereka mengisi libur dengan mengerjakan
proyek ini, Tim PN melakukan pendekatan untuk
advokasi supaya sekolah mengizinkan mediamedia tersebut disebarkan di semua SMP dan
SMA di Tosari. Upaya berjalan baik dan beberapa
sekolah yang didekati merespons baik. Bahkan,
ada satu SMA yang memberi kesempatan
kepada Tim PN untuk menyampaikan kesehatan
reproduksi remaja pada orangtua siswa saat
penerimaan siswa baru.
Melihat semangat dan kreativitas anggota
Laskar Pencerah serta dukungan luar biasa dari
pihak sekolah, semangat dan harapan Tim PN
timbul dan menyala-nyala. Semangat untuk
membuat Tosari makin sehat dan menjaga masa
depan remaja Tosari dengan pengetahuan yang
benar terus terpompa.
Tim PN yakin, masa depan Tosari tergantung
pada masa depan generasi mudanya. Keyakinan
inilah yang mengantar Tim PN bergerak

Anak ini lahir pada hari Wage dalam
penanggalan Jawa. Menurut kepercayaan
warga Tengger, orangtua harus
memasangkan anting-anting di telinga
kiri untuk mengurangi sifat kerasnya.
bersama para remaja dalam Laskar Pencerah.
Bersama mereka, Tim PN menyebarkan untuk
bertanggung jawab atas kesehatan reproduksi.
Hasilnya mungkin tidak akan terlihat sepanjang
setahun Tim PN mengabdi. Tapi Tim PN yakin,
benih yang ditanam dan dirawat dengan baik
tidak pernah akan sia-sia.
Ketika merenungkan lagi kisah bayi yang
lahir dalam kondisi yang tidak ideal dan
dalam keterpaksaan tadi ucapan terima kasih
mengemuka, “Hei, Nak... terimakasih sudah
membuat kami belajar. Seberapa lama hidupmu,
kami percaya, tidak ada yang sia-sia dari sebuah
kehidupan. Selalu ada pembelajaran dari sebuah
kehidupan. Terima kasih karena sudah menjadi
pembelajaran bagi kami. Terima kasih sudah
menjadi inspirasi bagi kami...”
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Penolong persalinan periode 
Januari 2012-Mei 2013 (Data Puskesmas Tosari)
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Kejang dan Keyakinan Orangtua
Tim PN, saya kembali berhadapan dengan
pasien kejang. Bukan pasien dewasa, melainkan
anak-anak. Balita tepatnya. Tepat setelah magrib,
si anak sudah mulai kejang dan langsung dibawa
ke bidan desa. Syukurnya oleh bidan desa, anak
itu langsung dirujuk ke Puskesmas walaupun
membutuhkan waktu perjalanan sekitar setengah
jam dari kejadian kejang yang dilaporkan.
Meskipun sedikit terlambat karena hambatan
jarak, anak kejang ini bisa ditangani dengan baik.
Sama seperti kebanyakan penyebab kejang

pada anak, suhu tubuh anak ini mencapai 39
derajat Celcius. Padahal suhu tubuh normal
anak-anak berkisar antara 36,2-37,2 derajat
Celcius. Sementara penyebab yang dapat
menaikkan suhu tubuh bisa bermacam-macam.
Batuk atau pilek biasa yang tidak diobati dapat
menaikkan suhu tubuh anak-anak yang bisa
berujung pada kejang.
Berbeda dengan pasien kejang di atas yang
langsung dibawa ke puskesmas dan bisa
ditangani dengan baik, di lain waktu Tim PN
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mendapatkan pasien anak-anak yang sudah
kejang yang sudah cukup terlambat ditangani.
Sejak pukul 21.00, kejang anak tersebut sudah
terjadi tujuh kali dan baru ketika subuh dibawa
ke Puskesmas dalam kondisi orangtua yang
histeris. Kondisi ini masih ditambah dengan
ketidakpercayaan orangtua anak bahwa anaknya
kejang. Ketidakpercayaan ini yang mungkin
membuat orangtua ini tidak segera membawa
anaknya ke Puskesmas saat kejang.

155

“Lha wong anak saya enggak panas Dok...”
“Bu, enggak panas saja bisa kejang apalagi
kalau panas.”
Setelah mencoba meyakinkan orangtua
tentang kejang yang dialami anaknya, Tim PN
lebih memilih fokus menangani si anak yang
pucat dan tak berdaya. Setelah kondisi anak
tertangani, memberi pemahaman kepada
orangtua tentang kejang yang dialami anaknya
menjadi lebih mudah.
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Penanganan Pertama Kejang
Jika anak Anda kejang, hal pertama jangan
terbawa panik terlebih dahulu. Kepanikan Anda
tidak membuat kejang yang dialami anak Anda
membaik. Mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu
anak Anda panas dan punya potensi kejang akan
banyak membantu. Jika sejak awal anak Anda sudah
terdeteksi panas, selalu sediakan obat penurun
panas. Tidak perlu resep dokter untuk hal ini. Dosis
yang diberikan dapat dilihat di petunjuk pemakaian
obat penurun panas yang Anda beli.
Namun, jika sudah terlanjur kejang, lakukan
hal utama ini.
1. Jaga jalan pernapasan anak Anda supaya
lidah tidak tergigit atau jatuh ke belakang
menutupi jalan napas dengan memberi
ganjal pada mulut anak anda. Biasanya jika
terburu-buru, ada orangtua yang merelakan
jarinya langsung masuk ke mulut dan digigit
si anak ketika kejang. Jika masih sempat,
gunakan sendok yang dilapisi kain agar tidak
mematahkan gigi anak. Nah, pada beberapa
anak yang giginya gupis (habis), gigi lain yang
masih utuh dapat menggigit kuat gusi dan
menyebabkannya berdarah. Jangan menjadi
lebih panik karena melihat darah.
2. Kompres anak Anda untuk menurunkan
panas dan mengurangi risiko kejang lama
atau berulang. Ada empat titik yang perlu
dikompres yaitu dahi (kening), ketiak kiri dan

kanan, serta dada. Anda dapat menggunakan
kain apapun yang dibasahi air. Jika mendapati
sepertinya anak Anda tidak demam, jangan
percaya begitu saja. Gunakan termometer
untuk mengukur suhu tubuhnya. Kondisi
tidak demam tetapi memicu kejang justru
membuat Anda harus lebih waspada. Hal
ini berarti, anak Anda mempunyai ambang
sensitif kejang lebih peka dibandingkan
dengan anak yang demam tinggi.
3. Jangan berikan anak minuman apa pun
ketika kejang karena dapat tersedak dan
menyebabkan minuman masuk ke saluran
napas yang tidak boleh dimasuki cairan. Hal
ini yang kerap menyebabkan anak mengalami
kegagalan dalam bernapas. Cairan penurun
panas lebih baik diberikan sebelum anak kejang
atau ketika suhu tubuh sudah naik atau saat
kewaspadaan meningkat. Di beberapa desa di
Kecamatan Tosari, masih dipercaya jika bubuk
kopi dapat menghalau kejang. Jadi jangan
bingung bila anak kejang datang dengan bibir
belepotan kopi atau tubuh berbalur kopi.
4. Segera bawa ke tempat pertolongan medis
yang mempunyai kelengkapan peralatan.
Tidak semua klinik menyediakan obat
penghilang kejang yang biasanya dimasukkan
lewat dubur, jadi sebaiknya langsung menuju
ke puskesmas atau rumah sakit.
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Perjuangan panjang Bu
Sutinah melawan kanker
tersebut berakhir karena
tidak cukup uang untuk
transportasi dan biaya
lain setiap kali pergi
ke rumah sakit untuk
kemoterapi.

Saat melakukan kunjungan pendataan
warga, para PN juga menanyakan
menu atau bahan masakan dan
minuman untuk mengetahui kadar
gula dan garam pada warga manula.

Bu Sutinah, Pejuang
Kanker dari Bromo
Bu Sutinah, perempuan luar biasa. Orangtua
tunggal lantaran suaminya meninggal dunia tiga
tahun lalu ini tanpa malu menceritakan kisahnya.
Bekerja keras sebagai penjual makanan di pasar
desa lain yang jarak tempuhnya satu jam dari
tempat tinggalnya, tidak terucap keluh sedikitpun
darinya. Bahkan, Bu Sutinah, pengidap kanker ini
tetap memaksakan diri bekerja demi membantu
mewujudkan cita-cita tiga anaknya yang salah
satunya tengah mengikuti Ujian Akhir
Nasional (UAN).
Berbeda memang dengan beberapa pasien
kanker yang kerap bergelimang kesedihan, Bu
Sutinah terlihat tegar. Bukan karena masalah
kankernya sudah teratasi. Bukan. Bu Sutinah tetap
tegar karena tidak ingin orang-orang di sekitarnya
ikut bersedih. “Ya sebenarnya sedih juga. Tapi
kalau sayanya sedih, nanti kasihan anak-anak
tambah kepikiran karena sedihnya saya,” ujarnya.
Bu Sutinah menjelaskan kisahnya. Sekitar
14 tahun lalu, Bu Sutinah merasakan benjolan
kecil seperti koin di payudara sebelah kanannya.
Saat itu, dia tidak terlalu ambil pusing dengan

benjolan kecil tersebut dan baru tergerak ke
rumah sakit tiga tahun yang lalu. Saat itu, Bu
Sutinah masih beruntung karena mendapatkan
kartu pengobatan gratis lewat Jamkesda (Jaminan
Kesehatan Daerah). Meskipun ada jaminan, Bu
Sutinah tidak menyelesaikan kemoterapinya.
“Waktu itu saya harusnya dikemoterapi hingga
enam kali tapi saya berhenti di kemoterapi
keempat. Ya, gimana ya. Memang gratis di sana.
Tetapi wira-wirinya itu, uang saya enggak cukup.
Di sana itu harus bawa orang karena saya sakit.
Mengurus surat macem-macem kadang minta
tolong orang lain. Kalau pas ada keluarga yang
menemani, harus saya pikirkan makannya
karena satu hari penuh dia di rumah sakitnya.
Kalau pas repot semua ya terpaksa beli orang.”
Beli orang yang dimaksud Bu Sutinah
adalah membayar orang yang menawarkan
jasa di rumah sakit. “Kayak calo jasa gitu yang
nanti bantu ngurus surat macem-macemnya.
Saya yang sakit ya cuma duduk nunggu saja
sampai dipanggil untuk kemoterapi,” ujarnya
menjelaskan.
Dan kalau beli orang, uang yang harus
disiapkan lebih banyak lagi. Kadang sampai
Rp 50.000. Kalau di rumah sakit sampai sore,
Bu Sutinah juga menyiapkan uang makan
untuk orang yang dibeli. Perjuangan panjang
Bu Sutinah melawan kanker tersebut berakhir
karena tidak ada cukup uang untuk transportasi
dan biaya lain setiap kali pergi ke rumah sakit
untuk kemoterapi.
Tepat ketika tim Pencerah Nusantara datang
serta melakukan sosialisasi tentang SADARI
(Periksa Payudara Sendiri), penyakit Bu Sutinah
mulai terdeteksi lagi. Pertemuan Tim PN
dengan Bu Sutinah terjadi saat arisan ibu-ibu
PKK. Semua ibu-ibu PKK yang hadir belajar
mendeteksi kanker payudara di tubuh masing-
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masing. Saat itulah, Bu Sutinah menceritakan
kisahnya yang dikiranya sudah berakhir. Namun,
ternyata keliru. Justru sosialisasi SADARI menjadi
awal mula terabanya kembali benjolan di
payudara Bu Sutinah.
Tim PN hanya menghela napas ketika Bu
Sutinah menemui kami setelah tiga bulan
berlalu dari saat sosialisasi SADARI pertama
di arisan ibu-ibu PKK. Tim PN terkejut karena
kanker yang dulu sudah diobati ternyata
tumbuh lagi dan mengganas. Kali ini, payudara
kanan membesar hampir seukuran kelapa
ditambah mulai mengeluarkan darah dan
nanah. Bahkan lengan kanan Bu Sutinah juga
mulai membengkak dan sulit digerakkan. Teraba
pula benjolan di ketiak kanannya. Benjolan
lebih kecil seperti koin juga mulai dirasa muncul
di payudara kiri. Tim PN benar-benar tidak tahu
harus bicara apa menghadapi hal ini karena
kanker berkembang dalam waktu cepat.
“Sebenarnya waktu itu saya merasa ada
benjolan kecil di ketiak, tapi masa sih kanker
saya kumat lagi. Ya saya gak langsung pergi
berobat. Tetapi makin lama makin besar sampai
sekarang seluruh payudara kiri membesar total,”
ujar Bu Sutinah lirih.
Bu Sutinah memang tidak pernah
mengeluhkan penyakitnya ini. Juga ketika

Interaksi tim PN dengan masyarakat
cukup menarik, saat warga belajar
kesehatan dari tim PN, sebaliknya tim
PN Tosari mendapat pelajaran bercocok
tanam dari warga.
pertemuan saat arisan ibu-ibu PKK. Akhirnya,
Tim PN mencari solusi bersama. Luka yang
mengeluarkan darah juga nanah perlahan
dikurangi dengan beberapa obat. Tim PN
tahu, obat yang diberikan hanya mengurangi
gejalanya saja. Bu Sutinah harus kembali
ke rumah sakit untuk pengobatan tuntas.
Masalahnya, kali ini, Bu Sutinah tidak lagi
terdaftar dalam jamkesda. Tim PN mulai
mengurus beragam syarat untuk mendapatkan
pengobatan gratis. Sebulan berjalan dan
menunggu kepastian tidak didapatkan.
Perjuangan Bu Sutinah lebih keras kali ini.
Mengetahui terserang kanker untuk kedua
kalinya di tempat yang sama, membuat Bu
Sutinah berjuang mengikuti pengobatan
hingga tuntas agar kanker tidak lagi kembali.
Beruntung ada Sedekah Rombongan yang dapat
memfasilitasi pengobatan tersebut sehingga Bu
Sutinah tidak perlu menunggu kartu permintaan
pengobatan gratis yang sedang diurusnya
begitu lama. Bidan Feny Mariantika menjadi
penghubung sehingga Bu Sutinah terlayani
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dengan Sedekah Rombongan. Bu Sutinah
adalah pasien kanker kedua dari Bromo yang
dilayani Sedekah Rombongan.
Selain menyediakan rumah singgah agar
pasien tidak terbebani biaya perjalanan bolakbalik ke rumah sakit, Sedekah Rombongan
juga menanggung kebutuhan dasar seperti
makan minum bagi keluarga pasien yang ikut
menginap. Biasanya keluarga ini berperan
membantu pasien mengurus berbagai macam
pemeriksaan yang harus dilewati mulai dari
pemeriksaan darah, rontgen, dan penentuan
stadium kanker. Keluarga inilah yang nantinya akan
mendampingi pasien selama di rumah singgah
bahkan hingga bolak-balik ke rumah sakit.
Terlepas dari perjuangan Bu Sutinah
melawan kanker, dukungan keluarga adalah hal
mutlak. Semenjak menjadi orangtua tunggal
bagi ketiga anaknya, Bu Sutinah terkadang
menomorduakan penyakitnya demi mencari
nafkah bagi keluarga. Berkenalan dengan anakanak Bu Sutinah membuat Tim PN mengerti,
perjuangan untuk sehat ini dilakukannya demi
keluarga.
Anto, anak kedua Bu Sutinah yang baru saja
lulus SMA memutuskan menunda kuliahnya
karena ingin berkonsentrasi merawat ibunya.
Seperti ibunya, sosok Anto ini luar biasa. Di
bulan pertama Tim PN menginjakkan kaki di
Bromo, Anto sudah menjadi pasien yang datang
dan terpaksa dirawat karena pingsan. Salah
satu pemicunya adalah karena masih terbayang
kepergian bapaknya yang membuat ibunya dan
keluarganya berbeban cukup berat. Tekanan
darahnya waktu itu sangat rendah. Beruntung
Anto segera pulih.
Tidak mau menjadi biasa-biasa saja, itu yang
saya tangkap dari Anto. Dia rela berlatih lari
mengelilingi desa berkilometer jauhnya demi
mengikuti Bali Marathon. Bersama 10 anak
Desa Tosari lainnya, mereka berlatih di bawah
bimbingan Shane, guru Bahasa Inggris di SMA
mereka yang berasal dari Amerika Serikat.
Perjuangan Anto ke Bali terlaksana. Anto
berlari dan terus bertahan hingga menyelesaikan
putaran 21,5 kilometer. Bukan jarak yang mudah
baginya untuk upaya pertama. Dengan marathon
yang diikutinya, Anto tidak ingin kemenangan.
Dia hendak menaklukkan rasa takut dan
perasaan mau menyerah. Dalam setiap langkah
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Dalam setiap kunjungan tim PN ke
rumah-rumah, kebiasaan warga adalah
menyajikan minuman. Alhasil tim
PN harus siap dengan sajian warga,
sementara rumah yang sudah dikunjungi
akan diberi stiker sebagai tanda.
larinya, Anto menyebutkan nama ibunya. Sebuah
medali dia persembahkan untuk ibunya. Kecil
memang, tapi lomba marathon ini menjadi bukti
dorongan semangat Anto agar ibunya terus
melawan rasa takut dan berusaha sembuh.
Kini, perjuangan Bu Sutinah melawan
kanker dimulai lagi dari nol. Setiap bulan sudah
dijadwalkan untuk menjalani kemoterapi dengan
rutin. Beruntung, apa yang dijalani saat ini tidak
seperti tiga tahun lalu. Tiga tahun lalu, Bu Sutinah
kerap muntah dan rontok rambutnya.
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Mitos Salah Tentang Kanker
Beragam mitos yang belum teruji
kebenarannya sering kali ditemui saat Tim PN
bertugas di daerah terpencil.
1. Masyarakat mudah percaya kepada orang
yang mampu mengangkat benjolan
apapun, di mana pun tempatnya. Asal
benjolannya hilang, hal itu dirasa sudah
cukup. Padahal, sering kali benjolan yang
diangkat tersebut bibit kanker; sehingga
setiap benjolan yang diangkat harusnya
dilakukan oleh ahlinya, yaitu dokter bedah
agar dapat diketahui jinak atau ganasnya
benjolan. Di daerah-daerah terpencil, ada
memang yang dapat mengangkat berbagai
macam benjolan tersebut. Pasien dari sana
menjadi parah dan datang ke puskesmas
dalam kondisi sudah sangat amat terlambat.
2. Masyarakat sering
percaya berbagai
herbal tanpa
mau menunjang
diri dengan
memeriksakan
ke dokter yang
lebih berwenang.
Memang beberapa
herbal konon
sudah diteliti
dapat mengurangi
atau malah
mencegah kanker.
Namun, alangkah baiknya jika hendak
mengonsumsi herbal tersebut dibarengi
kontrol ke dokter untuk tahu stadium
kankernya. Tidak sedikit warga yang
benjolannya makin membesar dan tetap
tidak memeriksakan diri. Salah satu
pasien di rumah sakit misalnya sudah
mengkonsumsi beragam herbal dengan
biaya besar namun dia mengatakan
“memang harus ke dokter”.
3. Masyarakat sering mengira “itu”
hanya “borok” yang nantinya akan sembuh
sendiri. Pasien kanker Tim PN di Bromo yang
saat ini sudah dalam “penanganan dokter”,
ditemui pertama kali di rumahnya dengan
luka berbalut dedaunan. Parahnya lagi, dia

bertahan dengan cara itu selama bertahuntahun termasuk rela dikerubuti lalat setiap
hari. Tim PN yang melihat pertama kali
bahkan tak kuasa menahan air mata. Pasien
tersebut diobati luka borok luarnya dengan
penanganan intensif selagi menunggu
kabar selanjutnya. Lagi-lagi, tidak mendapat
kartu kesehatan gratis sehingga Tim PN
harus putar otak.
4. Penderita kanker sering membuat aturan
“pantangan” diri sendiri tanpa berkonsultasi
ke dokter. Bahkan Bu Sutinah menceritakan
bahwa dia dulu menjauhi semua makanan
enak termasuk ikan, daging, dan telur karena
takut amisnya membuat nanahnya tambah
bau. Tim PN mencoba menjelaskan kembali
bahwa penyebab amisnya nanah bukan
karena
menghindari
beragam
makanan di
atas. Justru
beliau harus
menjaga
badan agar
tidak drop
dengan
banyak
makan
makanan
bergizi, tentu
saja yang sudah tidak ada pengawetnya.
5. Mitos terakhir adalah “kanker tidak dapat
disembuhkan” yang membuat orang
dengan kanker (apapun jenisnya) putus
asa sebelum berjuang. Memang banyak
cerita tentang kanker yang berakhir
pada kematian, namun seluruh kasus
tersebut tidak dapat dilihat sekilas dan
harus dianalisis lebih dalam. Salah satu
penyebabnya adalah berkembangnya
stadium kanker yang cepat dan tidak
dirasakan oleh penderitanya. Padahal
jika kanker dideteksi lebih dini dengan
cara lebih “perhatian” ke diri sendiri,
kanker dapat diatasi sebelum menjalar
semakin cepat.
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Laskar Pencerah: Siap Belajar, Kami Siap Berbagi!
Setelah melewati lomba mading yang seru dan
kompetitif, akhirnya kandidat Laskar Pencerah
angkatan kedua memasuki tahap terakhir, yaitu
wawancara dan focus group discussion (FGD).
Ada yang khusus di tahap ini, Laskar Pencerah
angkatan pertama ikut meramaikan jalannya
seleksi. Mereka begitu antusias belajar memimpin
FGD dan mewawancarai teman-temannya.
Mereka berbondong-bondong datang dan
membantu proses seleksi. Terharu rasanya
melihat semangat mereka.
Di proses wawancara dan FGD, Tim PN juga
menemukan banyak remaja bertalenta dan
bersemangat untuk membawa perubahan
bagi lingkungan sekitarnya. Beragam karakter
terkumpul. Jawaban polos dari kejujuran, tatap
malu-malu ketika menceritakan kelebihan dan
kekurangan diri, serta mata yang berbinar ketika
ditanya tentang cita-cita berhasil membuat
Tim PN makin percaya, mereka adalah pemuda
pemudi harapan Tosari. Tim PN berusaha
mengarahkan agar harapan yang tumbuh ini
dapat mengisi masa mudanya dengan hal-hal
positif, tak hanya bagi diri mereka sendiri, tapi
juga bagi masyarakat di sekitarnya.
Dari proses ini, terpilih 33 anak yang mewakili
semua SMP dan SMA di Kecamatan Tosari untuk
menjadi Laskar Pencerah angkatan kedua.
Mereka bukanlah pemuda yang paling hebat di
antara teman-temannya, tapi mereka adalah yang

siap berkomitmen untuk belajar dan terus belajar,
mengembangkan dirinya dan menularkan
semangat positif ke teman-teman sebaya mereka.
Di pelatihan sekaligus pertemuan perdana Laskar
Pencerah angkatan kedua, Tim PN mengumpulkan
mereka beserta guru UKS masing-masing sekolah.
Tim PN meyakini, pihak sekolah harus tahu betul
dan terlibat untuk memajukan derajat kesehatan
di sekolah mereka. Sebelum memasuki ruangan,
anak-anak diharuskan menandatangani komitmen
siap memajukan Tosari. Tiba di sesi perkenalan,
satu per satu Laskar Pencerah angkatan kedua
memperkenalkan diri. Ternyata cita-cita mereka
cukup beragam. Ada yang ingin menjadi koki,
guru, dokter, bidan, bahkan ada yang dengan
mantap mengatakan bahwa ia ingin keliling dunia.
Pertemuan dilanjutkan dengan pemberian bekal
materi bertema NAPZA dan P3K di daerah rawan
bencana. Ada juga pemberian penghargaan
bagi pemenang mading SMP dan SMA. Riuh dan
semarak acaranya. Acara terakhir adalah diskusi
tentang Laskar Pencerah dan ikrar Laskar Pencerah
yang harus mereka ucapkan dengan lantang.
Membangun pemuda adalah kunci
membangun masyarakat. Mereka nantinya akan
menjadi pemimpin dengan kesadaran untuk
hidup sehat dan berwawasan luas. Kesadaran dan
wawasan lugas yang didapat tidak hanya dinikmati
untuk diri sendiri akan tetapi dibagi sebagai bagian
dari tugas pemimpin untuk melayani.
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Info

Geografis

DESA BELENDONO

Dsn KERTANOM
DESA PODOKOYO
Dsn TLOGOSARI

Dsn TOSARI
DESA WONOKITRI

Dsn WONOPOLO
Dsn LEDOK SARI

DESA NGADIWONO

Dsn WONOMERTO
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Serunya Ogoh-Ogoh di Tosari
Hidup bersama warga selama setahun penuh di
Tosari membuat Tim PN bisa mengikuti aktivitas dan
sejumlah tradisi masyarakat yang mayoritas beragama
Hindu. Salah satunya adalah ogoh-ogoh yang
merupakan prosesi perayaan umat Hindu menjelang
Hari Raya Nyepi menyambut Tahun Baru Saka.
Ogoh-ogoh, sebuah tradisi yang lekat dengan Bali,
merupakan karya seni patung berukuran besar yang
menggambarkan kepribadian Bhuta Kala. Ogohogoh akan diarak beramai-ramai keliling desa, sehari
sebelum Hari Raya Nyepi (Pangrupukan).
Dalam ajaran Hindu Dharma, Bhuta Kala
melambangkan kekuatan alam semesta (bhu) dan
waktu (kala) yang tak terukur dan tak terbantahkan.
Dalam perwujudan patung yang dimaksud,
Bhuta Kala digambarkan sebagai sosok yang
besar menakutkan dan pada umumnya berupa
wujud raksasa (rakshasa). Raksasa adalah bangsa
pemakan daging manusia dan dilukiskan dalam
“Yakshagana”, sebuah seni populer dari “Karnataka”.
Menurut mitologi Hindu dan Budha, kata “rakshasa”
mempunyai arti “kekejaman”, yang merupakan lawan
dari kata “raksha” yang artinya “kesentosaan”.
Masyarakat Tosari sendiri mempersiapkan ogohogoh jauh sebelum Hari Raya Nyepi. Bahkan, ada
kelompok warga Tosari yang menyiapkannya.
Tiap desa membuat ogoh-ogohnya sendiri untuk
kemudian diarak menuju lapangan Tosari. Semua
warga tumpah ruah di lapangan Tosari. Mulai anakanak sampai warga dewasa. Mulai dari dusun yang
dekat sampai dusun yang terjauh. Semua terlihat
semangat melihat ogoh-ogoh, tidak hanya mereka
yang beragama Hindu.
Tim PN beruntung karena “rumah dinas” selama
setahun berada di depan lapangan Tosari. Setelah
proses ibadah di lapangan Tosari selesai, ogoh-ogoh
dibawa kembali ke dusun masing-masing untuk
kemudian dibakar. Meskipun kemudian dibakar,
membuat ogoh-ogoh tidak bisa sembarangan.
Dibutuhkan tangan-tangan terampil yang bisa bekerja
sama dalam ketekunan dan kesabaran. Mereka
sejatinya adalah para seniman yang membuat ogohogoh mulai dari desain, pemilihan bahan, proses
menyusun kerangka, sampai detail penyelesaiannya.
Meskipun akhirnya dibakar, kesungguhan warga dusun
di Tosari membuat ogoh-ogoh tidak perlu diragukan.

Kecamatan Tosari
kaya dengan
keragaman
kepercayaan, suku
dan agama yang
menjadikan Tosari
semarak dengan
banyak kegiatan
seni-budaya dan
upacara ritual.
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Remaja Bertumbuh dalam Tradisi Tengger
Bangga rasanya bisa menjadi saksi atas
pemuda yang asyik dan bangga menjiwai
kesenian tradisional yang merupakan paduan
antara tari, gamelan, busana, dan kisah legenda
suku mereka sendiri.
Masyarakat Tengger dan segala budayanya
selalu menarik untuk dikisahkan guna diselami
lebih dalam nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya. Salah satu kisah yang menjadi
legenda dan erat dengan identitas suku Tengger
adalah legenda Joko Seger dan Roro Anteng.
Legenda Joko Seger dan Roro Anteng ini juga
merupakan awal mula upacara adat Tengger

Tinggal di antara warga
Tosari selama setahun
penuh menjadi kesempatan
tak ternilai. dengan
keterlibatan itu, Tim PN
bisa mengikuti sejumlah
kegiatan terkait tradisi
yang masih hidup dan
dihidupi generasi muda.

yang utama, yaitu Kasodo.
Bagi masyarakat di Indonesia, legenda ini
mungkin tidak terlalu populer dibanding
legenda Sangkuriang dengan Tangkuban Perahu
atau legenda Roro Jonggrang dengan candi
Prambanan. Namun, bagi masyarakat di sekitar
Bromo, legenda ini sungguh sarat makna. Legenda
ini bercerita tentang bagaimana kita harus
berkorban dan merelakan orang yang kita sayangi
untuk menyelamatkan lebih banyak orang.
Tinggal di antara warga Tosari selama setahun
penuh menjadi kesempatan yang tak ternilai,
terutama dengan keterlibatan itu, Tim PN bisa
mengikuti sejumlah kegiatan terkait tradisi
yang masih hidup dan dihidupi generasi muda.
Misalnya, ketika ada pagelaran tari dan teater yang
mengangkat lakon Joko Seger dan Roro Anteng
di Pendopo Agung Desa Wonokitri yang terdekat
dengan Pananjakan Bromo. Pagelaran ini sungguh
luar biasa, baik dari segi kostum, dialog, musik,
koreografi, dan tentunya akting dari para pemain.
Sebagian besar pemain dan kru yang terlibat
di pagelaran ini adalah anak-anak SMP dan SMA
di Tosari. Yayasan SMP dan SMA Baithani Tosari
memiliki cara unik untuk mengembangkan
potensi siswa-siswinya sekaligus mengangkat
budaya suku Tengger. Mereka yang menyebut
kelompoknya sebagai Sanggar Tari Jaya Kusuma
ini, pernah tampil di Taman Mini Indonesia
Indah (TMII), Jakarta. Persiapan yang mereka
lakukan sebelum tampil tak main-main. Meski
tampil pukul 18.00, para pemain lakon, penabuh
gamelan, dan sinden sudah melakukan persiapan
sejak pukul 10.00 atau delapan jam sebelumnya.
Lakon Joko Seger dan Roro Anteng dimulai
ketika Roro Anteng, sang putri kerajaan
Majapahit, harus mengamankan dirinya dari
huru hara yang sedang terjadi di kerajaannya.
Untuk keperluan itu, akhirnya ia pergi ke lereng
Gunung Bromo dan bertemu Ki Dada Putih, sang
Resi yang kemudian menjadi ayah angkat Roro
Anteng. Di tempat inilah Roro Anteng bertemu
Joko Seger dan menjalin kisah cinta untuk
kemudian menikah. Kisah cinta dan pernikahan
mereka ternyata tak mulus jalannya.
Meski telah lama menikah, Roro Anteng dan
Joko Seger tak kunjung dikaruniai anak. Hari demi
hari penantian mereka lalui tanpa hasil seperti yang
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60% ibu yang memiliki
balita, menikah pada usia

15-19 tahun

37%

ibu yang
memiliki balita, menikah
pada usia 20 tahun

3% ibu menikah di

bawah usia 15 tahun

mereka harapkan. Sampai suatu ketika, Roro Anteng
mencetuskan ide untuk bertapa dan memohon
ke Hyang Widhi agar mereka bisa memeroleh
anak. Joko Seger pun setuju, mereka bertapa di
kawah gunung Bromo dan mengucapkan doa
permohonan. Dalam proses pertapaan memohon
bantuan Hyang Widhi ini, mereka membuat janji
yang akan mereka sesali kelak. Joko Seger dan Roro
Anteng berikrar, jika mereka dikaruniai 25 anak,
maka mereka akan merelakan satu anaknya untuk
dipersembahkan ke Hyang Widhi.
Roro Anteng dan Joko Seger benar-benar
memiliki 25 anak setelah bertapa di Gunung
Bromo. Anak-anak mereka tumbuh dewasa. Hidup
terasa sempurna ketika itu. Sampai suatu saat
Joko Seger bermimpi. Mimpi yang membuatnya
terhantui. Dalam mimpinya, Joko Seger diingatkan
kembali akan janji yang diucapkan Roro Anteng
janji di Gunung Bromo. Jika sampai ia tidak
menepati janjinya, maka seluruh masyarakat
Tengger akan diluluhlantakkan tak bersisa.
Adegan dari lakon yang ditampilkan berikutnya
adalah epilog yang menyayat. Adegannya adalah
Joko Seger dan Roro Anteng mengumpulkan 25
anaknya. Setelah berkumpul, disampaikan mimpi
Joko Seger yang terus menghantui. Setelah
cerita disampaikan, tidak ada yang bersedia

dikorbankan. Joko Seger dan Roro Anteng sangat
berat mengorbankan anaknya, meski hanya satu
di antara 25 yang mereka miliki. Namun tiba-tiba,
anak bungsu mereka, Jaya Kusuma mengajukan
dirinya tanpa ragu.
Dialog yang diramu di adegan ini cukup
menyentuh. Pemain-pemainnya piawai
mengekspresikan kesedihan ayah dan ibu yang
akan ditinggal anaknya. Pemeran Jaya Kusuma
sangat menjiwai peran hingga mengeluarkan air
mata di panggung. Suasana menyayat ditambah
efek sakral rombongan yang memegang
obor di prosesi pengorbanan Jaya Kusuma.
Epilog menghadirkan kesempatan bagi semua
penonton untuk merenung.
Penampilan siswa-siswi SMP dan SMA
Baithani Tosari ini mampu membawa penonton
menghayati kisah Joko Seger dan Roro Anteng
dengan nilai-nilai yang disampaikan. Penonton
diayun-ayun emosinya dari kisah awal yang
ringan dan penuh humor ke penutup yang
klimaks dan menyayat. Lebih menyenangkan dari
semua itu adalah melihat semangat siswa-siswi
yang membawakannya dengan penuh kecintaan
akan kesenian tradisional berupa perpaduan
antara tari, gamelan, busana, dan kisah legenda
suku mereka sendiri yang terus dihidupi.
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The Power of Musrenbang
pelayanan tidak maksimal jika menggunakan
Melihat pentingnya musyawarah rencana
BPJS, membuat warga tidak begitu antusias
pembangunan (Musrenbang), Tim Pencerah
mendaftar BPJS. Meskipun begitu, Tim PN
Nusantara Tosari tidak mau ketinggalan ikut
tetap mendorong masyarakat mendaftar BPJS
berpartisipasi mengajukan usulan. Tim PN
sebagai bentuk investasi kesehatan jangka
berkeliling dari desa ke desa untuk isu kesehatan
panjang.
sebagai kebutuhan yang juga harus mendapat
Dari Musrenbang ini, Tim PN belajar bahwa
prioritas. Pembangunan yang utuh tidak
isu dan persoalan kesehatan itu tidak bisa
cukup sebatas fisik tetapi juga pembangunan
atasi sendiri oleh tenaga kesehatan. Butuh
manusianya.
kerja sama lintas sektor, bahkan sampai
Musrenbang menjadi kesempatan bagi
ke level desa. Bukan hanya Puskesmas
Tim PN untuk pendekatan formal dengan
yang bertanggung jawab akan kebutuhan
perangkat desa serta jadi kesempatan
kesehatan masyarakat, tetapi dibutuhkan juga
mendorong desa memikirkan isu kesehatan.
dukungan semua
Lewat Musrenbang,
pihak, termasuk
Tim PN mendorong
tokoh agama dan
desa memikirkan
Musrenbang adalah singkatan dari
tokoh masyarakat.
kebutuhan
Musyawarah Rencana Pembangunan.
Pelayanan kesehatan
posyandu dengan
Di tingkat nasional, Presiden kerap
ibu hamil dan balita
serius, sama
mengundang semua kepala daerah
membutuhkan
seriusnya ketika
ke Jakarta untuk bermusyawarah.
dukungan kepala
desa memikirkan
Dalam Musrenbang desa, diundang
desa. Kepala desa
kebutuhan jalan
semua perangkat desa, tokoh
bisa memastikan
utama. Lewat
agama, dan tokoh masyarakat untuk
kondisi Posyandu
Musrenbang, Tim
baik dan memastikan
PN juga mendorong
membahas rencana pembangunan
dukungan ketua tim
desa peduli
desa. Semua kebutuhan desa dibahas
penggerak PKK desa
kesehatan ibu dan
dan kemudian diputuskan mana yang
untuk memotivasi
anak sehingga bisa
menjadi prioritas untuk dilaksanakan
kader posyandu.
muncul kebijakan
dan dialokasikan dengan Anggaran
Dukungan tokoh
Kawasan Tanpa
Dana Desa (ADD).
masyarakat
Rokok. Rokok
diperlukan untuk
memang suatu
memotivasi para
hal yang tidak bisa
ibu hamil dan ibu pemilik balita datang ke
dilepaskan dari warga Tosari, tetapi bukan
posyandu. Begitu juga dengan cakupan
berarti asapnya tidak bisa dikendalikan.
pemeriksaan ibu hamil, pengendalian
Lewat Musrenbang, kami mengajak para
pernikahan dini, skrining penderita TB yang
tokoh desa melakukan aksi nyata yang baik
membutuhkan keterlibatan para petinggi dan
untuk kesehatan seperti tidak merokok di
masyarakat desa.
sekolah, rumah, dan ketika rapat desa. Tidak
Dari Musrenbang, Tim PN belajar bahwa
mudah memang, tapi bukan berarti tidak
tenaga kesehatan, khususnya di tingkat akar
bisa diusahakan dan dilaksanakan.
rumput, tidak bisa mengabaikan para tokoh di
Musrenbang juga jadi kesempatan Tim
desa. Butuh kemitraan dan kepercayaan para
PN melakukan sosialisasi mengenai Badan
tokoh desa supaya semua bisa bekerja sama
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Konsep
dan bertanggung jawab untuk kesehatan
BPJS yang seperti ‘menabung tapi tidak bisa
masyarakat. Musrenbang desa adalah salah
diambil uangnya’ sulit diterima masyarakat.
satu sarananya.
Belum lagi kekhawatiran menerima
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Dalam kondisi sulit
seperti ini, semangat
anak-anak Ngawu
untuk menuntut ilmu
tidak surut. Hal ini yang
menghadirkan haru.

Aktivitas warga Tosari selain
melayani wisatawan kawah Bromo,
juga bercocok tanam kentang, kubis,
dan lainnya.

Dua Jam Berjalan Kaki untuk Sekolah
Siapa pun yang mendapati pengalaman
menemukan Sekolah Dasar (SD) ini pasti
geleng-geleng kepala. Pasalnya, SD ini
memang tergolong unik. Terletak di salah
satu pelosok dusun di Kecamatan Tosari.
Untuk menuju ke sana dibutuhkan waktu
hampir satu jam perjalanan dengan motor
dari Puskesmas Tosari. Jalan yang dilalui
tidak mulus dan macam sarana uji nyali.
SD Negeri Podokoyo 3, nama SD unik
yang tidak pernah berhenti membuat
hati saya tersentuh. Dusun mereka lebih
dikenal sebagai Dusun Ngawu. Uniknya,
Ngawu terletak dalam tiga wilayah desa
sehingga pengembangannya tidak
maksimal. Hal itu mempengaruhi kondisi
sekolah. Murid SD dari Dusun Ngawu yang
terpencil memerlukan waktu minimal dua
jam dengan berjalan kaki. Jika SD ini tidak
didirikan, bisa dibayangkan berapa lama
waktu yang ditemput anak-anak untuk
mendapat pendidikan sebagai rintisan
untuk cita-cita mereka. Dalam kondisi sulit
seperti ini, semangat anak-anak Ngawu
untuk menuntut ilmu tidak surut. Hal ini
yang menghadirkan haru.
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Pernak-Pernik Tosari
“Tosari adalah miniatur Indonesia. Kenapa?
Karena di Tosari, kita bisa melihat keberagaman
agama dengan masyarakat yang tetap
bertoleransi,” ujar beberapa orang yang
mengemukakan pendapatnya mengenai Tosari
yang mereka kunjungi.
Bagi Tim PN, ada sedikitnya tiga hal yang
membuat mereka jatuh cinta pada Tosari. Pertama,
pemandangan alamnya. Kedua, kebudayaan
masyarakat Tengger. Ketiga, kerukunan
bermasyarakat di tengah keragaman yang ada.
Pemandangan alam Tosari tidak perlu
diragukan lagi. Sebagai daerah yang berada
di Kawasan Wisata Bromo, maka mata ini
tidak pernah berhenti puas dengan segala
yang secara cuma-cuma disuguhkan alam di
sini. Hamparan perkebunan, barisan pohon
pinus, perbukitan yang menjulang, warnawarni bunga, bahkan suasana berkabut juga
menjadi lukisan yang melengkapi keindahan
yang ada. Jalan yang berkelok-kelok memberi
sensasi tersendiri dalam menikmati tiap sudut
pemandangan yang ada. Sepanjang kita
menelusuri dusun-dusunnya seperti Tlogosari,
Ledoksari, Wonokitri, Podokoyo, Kandangan,
Purwono, Sedaeng, Baledono, Junggo, Mororejo,
semua terdefinisikan dalam satu kata: indah.
Perpaduan warna biru langit dan hamparan
hijau alam sungguh membuktikan betapa
daerah ini diberkati dengan keadaan alam yang
memukau. Ini baru di dusun-dusun. Belum ke
Bromo yang masyhur keindahannya.
Ada yang spesial di Tosari, salah satunya
lombok terong. Karena ukurannya jumbo di
atas ukuran cabe rata-rata, cabe ini disebut
lombok terong. Rasanya? Jangan ditanya karena
meskipun besar ukurannya, derajat kepadasannya
juga melebihi pedasnya cabe rata-rata. Karena itu,
kepada para pendatang yang hendak mengolah
cabe ini, pesan selalu disampaikan di awal:
Jangan lupa untuk membuang bijinya! Kalau
lupa atau sengaja melupakannya, silahkan risiko
ditanggung sendiri.
Ada lagi yang spesial di Tosari, namanya semen.
Semen ini menjadi spesial karena bukan semen
seperti yang umum dipahami sebagai bahan
bangunan. Semen di Tosari adalah nama untuk
sayuran. Berasal dari kata semaian, tapi warga
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Tosari dan Tengger biasa menyebutnya singkat
dengan ‘semen’. Semen adalah semaian kol atau
daun kol muda. Orang Tosari dan Tengger biasa
memakannya sebagai lalapan dipadu sambel
tomat dengan cabe terong. Tahu atau tempe
hangat akan menambah sedap santapan.
Selain alam dan makanan yang mudah dikenali
keunikannya, warga Tosari yang mayoritasnya
bersuku Tengger memiliki salam yang khas
yaitu: “Hong Ulon Basuki Langgeng”. Seperti
kebanyakan salam, salam ini juga menjadi doa

yang kira-kira artinya, ‘keselamatan (bisa juga
kesejahteraan) senantiasa beserta kita’. Salam
ini kemudian disambut dengan balasan salam
“Langgeng Basuki!”. Arti salam balasan ini kurang
lebih ‘selamat (atau juga sejahtera) selamanya’.
Masyarakat Tengger punya beberapa tradisi
yang khas di tengah kerukunan yang tumbuh
dan terjaga seperti betek dan Karo. Betek adalah
tradisi dimana ketika seorang warga punya
hajat atau acara besar, maka semua warga turut
membantu mempersiapkan acara tersebut.

Pada Kilat Kamera
Jika anda pernah membaca artiket
terkait bayi yang ketika lahir disuapi
pisang di masa lalu, pemandangan
macam ini masih mudah dijumpai di
Dusun Ngawu. Untuk kondisi macam ini,
kekeliruan bukan pertama-tama ada di
antara warga Ngawu. Kasus imunisasi bisa
memperjelas persoalan. Hampir semua
bayi dan balita di Ngawu tidak tersentuh
imunisasi. Penyebab utamanya karena
tenaga kesehatan sulit menjangkau
wilayah ini. Untuk mengaktifkan
posyandu dan mewajibkan murid SD
diimunisasi, tim PN harus berupaya keras
mendatangi dusun-dusun terpencil.
Saat Tim PN datang hendak memberi
imunisasi dengan mobil ambulans,
kehebohan muncul. Dalam kepala anakanak dan warga Ngawu hadir ketakutan.
Orangtua di dusun ini antipati dengan
imunisasi lantaran takut anaknya panas
suhu tubuhnya setelah disuntik. Dalam
situasi tidak menguntungkan itu,
beruntung anggota Tim PN ada yang
membawa kamera sehingga lebih mirip
tukang foto ketimbang dokter yang
mereka takuti. Bunyi kamera dan kilatan
lampu membuat anak-anak mudah
berkumpul dengan cepat. Setelah
anak-anak mendekat, satu persatu-satu
mereka dipanggil berdasarkan kelas.
Tidak memakan waktu lama karena
jumlah mereka hanya belasan untuk satu
SD. Anak-anak senang, orangtua tidak
khawatir, dan kesehatan sebagai syarat
kelayakan hidup bisa ditanamkan.

Upaya pendekatan warga manula
dilakukan sebagai data dokumentasi
kesehatan warga Tosari.

Misalnya ketika salah satu warga di dusun punya
gawe mantu, maka satu dusun ikut membantu.
Ibu-ibu memasak, bapak-bapak membantu di
bagian yang lain. Seluruh warga dusun terlibat
karena betek bisa hampir satu minggu. Susah
senang ditanggung bersama.
Tradisi lain adalah Karo. Bisa dibilang, Karo
adalah lebarannya orang Tengger. Karo menjadi
kesempatan bagi warga untuk anjangsana. Setiap
desa punya jadwalnya Karo masing-masing.
Rentang waktunya bisa mencapai sebulan karena
Karo per desa bisa 2-4 hari, tergantung jumlah
dusunnya. Jika minggu ini jadwalnya Desa
Tlogosari merayakan Karo, maka warga dari desa
lain akan berkunjung ke warga Desa Tlogosari.
Untuk kunjungan itu, warga Desa Tlogosari
menyiapkan makanan untuk sajian mulai dari
camilan hingga makanan berat. Setiap warga
yang berkunjung diwajibkan makan makanan
warga yang dikunjungi. Beruntung Tim PN sebagai
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pendatang mendapati undangan Karo yang
banyak sekali. Anggota Tim PN kenyang selama
beberapa hari tanpa memasak.
Hal lain yang menyenangkan di Tosari adalah
kerukunan warganya. Ada tiga agama yang dipeluk
warga Tosari, yaitu Hindu sebagai agama mayoritas,
kemudian Islam dan Kristen. Maka wajar jika
ditemukan tiga tempat ibadah di Tosari yaitu pura,
masjid, dan gereja. Perbedaan yang di beberapa
tempat menjadi masalah, di Tosari menjadi
kekuatan karena disatukan dalam sebuah status,
sama-sama orang Tengger. Kesamaan status sebagai
orang Tengger itu menjadi sumber kerukunan.
Di belakang rumah dinas Tim PN ada pura,
jalan sedikit ke depan rumah dinas ada gereja,
kemudian jalan sedikit di sebelah rumah dinas
ada masjid. Semua menghormati keberagaman
yang ada. Semua ramah satu sama lain. Semua
warga melakukan kebaikan pada orang lain
tanpa membedakan agama.

Dari Puskesmas Tosari ke
SDN Ngawu, dibutuhkan
satu jam perjalanan
lagi dengan medan
penuh tantangan karena
kondisi jalan jauh dari
baik.
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Merawat Harapan 22 Tunas
Tidak sembarang guru dapat bertugas
di tempat seperti di Dusun Ngawu. Dari 11
pegawai di SDN Ngawu, sebagian besar
berasal dari Pasuruan. Untuk bertugas
mendidik tunas-tunas penuh harapan,
mereka harus menempuh jarak yang jauh
menggunakan motor setiap hari. Sebagai
gambaran, dari Pasuruan ke Puskesmas
Tosari terkadang membutuhkan satu jam
lebih dengan jalan berkelok-kelok dan
membuat mual. Dari Puskesmas Tosari
ke SDN Ngawu, dibutuhkan satu jam
perjalanan lagi dengan medan penuh
tantangan karena kondisi jalan jauh
dari baik. Dari tempat mereka tinggal
di Pasuruan, para pegawai ini butuh
waktu minimal dua jam untuk merawat
harapan 22 murid untuk masa depan
mereka. Perjuangan para murid tidak
kalah hebatnya dan itu dilakukan setiap
hari dengan gembira. Untuk mencapai SD
Ngawu, beberapa murid harus berjalan kaki
sekitar dua jam. Semangat dan kegigihan
yang luar biasa ini akan berbuah jika
sarana dan prasarana pendidikan dengan
baik disediakan. Sayangnya, harapan
ini kerap bertemu kekecewaan. Namun,
kekecewaan tidak mematahkan semangat
dan menumbuhkan harapan. SDN Ngawu
telah membuktikan.
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Pencerah Nusantara:

Bintang
di Akar
Rumput

Berupaya dan Berdaya Bersama
Program Pencerah Nusantara merupakan
inisiatif lintas sektor untuk sebuah misi mulia
meskipun mendasar. Program ini melibatkan
tenaga kesehatan, sukarelawan, pemerintah,
swasta, lembaga swadaya masyarakat dan orang
muda untuk bersama-sama memperkuat sistem
pelayanan kesehatan primer di daerah-daerah
terpencil di Indonesia.
Pencerah Nusantara berawal dari ajang
Indonesia Millennium Development Goals (MDGs
Awards 2011 yang menemukan banyak bintang
di akar rumput. Mereka bekerja sepenuh hati
untuk memperbaiki lingkungannya. Tidak hanya
bekerja, mereka juga mampu mengajak pihak lain
bekerja sama dan berinovasi untuk menciptakan
perubahan. Fokus Pencerah Nusantara adalah
memberikan pelayanan primer di bidang kesehatan.
Mereka yang bisa bergabung dalam Pencerah
Nusantara adalah dokter umum, dokter gigi,
perawat, bidan, dan pemerhati kesehatan
masyarakat. Usia mereka tidak lebih dari 30
tahun. Punya kemampuan akademik memadai
dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal
3.0 dan lulus dari perguruan tinggi paling lama
lima tahun sebelum mendaftar. Mereka juga

tidak berafiliasi dengan partai politik, memiliki
jiwa pemimpin, mampu berkomunikasi dengan
baik, dan punya minat tinggi untuk berbagi dan
mengedukasi masyarakat.
Seluruh kegiatan Pencerah Nusantara bersifat
kuratif, promotif, preventif, dan edukatif. Dalam
kegiatannya, Pencerah Nusantara membina
hubungan, melaksanakan koordinasi yang selaras,
dan melakukan advokasi. Kegiatan ini melibatkan
masyarakat, staf puskesmas, pejabat pemerintah
daerah dan pusat, mitra (seperti swasta, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi pemuda,
universitas, dan lain-lain) untuk memastikan
program berkelanjutan dan memiliki dampak
jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Pencerah Nusantara juga melakukan survei
kesehatan masyarakat sebagai basis rancangan
intervensi, mengukur keberhasilan intervensi, dan
untuk bahan advokasi kebijakan terkait kesehatan.
Survei kesehatan ini juga untuk membantu
optimalisasi pelayanan puskesmas melalui
pembinaan staf, berbagi ilmu dan keterampilan,
dan penguatan sistem manajamen puskesmas.
Program ini dikerjakan secara strategis
untuk merancang dan mengimplementasikan
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berbagai program intervensi yang berbasis
masyarakat dengan model pendekatan holistik
dan sejalan dengan pencapaian MDGs. Pencerah
Nusantara merupakan program lintas sektor
yang digagas dan dilaksanakan Kantor Utusan
Khusus Presiden RI untuk MDGs. Program ini
merupakan salah satu terobosan dalam usaha
mencapai target MDGs.
“Program Pencerah Nusantara lahir dari
kebutuhan terhadap perlunya pelayanan
kesehatan primer yang solid, sebagai penentu
kesinambungan tercapainya target MDGs. Kami
memfokuskan pencapaian pembangunan di
bidang kesehatan karena bidang ini dirasa
mampu menjadi daya ungkit bagi pencapaian
target pembangunan lainnya. Tenggat waktu
pencapaian MDGs tinggal satu tahun lagi, dan
terobosan seperti ini harus terus digaungkan
dan didukung dengan kemitraan lintas sektor
yang strategis, sehingga bisa terus berkelanjutan,
bahkan pascapembangunan 2015,” jelas Prof Dr
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diskusi kelompok, dimana sekelompok kandidat
melakukan diskusi seputar permasalahan
kesehatan dan kerja sama tim untuk mengenal
lebih dalam karakter masing-masing kandidat.
Tahap terakhir adalah wawancara langsung,
dimana tim program Pencerah Nusantara dan
tim profesional (psikolog, dokter dan perwakilan
organisasi yang relevan), bertemu kandidat
untuk menggali motivasi, kompetensi dan
pribadi setiap kandidat. Setelah itu, tim program
Pencerah Nusantara melakukan evaluasi dan
pengelompokan para kandidat yang lolos
sehingga tepat sasaran penugasan.
“Kami merasa terhormat bisa bekerja sama
dengan KUKPRI MDGs untuk mengembangkan
dan membekali Pencerah Nusantara dengan
ilmu dan keterampilan terbaik sebelum mereka
bertugas di lapangan. Pada dasarnya, para
kandidat terpilih ini sudah memiliki modal
dasar untuk melakukan intervensi pelayanan
kesehatan primer langsung kepada masyarakat.

“Program Pencerah Nusantara lahir dari kebutuhan
terhadap perlunya pelayanan kesehatan primer
yang solid, sebagai penentu kesinambungan
tercapainya target MDGs”
Nila Moeloek, Utusan Khusus Presiden RI.
Pencerah Nusantara bekerja sama dengan
berbagai organisasi profesi. Di antaranya Ikatan
Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia,
Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Ahli Gizi
Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, dan mitra terkait lainnya untuk
menjaring pendaftaran para kandidat Pencerah
Nusantara.
“Cara itu cukup efektif sehingga Pencerah
Nusantara mendapatkan tenaga kompeten terbaik
sesuai kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, program
Pencerah Nusantara bisa menjadi terobosan atau
ajang kompetensi terbaru bagi masing-masing
organisasi profesi,” ujar Diah Saminarsih, Ketua
Program Pencerah Nusantara sekaligus Asisten
Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs.
Tim program Pencerah Nusantara menyusun
mekanisme seleksi dan penjurian dalam
beberapa tahap. Tahap pertama adalah
seleksi administrasi seperti kelengkapan data,
persyaratan pendidikan yang memadai, dan
latar belakang motivasi yang sesuai visi misi
Pencerah Nusantara. Tahap kedua adalah

Kami tinggal mengasah dan mengarahkan
potensi mereka, sehingga dapat memberikan
hasil maksimal di lapangan,” ujar dr Setyawati
Budiningsih MPH, perwakilan dari Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia .
Hal serupa dikemukakan David Hutagalung,
Director Government Affairs and Policy General
Electric Indonesia,“ Kami melihat program
Pencerah Nusantara sebagai terobosan nyata
yang bergerak untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput.
Pemuda pemudi ini terbukti berhasil menjadi
penggerak masyarakat dan membentuk jejaring
yang solid antara pemerintah daerah dan petugas
kesehatan setempat, serta masyarakat untuk
perlahan-lahan mengadopsi gaya hidup sehat
dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya
berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat di masa mendatang. Sebagai
perusahaan yang juga peduli pada kesehatan,
kami sangat mengapresiasi program ini dan akan
terus mendukung keberlangsungannya, sehingga
lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan
manfaat Pencerah Nusantara.”
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Cerita di Balik Seleksi
Bisa menjadi bagian dari tim Pencerah Nusantara
adalah sesuatu yang membanggakan sekaligus
mendebarkan. Pencerah Nusantara 1, Pencerah
Nusantara 2, dan Pencerah Nusantara 3 yang masa
kerjanya satu tahun adalah hasil seleksi ribuan orang
muda dari seluruh penjuru tanah air.
Sebelum dikirim ke daerah-daerah terpencil
yang derajat kesehatannya masih perlu
mendapat perhatian lebih, anggota tim Pencerah
Nusantara harus menjalani tes kompetensi.
Selain itu, mereka juga harus menjalani tes fisik
dan mental. Materi pelatihan yang diberikan
pada Pencerah Nusantara meliputi manajemen

puskesmas, pengetahuan tentang Badan
Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), ilmu kedokteran
komunitas, pelatihan kegawatdaruratan dan
trauma, pelatihan seputar kesehatan ibu dan
anak, penggunaan alat USG, team building,
pelatihan militer, sampai pelatihan menulis blog.
Pelatih Pencerah Nusantara berasal dari berbagai
sektor, baik dari pemerintahan, sektor swasta,
lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh
publik.
Banyak cerita seru di balik tes yang
memerlukan waktu selama enam minggu itu.

Lies Sugianti Pencerah Nusantara 2 yang bertugas di Ogotua,
Sulawesi Tengah (2013-2014), tidak akan lupa ketika diminta
menyamar jadi petugas jaga toilet umum. Ia merasakan bagaimana
orang-orang memasukkan uang ribuan ke kotak uang tanpa melihat
dirinya.
Banyak pengalaman unik selama tes merasuk ke dalam pribadi
masing-masing anggota Pencerah Nusantara. Pengalaman yang bersifat
individual. Satu hal yang menyatukan adalah, mereka tidak merasa berat
menjalani semua itu karena mereka sama-sama memiliki minat yang besar
untuk turut berperan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
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Umi Hani Pencerah

Nusantara 2
bertugas di
Mentawai,
Sumatera Barat
(2013–2014).
Ia mengenang
tes Pencerah
Nusantara dengan
penuh tawa.
“Pagi buta sebelum
subuh, kami dikumpulkan
untuk olahraga. Pelatih bilang kami telat.
Kami disuruh pakai sprei seperti baju ikhrom
terus jalan keliling mengitari taman seperti
orang lagi thowaf, sambil teriak, ‘Janji tidak
akan terlambat lagi’. Sesudah tujuh kali
putaran, kami disuruh push up. Setelah
itu pelatih bilang jam mereka yang salah.
Sebenarnya kami tidak telat. Kami dikerjain,
hahaha,” cerita Hani.
Yang paling jadi momok buat Hani
adalah jam makan. “Gimana enggak
momok. Kami harus menghabiskan
porsi makan yang disediakan tanpa
ampun. Porsinya itu porsi ‘Gunung Tidar’
gunungnya Akademi Militer buat terakhir
pendakian. Makan waktu itu jadi menyiksa.
Tapi pulang dari Akmil, kami jadi orang
rakus semua, sebentar-sebentar lapar, porsi
makan meningkat, hahaha,” ujarnya.
“Lagi enak-enak makan, tiba-tiba kami
disuruh masuk kolong meja. Kenapa? Saya
juga tidak tahu. Di kolong meja cuma saling
pandang dan senyum-senyum sambil
mengunyah makanan yang terlanjur masuk
mulut. Usut punya usut, katanya karena ada
pelatih ngomong apa, kita tidak dengar,
karena lagi konsentrasi makan, hahaha…”
kenangnya lagi.
Yang tidak kalah mengesankan buat
Hani, “Waktu kami disuruh masuk kolam
renang usai latihan fisik di lapangan. Itu
pertama kalinya saya masuk kolam renang.
Sebelumnya saya tidak berani masuk kolam
renang, hehehe….”
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“Untuk makan, Meilissa
mencari ikan di
sungai dengan cara
menombaknya.
Ia menanak nasi
dengan mEmakai bambu
yang dibakar”
Yurdhina Meilissa, anggota tim
Pencerah Nusantara 1. Ia bertugas di
Ogotua, Sulawesi Tengah
(2012–2013). Sebelum
diberangkatkan ke
Ogotua, Meilissa
menjalani
serangkaian
tes. Tes paling
berkesan dan
bermanfaat
buatnya adalah
ketika harus bertahan
hidup dan tidur
sendirian di tengah hutan di
daerah Jawa Barat.
“Delapan hari kami di hutan. Pada hari-hari
awal masih lumayan ringan. Kami tinggal di
rumah penduduk, makan disiapkan. Pada
hari-hari akhir kami dilepas sendiri-sendiri di
tengah hutan. Kami hanya dibekali sedikit
peralatan dan sedikit bahan makanan. Di
tengah hutan, kami harus berpikir bagaimana
membuat tenda untuk tidur, mencari kayu
bakar, dan bagaimana mencari makanan
untuk bertahan hidup,” cerita Meilissa.
Meilissa menggunakan dahan, ranting dan
daun-daun apa saja untuk membuat tenda.
Lebar dan panjang tenda hanya cukup untuk
tidur saja. “Seperti kuburan,” katanya, “Karena
kalau terlalu luas, kita akan kedinginan.
Sedangkan kalau terlalu sempit, tidak akan
cukup untuk membaringkan badan.”
Untuk makan, Meilissa mencari ikan
di sungai dengan cara menombaknya. Ia
menanak nasi dengan memakai bambu yang
dibakar. “Dalam bambu, saya lapisi daun
pisang, kemudian saya masukkan beras dan
air secukupnya. Bambu itu kemudian kita
letakkan di atas perapian.”
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Angkatan pertama

TIM KELAY, KALIMANTAN BARAT
Shafhan Dustur (Dokter Umum)

Pria lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Aceh ini
berpendapat bahwa menjadi seorang dokter adalah panggilan hati untuk
menolong sesama. Itulah alasan sederhana mengapa ia mendaftarkan diri
sebagai Pencerah Nusantara. Meskipun masih sangat muda, pria kelahiran
19 Maret 1987 ini telah berpengalaman mengikuti berbagai organisasi
yang mematangkan pola pikir dan pergaulannya. Akrab dipanggil Idus, ia
dikenal sebagai ustaz karena keahliannya membaca Al’quran secara tilawah
atau berirama. Kemampuan ini dimanfaatkannya untuk mendekatkan diri
dengan masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan bijak dan nilai-nilai
kehidupan kepada masyarakat, terutama dalam melakukan perubahan
perilaku hidup sehat dan mandiri. Visinya dalam Pencerah Nusantara
adalah ingin menjadikan perilaku sehat sebagai budaya.

Bambang Murdiono (Pemerhati Kesehatan)

Pria kelahiran 15 Februari 1989 yang akrab dipanggil Bambang ini
adalah lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad
Dahlan, ia mendalami epidemiologi dan penyakit tropik. Ia terpanggil
mengikuti program ini karena ingin membuat masyarakat merasakan
bahwa masih ada orang-orang yang mau terjun langsung mengabdikan
dirinya. Bambang tinggal di Kompleks Puskesmas di Kepulauan Riau,
sehingga sehari-harinya ia cukup banyak melihat pelbagai masalah
kesehatan, ditambah daerah itu adalah daerah endemis malaria, ia pun
pernah mengalaminya. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia berharap dapat
membantu masyarakat menyelesaikan masalah terutama yang terkait
lingkungan.
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Luky Winanti (Perawat)

Luky menamatkan pendidikannya dari Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Indonesia. Keinginannya bergabung dalam program ini
adalah ingin ikut andil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
khususnya di daerah yang minim pelayanan kesehatan. Dara kelahiran
30 September 1989 ini ingin menghidupkan kembali Rukun Warga Siaga
yang melibatkan berbagai pihak. Di luar profesinya, ia pernah bekerja
sebagai koordinator lapangan Badan Narkotika Nasional, staf marketing
paruh waktu Career Development Center Universitas Indonesia dan
freelance enumerator Litbangkes.

Elys Indrayani (Perawat)

Meski bertubuh mungil, dara kelahiran 12 Agustus 1986 ini memiliki
pergerakan yang aktif dan lincah. Ia mendapatkan gelar perawatnya dari
STIKES NANI HASANUDDIN dengan predikat cum laude. Kemampuan
akademiknya pun diimbangi dengan pengalaman berorganisasinya yang
cukup banyak. Motivasinya bergabung dalam gerakan ini adalah ia ingin
meningkatkan pelayanan medis untuk masyarakat dan memberi motivasi
agar masyarakat mau menjaga kesehatannya sebagai suatu aset.

Rizqi Amelia (Bidan)

Rizqi menamatkan studinya dari D-3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes
Semarang dengan predikat cum laude. Gadis kelahiran 29 Agustus 1990
ini memiliki keinginan untuk terjun ke pelosok. Meski medan pasti
sulit, namun ia cukup senang dapat memberikan apa yang ia miliki ke
masyarakat dan membuat masyarakat bahagia. Pengalaman Kuliah
Kerja Nyata di Temanggung masih berkesan sekali baginya sehingga ia
memutuskan bergabung dengan Pencerah Nusantara. Saat sekolah, ia
juga aktif dalam kegiatan di luar akademis seperti Senat Mahasiswa dan
Kelompok Ilmiah Remaja.
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TIM ENDE, NUSA TENGGARA TIMUR
Harika Putra (Dokter Umum)

Sebelum bergabung dengan Pencerah Nusantara, Hari adalah calon
pegawai negeri sipil (CPNS) di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Begitu
mendengar mengenai program ini, pria kelahiran Sumatera Barat tanggal
21 April 1986 ini meminta izin bergabung. Hari meniti pendidikannya
di Universitas Udayana, Bali pada tahun 2004-2010. Ketika ia duduk di
bangku kuliah, ia aktif di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa FK Universitas
Udayana sebagai Ketua Bidang Program. Di tahun 2006, ia menerima
beasiswa PPA untuk Perguruan Tinggi dari Kementerian Pendidikan
Nasional dan sejak Februari 2012 ia bekerja di Dinas Kesehatan Kota
Payakumbuh.

Indriya Suciyati (Bidan)

Gadis kelahiran 20 April 1989 ini adalah lulusan kebidanan STIKES Dian
Husada Mojokerto. Sekilas Indri memang tampak pendiam, namun
ia menyimpan motivasi dan semangat yang luar biasa. Motivasi Indri
menjadi bagian Pencerah Nusantara adalah ingin menjadi bidan dengan
attitude baik, kompeten dan profesional, serta menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan sesuai ilmu dan profesinya. Sistem rujukan adalah masalah
kesehatan di Indonesia, sehingga Indri berniat mengembangkan suatu
sistem informasi bersama timnya.

Nurul Widiyastuti (Perawat)

Gadis kelahiran 13 November 1989 yang akrab disapa Nurul ini tamat
dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dengan predikat
cum laude. Ia aktif dalam berbagai kegiatan di luar akademis, salah
satunya pernah terlibat dalam kepanitiaan mengenai patient safety.
Nurul termotivasi untuk mengabdikan dirinya demi bangsa terutama di
daerah-daerah terluar Indonesia, karena menurutnya di sanalah terjadi
ketidakmerataan akses kesehatan. Ia ingin menargetkan edukasi terutama
terkait kesehatan reproduksi pada remaja sebagai aset bangsa.

Nur Akbar Bahar (Pemerhati Kesehatan)

Akrab disapa Abhe, pria yang tampak muda ini ternyata sudah
menyandang gelar Master dalam bidang Epidemiologi dari Universitas
Hasanuddin. Pria yang ke mana-mana menenteng kamera SLR ini pernah
mendapatkan beasiswa dari Bakrie Center Foundation, PT Pertamina
dan Universitas Hasanuddin. Abhe pun aktif berorganisasi di Himpunan
Mahasiswa Epidemiologi dan Tobacco Control Youth Community. Alasan
pria kelahiran 29 Juni 1989 ini bergabung sederhana, ingin melihat semua
masyarakat Indonesia tanpa terkecuali menikmati pelayanan kesehatan. Ia
pernah bekerja paruh waktu di Akademi Kebidanan Sandi Karsa Makassar
sebagai dosen tidak tetap dan penuh waktu di Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan (staf program kesehatan anak).
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TIM PAKISJAYA, JAWA BARAT
Stefani Christianti (Dokter Umum)

Stefani yang lahir pada tanggal 26 Mei 1984 adalah lulusan Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya yang merasa terpicu untuk
melakukan sesuatu bagi tanah airnya, sesuai keahliannya sebagai tenaga
kesehatan. Ia melihat masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk
menjaga kesehatannya, serta tingginya kepercayaan mereka terhadap faktor
non-medis (dukun).
Pada saat menjalani PTT di Puskesmas Oelolok Kab. Timor Tengah Utara, NTT,
ia banyak menemui kasus kematian pada ibu dan anak akibat kurangnya
pengetahuan dan minimnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Mereka
baru datang menemui dokter ketika sudah sakit parah dan mengalami
komplikasi. Ini yang semakin menguatkannya untuk melakukan reorientasi
kesehatan sehingga masyarakat percaya kepada pelaku kesehatan. Suatu
saat, ia bercita-cita menjadi dokter anak karena ia percaya mereka adalah
kunci penerus bangsa.

Zuniatmi (Perawat)

Akrab dipanggil Zuni, dara kelahiran 28 Juni 1989 ini melihat program ini
sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat di daerah terpencil yang
minim akses kesehatan, itulah mengapa ia ingin bergabung. Sebagai
perawat, ia berkewajiban merawat pasien tanpa membeda-bedakan.
Zuni lulus S-1 dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Semasa
sekolah ia aktif dalam kegiatan BEM dan Forum Pengkajian dan Pengalaman
Islam. Ia juga pernah mendapatkan pelatihan yang diadakan oleh Himpunan
Perawat Gawat Darurat dan Bencana, serta bekerja sebagai freelance
enumerator Departemen Kesehatan.

Sindi Shabrina (Bidan)

Perempuan berkuncir kuda kelahiran 1 April 1988 yang selalu ceria ini lulus
S-1 Kebidanan Klinik pada tahun 2011 di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan
mendapat gelar Sarjana Sains Terapan. Untuk menunjang profesinya, Sindi
pernah mengambil pelatihan Basic Hypnosis dan Hypnobirthing.
Sindi bermimpi mengubah paradigma masyarakat Indonesia mengenai
pentingnya kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Melalui Pencerah Nusantara, Sindi
berharap dapat mewujudkan mimpinya itu.

Rahmad Aji P (Pemerhati Kesehatan)

Aji, kelahiran 30 Januari 1989, lulus S-1 Farmasi tahun 2011 dari Universitas
Airlangga. Kiprahnya dalam bidang akademis baik sekali, terbukti dari
beasiswa yang pernah ia peroleh dari Kementerian Pendidikan Nasional dan
Peningkatan Prestasi Akademik dan gelar mahasiswa berprestasi tingkat
fakultas. Tidak hanya dalam bidang akademis, ia pun aktif dalan bidang nonakademis sebagai wakil ketua BEM dan ketua bidang program senat serta
anggota Bulan Sabit Merah Indonesia Cabang Surabaya.
Sebelum bergabung di Pencerah Nusantara, Aji adalah dosen penuh waktu
di Akademi Farmasi Surabaya. Profesinya pun ia tinggalkan karena ia merasa
memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada negara tercinta sesuai dengan
bidang keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan.
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TIM LINDU, SULAWESI TENGAH
AA Dwi Wulantari (Dokter Umum)

Akrab dipanggil GungWik atau MbokGe, perempuan kelahiran 30
April 1984 lulusan Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
ini terdorong mendaftarkan diri sebagai Pencerah Nusantara karena
selama berpraktik sebagai dokter umum, ia telah menjumpai banyak
peristiwa yang cukup menyedihkan di tengah masyarakat. Perempuan
kelahiran 1984 ini tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab
Bangli, Bali dan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang dapat mengasah
keterampilannya sebagai dokter umum. Di sela-sela kesibukannya, ia juga
menyempatkan diri mengasah hobinya dalam dunia broadcasting sebagai
penyiar paruh waktu di salah satu radio lokal di Bali.

Darsuna Mardhiah (Dokter Umum)

Darsuna, atau DS mempunyai cita-cita terpendam untuk memacu
semangat anak-anak dalam menyelesaikan pendidikan. Karena saat ini
masih banyak anak-anak yang tidak mendapat kesempatan mengecap
pendidikan sekolah yang cukup disebabkan terbatasnya biaya dan
akses transportasi. Perempuan kelahiran 21 April 1987 ini sangat
menyukai petualangan dan berinteraksi dengan orang-orang baru. Ia
pun berkeinginan untuk dapat mengabdikan diri di daerah terpencil
dan memberikan pendidikan mengenai kesehatan kepada masyarakat
setempat, terutama anak-anak. Melalui Program Pencerah Nusantara,
ia berharap agar keinginannya terkabul, tidak hanya membantu
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah-daerah pelosok
Nusantara, namun juga dapat membuka mata mengenai pentingnya
pendidikan.

Fitri Arkham Fauziah (Perawat)

Fitri menyelesaikan studi perawatnya dari Universitas Gadjah Mada,
dengan tugas akhir tentang “Analisis Gambaran Persepsi dan Kesiapan
Mahasiswa Profesi FK UGM terhadap Interprofessional Education di
Tatanan Pendidikan Klinik”. Melalui program ini, ia berharap dapat
berkontribusi memberi solusi bagi peningkatan kesehatan di Indonesia,
khususnya di tempat terpencil. Kiprah perempuan kelahiran 20 Mei 1988
ini tidak hanya di skala lokal dan nasional, namun juga internasional; ia
pernah mengikuti pelatihan di Boras, Swedia, program HPEQ di Jepang,
juga seminar terkait medical education (SEARAME) di Jakarta. Dengan
pengalamannya ini, dipastikan Fitri adalah perawat dengan nilai plus.
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Usman (Pemerhati Kesehatan)
Bergabung menjadi bagian Pencerah Nusantara ini merupakan
panggilan hati pria yang lahir pada tanggal 11 September 1989 ini.
Ia ingin meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan
mengutamakan primary prevention. Usman aktif mengikuti berbagai
pelatihan, beberapa diantaranya adalah yang diadakan oleh Ganeca
Education Center dan Netherland Cancer Institute. Ia pernah bekerja
bersama UNICEF di Halmahera Selatan untuk melakukan riset terkait
malaria. Usman juga pernah magang di Balai Besar Kesehatan Paru
Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, promotor PHBS Dinkes Prov.
Sulawesi Selatan, freelance enumerator Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Utri Kularia (Bidan)
Gadis bernama unik ini adalah lulusan S-1 Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia. Utri yang lahir pada tanggal 1 Januari
1985 ini juga pernah mengenyam pendidikan D-3 kebidanan dari
Universitas Kader Bangsa. Angka kematian ibu dan anak yang masih
tinggi memotivasi Utri untuk bergabung dalam program Pencerah
Nusantara ini. Ia merasa ini adalah panggilan jiwanya. Selain itu, tidak
disangka-sangka, Utri juga ternyata jago dalam olahraga voli, timnya
pernah menjadi juara 2 lomba seni dan olahraga.

TIM SIKAKAP, SUMATERA BARAT
Muhammad Riedha (Dokter Umum)

Abang Jakarta Barat 2005 kelahiran 27 Desember 1985 yang akrab disapa
Idho ini menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia tahun 2011. Di tahun 2008, ia juga mengecap
pendidikan di Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences
University of Melbourne dengan jurusan Advaned Medical Sciences satu
tahun. Meski prestasi pendidikannya sangat baik, Ridho masih ingin
mengembangkan dirinya dan masih ingin belajar lebih banyak. Baginya
pembelajaran yang paling berguna di dalam hidup adalah terjun langsung
di lapangan dan menghadapi segala problematika yang ada. Ridho
melihat banyak masalah yang dialami negara ini, terutama dalam aspek
kesehatan. Menurutnya, permasalahan kesehatan masyarakat sangatlah
krusial. Jika tidak ada yang mulai membantu mengurangi beban masalah
tersebut, negara ini akan susah berkembang.
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Vidia Nuarista (Pemerhati Kesehatan)

Gadis kalem kelahiran 26 Januari 1990 ini menamatkan S-1-nya dari
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ia juga aktif dalam
berbagai kegiatan organisasi seperti BEM dan Remaja Masjid. Motivasinya
mengikuti program ini adalah ia ingin mengamalkan ilmunya sebagi wujud
pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai bagian dari Tridharma
Perguruan Tinggi. Masalah kesehatan, terutama gizi, masih begitu pelik di
negara ini. Kemampuannya mengoperasikan berbagai software terkait gizi
berguna selama penugasannya.

Amriyatun (Perawat)

Amriyatun, atau Amri, adalah gadis perawat muda kelahiran 15 Agustus
1988 dengan semangat yang luar biasa. Amri memiliki keinginan
meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia
melalui profesinya. Amri memiliki keahlian membuat keripik bawang dan
dodol rumput laut dan juga membuat kerajinan tangan dari bahan lontar
yang ia ajarkan di lokasi penempatan, seperti saat ia Kuliah Kerja Nyata
Universitas Indonesia dulu di Pulau Rote. Pengalaman praktik Amri semasa
program profesi pun cukup banyak di beberapa rumah sakit; hal itu
pulalah yang membuat Amri ingin memperbaiki kesehatan di Indonesia.

Hasrina (Pemerhati Kesehatan)

Sekali mendengar Hasrina berbicara, maka tidak akan bisa melupakan
logatnya. Gadis kelahiran 25 Agustus 1989 ini akrab dipanggil Inang.
Inang adalah lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Hasanuddin dengan jurusan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Mimpi
Inang adalah menyehatkan dan mencerdaskan bangsa Indonesia melalui
profesinya. Ia ingin membuat komunitas peduli rakyat, karena ia percaya
rakyat yang peduli akan melahirkan generasi bangsa yang bermartabat.
Semasa sekolah, Inang aktif di organisasi mahasiswa seperti BEM dan
LKMI. Selain terkait keprofesiannya, Inang mengaku tertarik pada ilmu
manajemen, ilmu komunikasi, dan ilmu jiwa. Maka tidak heran jika ia
menikmati bertemu dengan orang-orang baru.
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Resti Zulhaijah (Bidan)

Resti menamatkan D-3 Kebidanan dari Kebidanan Rangkasbitung
Poltekkes Kemenkes Bandung. Motivasi dara kelahiran 25 Juni 1990
ini ialah ingin mengaplikasikan ilmu yang ia miliki untuk pelayanan
kesehatan terjangkau dan berkualitas. Ia menyadari masih banyak
masyarakat yang belum tersentuh tenaga kesehatan dan juga kurangnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Dalam
mewujudkan motivasinya, Resti berpendapat bahwa kemitraan dan
advokasi efektif dengan berbagai pihak dapat mengoptimalkan potensi
sumber daya yang ada.

TIM OGOTUA, SULAWESI TENGAH
Yurdhina Meilissa (Dokter Umum)

Perempuan yang akrab dipanggil Icha ini lahir pada 25 Mei 1987 dan
mendapatkan gelar dokternya dari Fakultas Kedokteran Universitas
Yarsi, Jakarta. Di luar rasa bangga yang ia miliki terhadap profesinya,
di hati kecilnya Icha selalu merasa berhutang kepada masyarakat yang
diobatinya karena belum dapat memberikan pelayanan secara maksimal.
Ia ingin sekali menggeser pemahaman masyarakat tentang kesehatan
dari pandangan konsumtif menjadi sebuah investasi. Inilah yang
mendorongnya untuk ikut mendaftarkan diri sebagai Pencerah Nusantara.
Semasa kuliah Icha aktif berorganisasi dan pernah menjabat sebagai Ketua
Departemen Kaderisasi.

Egi Abdul Wahid (Pemerhati Kesehatan)

Pria lulusan S-1 Ilmu Keperawatan tahun 2011 dari Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah ini pernah menjadi finalis kompetisi lingkungan hidup
se-Jawa dan Bali mewakili Kabupaten Karawang. Di luar yang disebutkan
di atas, Egi juga memiliki keterampilan desain dan pengetahuan
mengenai pembesaran ikan tawar. Ketika ditanya motivasinya bergabung
dalam Pencerah Nusantara, pria kelahiran 13 Juni 1989 ini mengatakan
pengalaman sebagai pribadi dan insan sosial memotivasi potensi yang
dimiliki untuk memberikan kesempatan dan memberikan kontribusi
secara nyata bagi masyarakat.

184

KISAH TUJUH PENJURU

Intan Esaputri (Pemerhati Kesehatan)

Intan lulus S-1 dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude.
Gadis kelahiran 11 Agustus 1990 ini ingin ambil bagian menjadi solusi
permasalahan kesehatan di negara ini. Ia merasa hal yang membuatnya
bahagia adalah berkontribusi bagi orang-orang di sekelilingnya.
Komitmennya untuk berkontribusi salah satunya ia tunjukkan saat
menjadi relawan di lokasi pengungsian pasca erupsi Gunung Merapi
bersama dengan tim bantuan medis. Selain itu, Intan juga mengaku
pandai memasak dan sering menciptakan masakan-masakan baru hasil
inovasinya.

Putri Windajayanti (Bidan)

Putri menamatkan D-3 Kebidanannya dari STIKES Dharma Landbouw
Padang. Melihat bahwa masih banyak masyarakat di sekelilingnya yang
belum paham kesehatan dan belum berubahnya perilaku masyarakat
inilah yang mendorong Putri bergabung dengan Pencerah Nusantara. Ia
ingin menghidupkan kembali semangat promotif dan preventif. Komitmen
gadis kelahiran 20 Juni 1990 untuk masyarakat ia tunjukkan pula melalui
mengajar baca tulis bagi tuna aksara dan baca tulis Alquran.

TIM TOSARI, JAWA TIMUR
Hafiidhaturrahmah (Dokter Umum)

Akrab dipanggil Emak Avis, perempuan kelahiran 9 Februari 1986 ini
melihat visi Pencerah Nusantara sejalan dengan model kesehatan
yang ia cari. Menurutnya, secara teori pendekatan promotif memang
jauh lebih ideal jika dibandingkan dengan pendekatan kuratif. Tidak
mudah untuk mengubah paradigma masyarakat untuk lebih peduli
pada pencegahan daripada pengobatan. Namun demikian Avis ingin
menjawab tantangan ini melalui Pencerah Nusantara. Avis telah
mengantongi sejumlah beasiswa, diantaranya Beasiswa Mahasiswa
Berprestasi 1 dari Universitas Jenderal Soedirman dan SCORA
Summer School di Swedia dari International Federation of Medical
Student Association (IFMSA) Swedia selama satu bulan di tahun 2007.
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Olivia Herlinda (Pemerhati Kesehatan)

Gadis kelahiran 26 Oktober 1990 ini. Ia pernah magang sebagai
asisten apoteker di Guardian Pharmacy Mount Elizabeth Hospital.
Meski terkesan seperti anak kecil, pemikiran Oyip, sapaan Olivia dari
teman-temannya, sangat dewasa. Alasan ia bergabung di program
ini adalah ia ingin menjadi bagian dari perubahan untuk negara ini
di bidang kesehatan. Ia merasa kesehatan belum menjadi fokus di
negara ini, padahal kesehatan yang baik akan memperbaiki kualitas
hidup masyarakat. Melalui program ini ia juga mengharapkan
terciptanya integrasi antar profesi kesehatan sehingga
meminimalisasi arogansi masing-masing.

Naela Mustika Khikmah (Perawat)

Naela lulus dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia
dengan predikat cum laude. Menjadi tenaga kesehatan adalah
impian perempuan kelahiran 29 Januari 1989 ini sejak kecil. Ia
ingin menolong orang sakit, orang sehat agar tidak sakit, dan
yang sembuh dari sakit agar bisa mandiri. Ia ingin membagikan
ilmunya kepada masyarakat agar akses masyarakat akan kesehatan
meningkat. Naela juga aktif dalam kegiatan organisasi seperti BEM
maupun kegiatan insidental lain. Ia juga pernah menjadi freelance
enumerator Kementerian Kesehatan dan pengajar privat.

Fairuziana Humam (Pemerhati Kesehatan)

Fai, gadis kelahiran 4 Maret 1989, lulus S-1 Program Studi Psikologi
tahun 2011 dari Universitas Syiah Kuala. Menurut Fai, kesehatan mental
harus disosialisasikan ke masyarakat melalu Puskesmas, karena sehat itu
meliputi sehat bio-psiko-sosial. Pengalaman Fai cukup banyak, beberapa
di antaranya adalah mengikuti pelatihan Centre for Intercultural Learning,
Canadian Foreign Service Institute, partisipan perwakilan Universitas pada
Young Leaders for Indonesia, dan juga wakil ketua BEM serta sekretaris
Himpunan Mahasiswa di universitasnya. Pernah bekerja paruh waktu di
Kantor Berita Radio Antero, Banda Aceh.

Feny Mariantika (Bidan)

Perempuan kelahiran 25 Maret 1990 yang akrab disapa Fe ini lulus D-3
Kebidanan pada tahun 2011 di STIKES Abdi Nusantara. Kiprah bidan yang
satu ini dalam organisasi cukup banyak, seperti di Indonesia Menyala,
perguruan tinggi KAMMI UIN Syarif H. Fe ingin, dengan ilmunya, dapat
berkontribusi menyelesaikan permasalahan kesehatan dan mengubah
derajat kesehatan masyarakat Indonesia; itulah yang membuatnya
merasa terpanggil untuk aktif menjadi Pencerah Nusantara. Di luar profesi
bidannya, Fe pun memiliki keterampilan memasak, menulis, memberikan
motivasi dan juga mengajar.
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Angkatan kedua

TIM SIKAKAP, SUMATERA BARAT
Gustin F. Muhayani (Dokter Umum)

Gustin lahir dan besar di Mataram, dimana ia menyelesaikan
pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang
tahun 2012. Selama kuliah, Gustin aktif di beberapa organisasi, antara
lain Pers Mahasiswa, Brigade Siaga Mahasiswa, dan Lembaga Kerohanian
Islam. Kegemaran membaca dan menulis mengantarkannya menjadi
Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa FKUB 2008-2009. Sebelum
bergabung dengan Pencerah Nusantara, Gustin adalah dokter di salah
satu RS swasta di Mataram. Pendorong utama Gustin untuk terlibat dalam
gerakan Pencerah Nusantara adalah semangatnya untuk berkontribusi
dan menyelesaikan tanggung jawab sebagai pemuda negeri ini. “Bukan
semata-mata ingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik, saya ingin bisa
menginspirasi perubahan di negeri ini.”

Afrieni Melti (Bidan)

Bidan lulusan Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta
Angkatan 2008 ini lahir di Padang dan besar di Jakarta. Biasa dipanggil Afri,
ia menjalani masa perkuliahan dan rotasi klinik di Jakarta, hingga akhirnya
mengucapkan sumpah Profesi Bidan pada akhir tahun 2011. Aftri memiliki
pengalaman bekerja sebagai Bidan di Kamar Bedah RS Hermina selama
satu tahun hingga Agustus 2013. Selama setahun itu, ia telah mengikuti
Pendidikan dan Latihan Bedah Dasar untuk Bidan Kamar Bedah yang
meliputi Diklat Sirkulasi, Instrumentator, Anastesi, dan Recovery Room.
Menjadi bagian dari Pencerah Nusantara, Afri mengakui, “Motivasi saya
adalah ingin mengetahui taraf kesehatan masyarakat Indonesia, mengetahui
seberapa besar adat istiadat, kebudayaan dan kepercayaan yang dianut
mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat setempat.”
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Umi Hani (Perawat)

Umi Hani meraih gelar Sarjana Keperawatan tahun 2011 di Universitas
Diponegoro Semarang. Dengan segenap kemandirian dan perjuangan,
ia melanjutkan pendidikannya hingga menyelesaikan Profesi Ners pada
bulan Januari tahun 2013. Setelah sempat mengaplikasikan ilmu selama
empat bulan di Rumah Sakit swasta di Bogor, Umi memutuskan kembali
mendaftar sebagai Pencerah Nusantara, setelah tahun sebelumnya belum
berhasil lolos. “Demi sebuah visi besar, Pencerah Nusantara saya pilih
menjadi bagian dari puzzle hidup untuk mengisi kapasitas diri. Dan satu
hal yang pasti, niat untuk menebar manfaat seluas-luasnya menjadi alasan
utama Pencerah Nusantara mantap saya jalani.”

Sri Wahyuni (Pemerhati Kesehatan)

Lahir di Makassar, Ayu adalah lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin, aktif di lembaga kemahasiswaan BEM FKM UNHAS
dan MAPERWA. Keterlibatannya dalam program nasional pemberdayaan
masyarakat di bidang sanitasi berbasis masyarakat diakui sebagai prestasi
terbesarnya. Ia berperan sebagai fasilitator kesehatan di Kabupaten Wajo
selama dua tahun. “Target profesional saya dalam 5 tahun dan 10 tahun ke
depan adalah menjadi menjadi bagian dari tenaga kesehatan di lingkungan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menjadi Pencerah Nusantara
merupakan jembatan, dimana pengalaman di lapangan akan banyak
memberi bekal dalam usaha menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di
lingkungan.”

Ade Pratama (Pemerhati Kesehatan)

Ade lahir dan besar di kota Buntok, Kalimantan Tengah, mengenyam
pendidikan S-1 di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas
Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Setelah lulus, Ade bekerja
sebagai Sarjana Pendamping di Kemenakertrans, dan ditempatkan di
Desa Palurejo, Kalimantan Tengah. Sebelum memutuskan bergabung
dengan Pencerah Nusantara, Ade sempat limbung saat harus memilih
antara bekerja di perusahaan, atau di akar rumput. Ia pun berkonsultasi
kepada orang-orang terdekatnya, dan memutuskan untuk kembali ke
hasratnya, yaitu memberdayakan masyarakat. Dengan situasi kesehatan
di Indonesia yang saat ini dipengaruhi pengelolaan otonomi daerah, perlu
ada tenaga kesehatan dengan kualitas SDM yang sama antardaerah, untuk
ditempatkan di akar rumput, yang difungsikan sebagai penggerak dalam
pemerataan pembangunan kesehatan.
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TIM PAKISJAYA, JAWA BARAT
Ardi Fredi (Dokter Umum)

Ardi lahir dan besar di Pontianak hingga kemudian melanjutkan Perguruan
Tinggi di Jakarta, di Fakultas Kedokteran UKRIDA. Pengalaman bekerja
sebagai dokter PTT daerah di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat
memantapkan jam terbang Ardi sebagai dokter, ditambah pengalaman
sebagai dokter jaga di Rumah Sakit PRATAMA dan dokter klinik di
Lembaga Pemasyarakatan Sintang. Di sela waktunya bekerja, Ardi senang
memancing, berburu dan menikmati petualangan. “Selalu mengucap
syukur” itu kata-kata yang selalu ditanamkan dalam pikirannya.

Nurasma Hamra Yati (Bidan)

Lahir di Jakarta, bergabung di Pencerah Nusantara membuat Hamra
menginjakkan kaki lagi di tempat kelahirannya setelah 19 tahun tinggal
di Padang. Akhir masa pendidikan dan berbagai aktivitas organisasinya
dihabiskan di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes RI Padang, yang
telah membawanya menjadi seorang bidan junior. Sebagai orang yang
menyukai petualangan dan sosialisasi di lapangan, hari-hari Hamra
diisi dengan berbagai kegiatan seperti menjadi seorang relawan medis
dan nonmedis di organisasi seperti Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI)
Pekanbaru, Rumah Zakat Padang, dan menjadi Inspirator di Kelas
Inspirasi Padang. Dari berbagai organisasi inilah Harma diperkenalkan
dengan gerakan Pencerah Nusantara. “Saya mencari informasi tentang
Pencerah Nusantara di internet, dan saya terkagum-kagum denagan aksi
yang dilakukan Pencerah Nusantara ini. Tak ada sedikit pun keraguan dalam
diri saya, saya ingin menjadi salah satu Pencerah Nusantara yang ikut
membantu dalam perubahan menuju indonesia yang berkualitas kesehatan
baik secara fisik, sosial, ekonomi, dan spiritual.”

Evi Prihatiningtyas (Perawat)

Tyas lahir di Lumajang, dan menyelesaikan pendidikan Diploma 3
Keperawatan di Akademi Keperawatan Pemkab. Lumajang dengan
gelar Ahli Madya Keperawatan. Sempat mengalami tantangan dalam
pembiayaan sekolah, Tyas pernah menunda pendidikannya untuk
mengumpulkan dana, namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi
perempuan berperawakan mungil tapi tangguh ini. Masa remaja Tyas
diisi berbagai penghargaan dan mengikuti segala macam organisasi
dan kegiatan. Cita-citanya spesifik: Ingin kuliah S-2 dengan spesialisasi
keperawatan Onkologi. Tyas ingin melakukan penelitian di daerah sambil
membuka wawasan masyarakat awam bahwa kanker bukanlah penyakit
“kutukan”, namun suatu penyakit yang ada obatnya.
“Saya ingin membuka wawasan masyarakat mengenai apa dan bagaimana
kanker itu, agar dapat mengajarkan bagaimana deteksi dini kanker, serta
yang paling penting: mengajarkan pada mereka untuk memiliki pola hidup
sehat.”
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Siti Nurokhmah (Pemerhati Kesehatan)

Alumni Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia angkatan 2009 yang biasa dipanggil Ninung lahir di Kebumen.
Setelah menamatkan jenjang SMA-nya, sulung dari dua bersaudara ini
melanjutkan kuliah di Kampus UI Depok, dimana ia menerima beberapa
beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Semasa kuliah, Ninung terlibat
sebagai pengurus di organisasi Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia,
NURANI FKM UI, KSM EP UI, dan SALAM UI. Selain itu, Ninung juga
berkesempatan ambil bagian dalam program Kuliah Kerja Nyata UI di daerah
perbatasan RI-Timor Leste tahun 2012. Di masa depan, Ninung berencana
untuk fokus di bidang gizi komunitas, berbekal pengalaman yang akan
diperoleh sebagai Pencerah Nusantara. “Pengalaman sebagai Pencerah
Nusantara saya rasa akan sangat berkontribusi terhadap apa yang akan
saya lakukan setelahnya. Dalam 5 tahun ke depan saya akan sudah memiliki
pengalaman terjun langsung di lapangan yang berbeda; bersentuhan
dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi dan
demografi, dan pengalaman melakukan penelitian.”

Andika (Pemerhati Kesehatan)

Epidemiolog asal FKM Universitas Hasanuddin Makassar ini lahir di
Amparita, Sulawesi Selatan. Ia mulai berpetualang selepas SMA tahun
2006 dengan melanjutkan kuliah di Makassar tahun 2010. Setelah
kuliah ia memulai pengalaman kerjanya sebagai Fasilitator Desa Siaga
Program DHS-2 (Second Decentralized Health Service) di Kementerian
Kesehatan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2012 ia kembali
bekerja di pemberdayaan komunitas sebagai Fasilitator Kesehatan
Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat) di Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Sulawesi Barat.
Menurut Andika, orangtua selalu mendidiknya untuk bersikap sabar
mengembangkan nilai-nilai sosial dan pengabdian. Ia merasa bahwa
Pencerah Nusantara dapat menjadi wadah mengembangkan nilai-nilai
tersebut, memberinya kesempatan melakukan berbagai kegiatan yang
bermanfaat bagi masyarakat umum. “Menurut saya, situasi kesehatan di
Indonesia itu semakin memprihatinkan. Penyakit menular maupun tidak
menular semakin bermunculan. Penerapan program-program sosial peduli
kesehatan dari tingkat individu, keluarga, lingkungan, desa, kecamatan,
kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional seperti Pencerah Nusantara ini
perlu ditingkatkan.”
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TIM tosari, jawa timur
Maria Nainggolan (Dokter Umum)

Dokter asal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada ini lahir dan
besar di Pekanbaru, menjalani masa kuliah dan rotasi klinik di Yogyakarta
selama hampir 6 tahun dan mengucapkan sumpah dokternya pada awal
tahun 2012. Maria memiliki pengalaman bekerja setahun sebagai dokter
internship di RSUD Muntilan dan Puskesmas Kajoran I Magelang. Maria
mengaku senang berpetualang, dan menjelajah tempat-tempat baru,
hingga pernah pernah backpacking seorang diri ke Sulawesi Tenggara.
Pada saat bersamaan dengan pengumuman kelulusan Pencerah
Nusantara, Maria mendapat kabar bahwa ia diterima sebagai dokter
PTT Kementerian Kesehatan dengan daerah penempatan Raja Ampat,
Papua Barat. Suatu keputusan yang sulit baginya, namun akhirnya Maria
memutuskan Pencerah Nusantara akan menjadi bentuknya mengabdi
selama satu tahun ke depan. “Saya optimis, apabila banyak dokter dan
tenaga kesehatan Indonesia yang diperbaiki sistem kerja dan pola pikirnya
tentang pengembangan pola pikir sehat pada masyarakat, Indonesia Sehat
akan segera terwujud.”

Syamikar Baridwan (Perawat)

Sejak kecil, perawat lulusan Profesi Ners STIKES Nani Hasanuddin ini
memiliki kerinduan untuk bekerja di sarana kesehatan. Syam berharap
bahwa ketika keluarganya yang sakit, maka orang lain pun akan dengan
tulus membantu, seperti apa yang ia lakukan sekarang sebagai perawat.
Atas dasar pemikiran bahwa menjadi perawat merupakan bentuk
pengabdian kepada masyarakat, Ia mendaftar di Pencerah Nusanatara.
Ketika kuliah, Syam juga sempat mengajar anak-anak mengaji di TPA
(Taman Pendidikan Al-Quran), dengan tujuan membentuk karakter
positif dan menanamkan moralitas kepada anak-anak. “Mulanya, saya
mendapat halangan dari orangtua ketika memutuskan bergabung dengan
Pencerah Nusantara. Tapi akhirnya mereka mengerti setelah paham bahwa
sebagai orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, saya terdorong untuk
memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang masih tertinggal.”

Kinanthi Estu Linadi (Pemerhati Kesehatan)

Kinanthi adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat angkatan 2007 yang
lahir di Grobogan, dan besar di Semarang. Sebagai seorang promotor
kesehatan, Kinanthi senang berinteraksi dengan banyak orang, mulai dari
anak-anak, ibu-ibu, sampai para lansia. Baginya, kesempatan bertemu
dengan berbagai lapisan masyarakat merupakan kesempatan untuk
menyebarkan pengetahuan kesehatan. Kinanthi pernah magang sebagai
konselor HIV/AIDS di sebuah rehabilitasi narkoba dan di balai pengobatan
paru Kota Semarang. Ia bercita-cita untuk suatu hari pergi ke Papua dan
berkesempatan melakukan aksi positif untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat Papua.
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Bani Bacan Hacantya Yudanagara (Pemerhati Kesehatan)

Biasa dipanggil Ncan, gadis ini adalah sarjana Psikologi lulusan Universitas
Indonesia kelahiran Malang. Ncan memiliki prestasi yang cukup beragam
selama masa kuliah, termasuk menjadi Mahasiswa Berprestasi Utama
Fakultas Psikologi UI tahun 2012, dan terpilih sebagai delegasi Indonesia
dalam Asian Student Environmental Forum 2012 di Jepang. Ncan juga
cukup aktif dalam berorganisasi, terlibat di Leprosy Care Community UI,
Green Community UI, serta Forum Ukhuwah dan Studi Islam Psikologi
UI. Ia pun pernah menjadi relawan di Yayasan Pulih, yang fokus pada isu
kekerasan. “Intervensi komunitas adalah salah satu bidang yang sangat saya
minati. Saya menikmati ketika harus terjun langsung ke sebuah komunitas
dan mengetahui dinamika yang ada di dalamnya, sekaligus membuat suatu
program intervensi yang dapat dilakukan dalam komunitas tersebut.”

Intan Hajar Fauzanin (Bidan)

Menyelesaikan pendidikan D-3 Kebidanan di STIKES Muhammadiyah
Lamongan tahun 2011, dan baru saja mendapatkan gelar Sarjana
Sains Terapan (S.ST) dari D-4 Kebidanan STIKIM Jakarta Selatan. Hobi
berpetualang dan memiliki kecintaan terhadap dunia lomografi dikarenakan
keunikan yang dimiliki fotografi menggunakan kamera lomo. Menurutnya,
kesehatan bermula dari sikap dan kebiasaan, dan Pencerah Nusantara
merupakan program yang memiliki kesempatan untuk menyehatkan
masyarakat melalui edukasi yang diterapkan dalam sikap dan kebiasaan
masyarakat. “‘Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja
sekedar kerja, kera juga bekerja’ (Buya Hamka). Kalimat ini selalu menjadi
motivasi bagi saya untuk menjadi manusia berilmu dan berguna. Syukurlah,
saya memiliki kompetensi yang meniscayakan saya untuk dapat menjadi
manusia yang berguna, yakni kompetensi kesehatan. Melalui kompetensi ini
saya tidak hanya dapat mentransfer pengetahuan saya kepada banyak orang,
tetapi saya juga dapat mempraktikkan langsung pengetahuan yang ada.”

TIM KELAY, Kalimantan Barat
Reastuty (Dokter Umum)

Dokter kelahiran Lhokseumawe ini lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas
Sumatera Utara dengan IPK yang gemilang, 3,71 dan gelar Mahasiswa dengan
Prestasi Terbaik. Masa kecil Reas hingga SMP dihabiskan di kota kelahirannya
di Lhokseumawe. Karena alasan keamanan, pada tahun 2002 Reas pindah ke
Medan untuk melanjutkan SMA dan kuliah. Di usia yang muda Reas pernah
bekerja di Puskesmas Gandapura Kabupaten Bireuen, dan sempat dipandang
sebelah mata oleh tenaga Puskesmas karena usianya. Namun, seiring waktu
ia berhasil menunjukkan kemampuannya. Reas juga sempat diterima
sebagai calon dosen honorer PSPD Unimal, salah satu universitas negeri di
Lhokseumawe.
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“Saya ingin menjadi orang yang dapat bermanfaat dan membangun bangsa ini menjadi bangsa
yang lebih baik dan diakui keberadaannya oleh bangsa-bangsa di dunia, khususnya di bidang
kesehatan. Untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut, saya akan berusaha sekuat tenaga dan akan
mengerahkan segala kemampuan yang saya miliki. Saya sangat berharap keinginan saya yang terlalu
muluk-muluk ini dapat terwujud dan terlaksana melalui program Pencerah Nusantara ini.”

Latifah A. Palupi (Bidan)

Lahir di Jakarta, Upi sempat merasakan hidup di Pondok Pesantren Daar ElQolam, Tangerang, Selamamasatsanawiyah. Bidan lulusan D-III Kebidanan
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III ini sempat bekerja di klinik bersalin di
daerah Kampung Melayu selama 9 bulan sebelum akhirnya memutuskan
untuk melanjutkan kuliah S-1 Pendidikan Bidan di Universitas Airlangga.
Mirip dengan beberapa Pencerah Nusantara yang lain, Upi pun senang
berpetualang di alam, apalagi mendaki gunung. Ia sudah pernah mendaki
gunung Gede, Pangrango, Sindoro, dan Slamet.
“Visi Pencerah Nusantara untuk mengabdikan diri pada bangsa dan mengubah
paradigma kesehatan dari kuratif menjadi promotif dan preventif terutama pada
daerah perifer, sesuai dengan visi saya sebagai seorang bidan. Beberapa perjalanan yang akan saya alami
sebagai Pencerah Nusantara sesuai dengan hobi saya, yakni bertahan hidup di daerah-daerah yang menuntut
kita untuk berjuang dengan peralatan, perbekalan, dan kemampuan diri yang ada, seperti daerah pegunungan.”

Novi Anggraeni (Pemerhati Kesehatan)

Novi menyelesaikan jenjang sarjananya di Universitas Indonesia. Selama
masa perkuliahan, gadis asal Garut ini cukup aktif di berbagai organisasi dan
kegiatan kemahasiswaan, diantaranya bergabung di keluarga besar BEM FKM
UI , Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia (ILMAGI), Asosiasi Keluarga Gizi,
dan Berkala Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Indonesia (BIMKES).
Untuk senantiasa berusaha menambah pengetahuannya, Novi
seringkali mengikuti berbagai seminar ataupun pelatihan terkait isu gizi
dan kesehatan terkini. Ketertarikannya akan bidang kesehatan masyarakat
dan kesadaran mengenai pentingnya peran generasi muda untuk terlibat
langsung dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi
motivasinya ikut serta dalam gerakan Pencerah Nusantara untuk Indonesia.
“Kesehatan adalah salah satu hal yang paling penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat di suatu
negara. Makna kesejahteraan bukan hanya mencakup kemampuan ekonomi atau besarnya pendapatan, tetapi
juga mencakup perasaan aman nyaman dengan kondisi kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan tujuan
dan mimpi kita bersama, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemuda sebagai generasi
penerus bangsa yang bertanggung jawab akan masa depan bangsa. Sebagai anak bangsa, saya merasa
bertanggung jawab atas masa depan bangsa ini, terutama pada masalah kesehatan masyarakat.”

Septi Kurniasih (Perawat)

Lulusan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia ini lahir di
Kebumen, dan merupakan finalis mahasiswa berprestasi tingkat fakultas.
Pengalaman dan kegemarannya berorganisasi di lembaga legislatif
kemahasiswaan mengantarkannya menjadi salah satu Peserta Program
Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS) Nurul Fikri di tahun
ketiga dan keempat studi S-1-nya. Ketertarikannya dalam mengasah
kemampuan kepemimpinan ia lanjutkan dengan mengikuti UI Leadership
Development Program (UI LDP) 2011. Hasratnya berkontribusi di daerah
terdepan dan pedalaman Indonesia dimulai saat ia menjalankan Program
Kuliah Kerja Nyata Universitas Indonesia (K2N UI) tahun 2011 selama satu
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bulan di pulau terluar Indonesia, tepatnya di Pulau Ende, Nusa Tenggara Timur. Selama menjalani
studi Profesi Ners, ia juga mengemban amanah sebagai supervisor asrama PPSDMS Nurul Fikri.
“Saya masih muda, saya rasa ini alasan paling mendasar saya ingin bergabung dengan Pencerah
Nusantara. Saya masih memiliki banyak kesempatan untuk berbuat banyak untuk negeri. Belum
ada tuntutan ataupun tanggung jawab lain. Sebagai lulusan baru, saya merasa perlu untuk segera
mengimplementasikan ilmu yang saya dapat selama kuliah. Saya merasa ini adalah tantangan yang
harus saya ambil. Saya ingin mencari titik temu dari idealisme yang salama ini saya pelajari dengan
realita yang ada di lapangan.”

Muhammad Hidayat (Pemerhati Kesehatan)

Berlatar belakang pendidikan unik dan berbeda dari teman-teman
Pencerah Nusantara yang rata-rata berlatar belakang pendidikan
kesehatan, Muhammad Hidayat menamatkan pendidikan sarjana di
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sejak awal
2012, sekembali dari bertualang ke Jepang dan beberapa negara ASEAN
melalui sebuah program yang bernaung di bawah Kementerian Negara
Pemuda dan Olahraga, The Ship for South East Asian Youth Program, ia
kembali ke kampung halamannya di Dompu, NTB, dan menjadi relawan
di sebuah lembaga pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Dheyo,
biasa ia dipanggil, bercita-cita ingin mendirikan sebuah LSM yang fokus
pada isu-isu di bidang pendidikan, seni dan budaya.“Saya seorang sarjana
pendidikan, jadi kurang banyak tahu tentang situasi kesehatan di Tanah Air.
Namun jika saya harus berkomentar sebagai masyarakat awam, saya melihat
sudah mulai ada peningkatan pelayanan maupun perhatian dari pemerintah
terkait masalah ini. Hal-hal yang perlu dipertahankan menurut saya adalah
pendistribusian tenaga medis ke daerah-daerah pelosok. Dan yang penting
untuk diperbaiki adalah mindset masyarakat akan pentingnya hidup sehat.”

TIM lindu, SulaWESI TENGAH
Rahmi Harmades (Dokter Umum)

Bungsu dari tiga bersaudara ini dilahirkan di Padang Panjang, dan
merupakan dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Menurutnya, kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan
masih kurang, sehingga perlu dilakukan edukasi yang lebih intensif lagi,
baik secara personal, keluarga ataupun masyarakat. Dokter yang satu ini
sangat mencintai kucing, dan sempat mengalami kerja di Puskesmas Ibuh
Payakumbuh, sebelum memutuskan untuk mendaftar dalam gerakan
Pencerah Nusantara. Mengaku bahwa selama ini ia terbiasa hidup di
‘jalur aman’, ia merasa bergabung ke Pencerah Nusantara merupakan
kesempatannya untuk melakukan hal yang berbeda dan dapat mengubah
hidupnya. “Sejujurnya, saya belum pernah merintis suatu komunitas, ataupun
memiliki banyak pengalaman dalam organisasi ataupun kerja sama tim.
Akan tetapi, saya memiliki semangat yang tinggi. Saya ingin sekali memulai
dan melakukannya. Saya berharap, dengan bergabung dalam Pencerah
Nusantara, saya akan dapat mengeksplorasi diri saya.”
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Seveni Ovanina (Perawat)

Seringkali dikira anak ketujuh karena keunikan namanya, Seveni Ovanina
sebenarnya adalah anak sulung dari tiga bersaudara. SD hingga SMA ia
habiskan di Payakumbuh, sebelum Nina melanjutkan pendidikan Perawat
Gigi di Politeknik Kemenkes Padang. Setelah wisuda ia kerja sukarela di
salah satu puskesmas, dan sorenya ia bekerja di klinik sore dokter gigi.
Di waktu luang, Nina mengelola PAUD di dekat tempat tinggalnya, serta
mengelola KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif). “Saya sangat ingin
menjadi Pencerah Nusantara karena fokusnya kepada tahap pencegahan
daripada pengobatan, dan untuk mengubah pola pemikiran masyarakat
bahwa pencegahan itu lebih baik dari pengobatan sangatlah sulit. Hal itu
sebuah tantangan yang ingin saya ambil.”

Arie Ardiyanti Rufaedah (Pemerhati Kesehatan)

Arie lahir di Ciamis, dan mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
setelah menyelesaikan perkuliahan di Universitas Jenderal Sudirman
(Unsoed) Purwokerto. Ketika Kuliah Kerja Nyata (KKN), Arie menjadi
saksi nyata stigmatisasi terhadap ODHA. Hal ini membuatnya bertekad
memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat mengenai kesehatan.
Setelah lulus, Arie sempat magang di Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, di bagian gizi. Gemar menulis dan membaca,
ia senang menulis cerita dan karya tulis ilmiah. Salah satu karya tulis
ilmiahnya mengenai program pengabdian masyarakat dalam mengatasi
gizi buruk balita di Desa Dawuhan Kulon, Kabupaten Banyumas pernah
didanai DP2M DIKTI. Arie juga pernah melakukan praktik belajar lapangan
terkait pengelolaan sampah di Desa Bobotsari Kabupaten Purbalingga.
“Masalah kesehatan di Indonesia masih tinggi. Saya sebagai seorang sarjana
kesehatan masyarakat merasa prihatin dan ingin berkontribusi untuk
menyelesaikan permasalahan kesehatan di Indonesia. Pencerah Nusantara
adalah sebuah gerakan yang peduli terhadap kesehatan masyarakat.
Sehingga saya yakin dan ingin berkontribusi dalam kegiatan Pencerah
Nusantara.”

Rino Irvan Satria (Pemerhati Kesehatan)

Sanitarian yang sering disapa Ninok ini adalah lulusan Diploma III
Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang. Berbagai pelatihan
pernah ia ikuti, salah satunya Pelatihan Kepemimpinan dan Organisasi
yang diselenggarakan kampusnya. Ninok pernah menjadi anggota
HIMA bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Ketua Dewan Legislatif
Mahasiswa di Poltekkes-nya. Bidang Kepramukaan juga pernah ia geluti,
mewakili Kontingen Sumatera Barat dalam acara Kemah Saka Bhakti
Husada pertama se-Indonesia di Cibubur. “Ke depannya saya bercita-cita
untuk menyediakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan dan jamban
yang sehat di lapisan masyarakat miskin. Untuk itu saya akan memberikan
dan mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di perkuliahan, dan bekerja sama
dengan sektor lain agar masyarakat mendapat air bersih yang layak untuk
diminum, dan mendirikan jamban yang sehat tetapi tidak mahal.”
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TIM ogotua, SUlawesi tengah
Iim Karimah (Dokter Umum)

Dokter asal Cilegon yang lahir di Serang ini menyelesaikan 6 tahun
kuliahnya di FK Universitas Brawijaya, Malang. Semasa kuliah, anak
kedua dari empat bersaudara ini aktif dalam beberapa organisasi
kemahasiswaan, seperti Lembaga Pers Mahasiswa, Lembaga Kesehatan
Mahasiswa, Lembaga Kerohanian Islam, serta turut ambil bagian dalam
beberapa kegiatan BEM fakultasnya. Selama kuliah, Iim juga gemar
berwirausaha, hingga kini ia merintis bisnis hijab dan bros handmade
bersama sahabatnya dengan label Saafia. Sebelum bergabung di
gerakan Pencerah Nusantara, dokter yang suka berpetualang ini bekerja
di beberapa klinik, baik di Malang maupun di Cilegon. Iim bercita-cita
suatu saat untuk menjadi seorang Konselor Laktasi Profesional. Ia ingin
memperjuangkan agar para ibu di Indonesia memahami pentingnya ASI
untuk pertumbuhan anak-anak Indonesia dengan mental dan fisik yang
kuat.“Saya yakin pengalaman saya kelak sebagai Pencerah Nusantara dapat
menjadi titik awal perjuangan saya, penyemangat saya, serta dapat menjadi
tuntunan dalam usaha meraih mimpi-mimpi saya. Karena sebagai Pencerah
Nusantara nantinya saya tidak hanya dituntut mengobati, tetapi lebih
penting, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan derajat
kesehatannya, yang nantinya juga dapat membuat saya lebih bijak dalam
menyikapi berbagai hal selepas saya dari Pencerah Nusantara.”

Desyanti Eka Ernawati (Perawat)

Hanya beberapa bulan sebelum bergabung dalam gerakan Pencerah
Nusantara, perawat kelahiran Magetan ini baru saja menyelesaikan Program
Ners dari Fakultas Ilmu Keperawatan UI dengan predikat cum laude. Kiprahnya
dalam bidang akademik cukup banyak, terbukti sejak SMA Desy aktif
mengikuti Olimpiade Sains dan Matematika Nasional, merupakan penerima
beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik yang ia peroleh semasa kuliah,
dan juga juara 3 Kompetisi Karya Tulis Al Qur’an (KKTA) PIMNAS XXII tahun
2009. Tak hanya bidang akademik, Desy juga aktif dalam kegiatan organisasi
seperti Forum Pengkajian dan Pengamalan Islam sebagai koordinator
bidang. Motivasi terbesarnya menjadi Pencerah Nusantara adalah ingin
berkontribusi meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia khususnya
kesehatan ibu dan anak. “Saya sebagai lulusan Fakultas Ilmu Keperawatan
memiliki tanggung jawab moril yang besar untuk membantu memberikan
pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya mereka
yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Sebagai lulusan
universitas negeri yang pembiayaan kuliahnya berasal dari rakyat, beban
moral itu semakin besar, dan tekad kuat semakin tertanam di hati bahwa saya
harus memberikan kontribusi terbesar saya untuk rakyat Indonesia yang telah
membantu membiayai kuliah saya.”
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Ainiatuz Zulfa (Bidan)

Nia adalah seorang bidan kelahiran Kota Jepara yang merupakan lulusan STIKES
Muhammadiyah. Nia menghabiskan masa remajanya di Kudus. Semasa kuliah
pernah menjadi wakil ketua KKN di desa Gumulan, Klaten Tengah. Fokus ke
bidang Kesehatan Ibu dan Anak tercermin dari tugas akhirnya yang bertajuk
“Hubungan Kadar Hemoglobin Ibu Bersalin dengan Nilai Apgar Bayi Baru
Lahir”, dimana Nia lulus dengan IPK tinggi. Sebelum menjadi seorang Pencerah
Nusantara, Nia sempat bekerja sebagai asisten bidan di Jepara selama setahun,
dimana ia berharap dapat menjadi bagian dalam menekan Angka Kematian
Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia.“Saya berharap bisa ikut dalam
menekan AKI dan AKB, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia
dalam pendekatan yang lebih ‘memasyarakat’. Mudah-mudahan perlahan akan pola pemikiran masyarakat
Indonesia tentang kesehatan akan berubah, sehingga kualitas kesehatannya dapat meningkat.”

Lies Sugianti (Pemerhati Kesehatan)

Sarjana Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada yang akrab dipanggil Sugi
ini lahir di Jakarta. Sewaktu kuliah, Sugi belajar mengabdikan diri dengan
berorganisasi, menjadi asisten pengajar, dan memberikan pelayanan kesehatan
untuk masyarakat. Ketika menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerahnya, Sugi
berperan dalam menghidupkan kembali posyandu yang nyaris punah. Dengan
melakukan pendekatan kepada puskesmas, bidan setempat, dan perangkat
desa, Sugi berhasil mengaktifkan kembali kader dan merintis posyandu lansia,
yang diterima secara antusias oleh masyarakat. Sebelum bergabung dengan
Pencerah Nusantara, ia bekerja sebagai ahli gizi di sebuah klinik swasta di
Surabaya.“Ketika mendengar mengenai Pencerah Nusantara, jiwa saya terpanggil
untuk mengembangkan kesehatan ke pelosok Indonesia. Menurut saya, kondisi kesehatan di Indonesia
masih memprihatinkan. Di pelosok Indonesia masih banyak terjadi kasus kekurangan gizi yang mengancam
kelangsungan hidup masyarakat.”

Witri Zuama Qomarania (Pemerhati Kesehatan)

Sarjana Kesehatan Masyarakat asal Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
Univeritas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ) ini lahir dan besar di Jakarta.
Witri pernah menjadi relawan terapis di klinik ACI (Autism Care Indonesia) dan
surveyor freelance untuk Japan International Corporation Agency. Ia kemudian
melanjutkan kegiatannya menjadi sekretaris dari sekretaris Magister S-2 Prodi
Kesehatan Masyarakat FKK UMJ. Beberapa waktu sebelum pengumuman
Pencerah Nusantara, di tempat yang sama Witri akan ditempatkan di
laboratorium kedokteran. Witri sangat menyukai dunia pendidikan dan
petualangan. Semasa kuliah ia bergabung di beberapa organisasi, salah satunya
MAPALA STACIA UMJ, sebuah organisasi pecinta alam yang membuat jiwa
petualangannya semakin menggebu. “Kesehatan termasuk dalam indikator keberhasilan suatu negara.
Kesehatan bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak akan terwujud. Sebagai seseorang
yang berkecimpung di Kesehatan Masyarakat, saya memiliki ketertarikan untuk terlibat dalam pencapaian
MDGs. Pendidikan kesehatan dimaksudkan agar masyarakat memahami dan menyadari betapa pentingnya
kesehatan. Kesehatan keluarga yang baik akan berdampak pada kesejahteraan keluarga tersebut.”
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TIM ende, NUsa tenggara timur
Sri Putri Nesia (Dokter Umum)

Dokter asal FK Universitas Andalas angkatan 2006 ini menjalani pendidikan
dasar di Padang dan pendidikan lanjutan di Bukit Tinggi, dimana ia meraih
Juara I Lomba Kimia se-Sumatera ketika SMA. Sri yang akrab dipanggil Cei
kemudian melanjutkan kuliah di Padang, dimana setelah lulus ia menjalani
program internship di Payakumbuh hingga akhir Mei 2013. Ketika menjalani
masa kuliah, ia aktif di organisasi CIMSA (Center for Indonesian Medical
Student Sctivities) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan FSKI (Forum
Studi Kedokteran Islam) Cei menyukai petualangan dan berinteraksi dengan
orang-orang baru, hal yang memotivasi dirinya untuk mendaftar menjadi
salah satu dari tim Pencerah Nusantara. “Motivasi saya untuk bergabung
di gerakan Pencerah Nusantara adalah untuk menambah pengalaman dan
keahlian baik dalam kerja sama dalam suatu kelompok maupun dalam disiplin ilmu yang dimiliki. Saya
ingin meningkatkan interaksi dengan masyarakat, terutama yang di daerah.”

Dewi Seftiani Nugrahini (Perawat)

Dewi Seftiani Nugrahini berasal dari Ketapang, Kalimantan Barat. Sefti telah
meninggalkan kota kelahirannya dan memilih untuk merantau sejak SMA.
Lulusan S-1 Fakultas Ilmu Keperawatan Unpad ini aktif terlibat di berbagai
organisasi, seperti Padjadjaran Nursing Corps, sebuah organisasi yang bergerak
dalam bidang pertolongan pertama, Departemen Penalaran BEM FIK Unpad,
dan Rohis Quwwatul ‘Azzam. Di waktu senggangnya, Sefti memiliki hobi
memasak, traveling, dan membaca. “Program Pencerah Nusantara menurut saya
merupakan program yang tepat untuk saya ikuti. Saya rasa dengan bekal ilmu
yang saya peroleh selama 4 tahun dalam pendidikan akademik keperawatan,
dan 1 tahun dalam pendidikan lapangan, banyak yang dapat saya kontribusikan
dengan bergabung sebagai Pencerah Nusantara. Selain ingin mengabdikan ilmu,
saya juga ingin menjadi setitik cahaya yang berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan, khususnya di
daerah yang masih kurang sarana dan tenaga kesehatannya.”

Nuraini Irawati (Bidan)

Ira adalah bidan asal kota Solo, dan merupakan lulusan DIV Bidan Pendidik
FK Universitas Sebelas Maret Surakarta (FK UNS). Semasa kuliah Ira aktif
berkegiatan, di antaranya menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Jurusan
(HMJ), bekerja sebagai asisten skill lab kebidanan FK UNS, menjadi bagian dari
KSR PMI unit Solo, dan menjadi relawan medis Rumah Zakat Solo. Dua bulan
sebelum wisuda, Ira menyempatkan untuk magang di Rumah Bersalin Gratis
Solo Peduli. Setelah lulus, Ira yang hobi traveling ini bekerja sebagai asisten
dokter spesialis kandungan, sebelum terpilih menjadi petugas enumerator
Riset Kesehatan Dasar 2013 (RISKESDAS) di Kabupaten Sukoharjo. “Kesehatan
adalah kunci awal menuju bangsa yang maju. Kesehatan masyarakat yang baik
diharapkan menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan ditunjang kekayaan sumber
daya alam Indonesia. Sia-sia saja di saat melimpahnya sumber daya alam Indonesia tidak ada dukungan
kuat dari sumber daya manusianya. Kekayaan alam semakin hari berkurang, yang harus dikedepankan ialah
peningkatan sumber daya manusia guna memanfaatkan segala potensi yang ada.”
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Enrika Rahayu Setyani (Pemerhati Kesehatan)

Sarjana Gizi lulusan Universitas Indonesia angkatan 2009 ini lahir di Bogor.
Wanita berdarah Betawi – Jawa ini merupakan anak pertama dari dua
bersaudara. Sejak kecil Enrika sudah aktif dalam berbagai kegiatan, salah
satunya seni tari dan paskibra. Selama menjalani kuliah pun Enrika aktif
dalam kegiatan organisasi mahasiswa yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan
Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Indonesia. Enrika pernah menjalani
internship di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan wilayah kerja Puskesmas Pasir
Putih Depok. Wanita yang mencintai bidang Kesehatan Masyarakat ini juga
pernah mengabdikan diri dengan berpartisipasi dalam K2N UI di Oepoli,
pintu perbatasan NKRI-Timor Leste.
“Prof Ascobat Gani, seorang Guru Besar FKM UI dalam bukunya pernah
berkata ‘Public Health is something to do with loving the people’. Satu kalimat
tersebut membuat saya bertanya kepada diri saya sendiri: Apa yang sudah
saya lakukan? Apa bukti cinta saya pada kesehatan masyarakat? Sudahkah
ilmu yang saya dapat selama ini berguna untuk masyarakat? Bagaimana saya
bisa mencintai mereka, membantu mereka untuk hidup yang lebih baik, jika
saya tidak mengenal mereka? Salah satu usaha untuk menjawab pertanyaan
tersebut adalah dengan menjadi Pencerah Nusantara.”

Lukmanul Hakim (Perawat)

Lukmanul Hakim lahir di Pangkalan Batang, Bengkalis, dan dibesarkan di
sana. Lukman sempat mendalami ilmu keperawatan di Akademi Perawat
Binjai, Sumatera Utara tahun 2007, sebelum kemudian melanjutkan
pendidikan S-1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera
Utara, Medan di bidang Ilmu Keperawatan pada tahun 2003. Ia terbilang
fresh graduate, namun selama di bangku perkuliahan, Lukman yang
memiliki hobi fotografi ini sering mengikuti kegiatan penelitian di bidang
kesehatan ke daerah terpencil. Ketika mendengar mengenai gerakan
Pencerah Nusantara, ia merasa terpanggil untuk mencoba bergabung dan
mengabdi kepada bangsa. “Menurut pandangan saya, saat ini pola penyakit
yang semakin kompleks di Indonesia saat ini berada pada pertengahan transisi
epidemiologi dimana penyakit tidak menular meningkat drastis sementara
penyakit menular masih banyak terjadi. Hal ini tentunya perlu perhatian
baik dari pemerintah secara lebih serius guna meningkatkan upaya-upaya
pencegahan dan meningkatkan juga kualitas serta pemerataan kesehatan di
seluruh wilayah Indonesia.”
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Masa tugas Pencerah Nusantara 1 dan 2
sudah berakhir. Kini waktunya Pencerah
Nusantara 3 mengabdi satu tahun ke depan.
Sebanyak 35 anak muda berlatar belakang kesehatan dan nonkesehatan telah dinyatakan lulus setelah
terpilih dari 1.024 pelamar yang mendaftar secara online dari seluruh penjuru nusantara. Pencerah
Nusantara 3 dilantik pada 15 September 2014 dan berangkat ke tujuh penjuru yaitu Kelay (Kalimantan
Barat), Sikakap (Sumatera Barat), Pakisjaya (Jawa Barat), Tosari (Jawa Timur), Lindu (Sulawesi Tengah),
Ogotua (Sulawesi Tengah), dan Pulau Ende (Nusa Tenggara Timur) pada 17 September 2014.

Angkatan keTIGA
Tim SIKAKAP, SUMATERA BARAT
Zeinny Rhisanawati Binulang (Dokter Umum)

Zeinny lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi pada
tahun 2013 dan langsung memiliki misi untuk berperan aktif membenahi
sistem pelayanan kesehatan Indonesia, termasuk meningkatkan
pemerataan sebaran tenaga dokter di nusantara. Ia aktif dalam KOMPAS
ISRA Manado (Komunitas Pendidikan, Anak dan Sosial Indonesia Sejahtera)
yang bertujuan membantu anak-anak kurang mampu agar dapat
mengenyam pendidikan. Komunitas yang berhasil ia bentuk ini menjadi
wujud pencapaian tertingginya. Ia bertemu dengan teman-teman satu
visi, membangun jejaring di berbagai tingkatan dan menjadi sosok yang
inspiratif bagi sesama. Pencerah Nusantara menjadi bentuk aktualisasi diri
dan bukti pengabdiannya bagi masyarakat sosial secara lebih luas.
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Ilham Rusting (Pemerhati Kesehatan)

Putra Ternate, Maluku Utara, sarjana gizi dari Poltekkes Kemenkes Ternate
yang lulus sebagai Juara Umum II Jurusan Gizi. Prestasi ini menyusul
predikatnya sebagai Juara Umum I MAN Negeri Bulukumba. Ilham
memang seorang pribadi yang menonjol, selain prestasi akademis ia
pun tercatat sebagai organisator handal. Di lingkungan kampus, Ilham
menjadi Ketua Bidang Program Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi. Melalui
Pencerah Nusantara, Ilham bercita-cita membuka akses informasi tentang
kesehatan yang lebih besar kepada masyarakat, termasuk warga Maluku
Utara, menuju kesejahteraan yang lebih baik.

Liska Nurjanah (Bidan)

Liska adalah ‘langganan’ penerima beasiswa. Keberhasilannya menuntut
ilmu hingga menjadi seorang bidan profesional tidak lepas dari
beasiswa DIPA dan BNI yang banyak membantunya meringankan biaya
pendidikannya di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Sambil
menyelesaikan kuliah, Liska berkiprah di berbagai organisasi dan mengikuti
beragam pelatihan. Baginya, Pencerah Nusantara merupakan kesempatan
untuk menyumbangkan tenaga bagi masalah nasional yang sebenarnya
– yang memungkinkannya berkolaborasi dengan rekan-rekan dari latar
belakang profesi yang berbeda-beda. Secara pribadi Liska mendambakan
adanya jaminan kesehatan yang setara bagi semua penduduk Indonesia,
tanpa kecuali.

Nurmalasari (Pemerhati Kesehatan)

Nurmalasari terpilih sebagai tim Pencerah Nusantara salah satunya berkat
pencapaiannya. Ia adalah Juara II Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional
yang dianugerahkan oleh almamaternya Universitas Airlangga Surabaya.
Ia juga adalah penerima sejumlah beasiswa dan grant yang membantunya
mengembangkan diri secara optimal antara lain sebagai penulis karya
ilmiah. Nurmalasari juga terekspos pengalaman belajar dan mempraktikkan
keterampilan sinematografi dan jurnalisme kesehatan masyarakat. Ia ingin
mengubah paradigma masyarakat dalam memandang kesehatan melalui
upaya promotif dan preventif yang sungguh-sungguh. Perjuangan pun
harus ditempuh melalui jalur regulasi, didukung berbagai inovasi. Ia yakin,
Pencerah Nusantara dapat menjadi jalan untuk mewujudkan hal ini.
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Zakiyyah Ahsanti (Perawat)

Seperti halnya rekan-rekan Pencerah Nusantara yang lain, Zakkiyah
juga seorang aktivis kampus di lingkungan Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Indonesia Jakarta. Ia banyak berkiprah di bidang kreativitas,
keagamaan, politik di kampus, dan menerima sejumlah beasiswa atas
prestasinya yang di atas rata-rata itu. Melalui Pencerah Nusantara, ia
ingin menjadikan angannya nyata. Ia bermimpi masyarakat Indonesia
menjadi masyarakat mandiri dalam kesehatan, pendidikan, ekonomi dan
sosial—yang semuanya dimulai dari keluarga di rumah—agar indeks
pembangunan manusia Indonesia meningkat dibandingkan negaranegara lain di dunia.

Tim Pakisjaya, jawa barat
Dianing Latifah (Dokter Umum)

Dianing berpegang teguh pada amanah mendiang ayahnya, bahwa
ilmu yang dimilikinya harus didedikasikan bagi peningkatan harkat dan
kesejahteraan rakyat kecil di daerah-daerah terpencil. Pencerah Nusantara
ia yakini jadi wadah tepat untuk mewujudkan hal ini. Dianing banyak
bersentuhan langsung dengan masyarakat sejak lulus dari Universitas
Brawijaya Malang dan magang di Puskesmas Kauman Tulungagung.
Di sana ia turut memperkuat fungsi dan peran posyandu hingga dapat
mendongkrak angka kunjungan ibu dengan anak balita, sebelum
meneruskan magang di RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Fitri Yanti (Bidan)

Lulusan Akademi Kebidanan Pasaman Barat, Padang Pariaman Sumatera
Barat. Fitri bekerja sebagai tenaga sukarela paruh waktu di Puskesmas
Anduring Kabupaten Padang Pariaman, dimana ia mengerjakan semua
pekerjaan di sana – di luar kapasitasnya sebagai bidan – mengingat jumlah
staf puskesmas sangatlah minim. Ia juga pernah menjadi penggerak
komunitas di Telatakan yang mayoritas warganya berasal dari Suku
Mandailing, dimana ia berjuang memberi edukasi tentang kesehatan
reproduksi dan Keluarga Berencana. Ia menyadari, inilah profil kesehatan
masyarakat dan potret layanan kesehatan Indonesia sesungguhnya.
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Mustafidz (Perawat)

Secara tegas Mustafidz, Sarjana Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan
Universitas Indonesia ini, mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak
tenaga perawat pria dalam dunia kesehatan Indonesia. Lebih jauh, ia ingin
‘merawat Indonesia’, tidak hanya merawat yang sakit menjadi sehat, tetapi
menjaga yang sehat tetap sehat. Sebuah perspektif yang sangat cocok
dengan semangat program Pencerah Nusantara. Ia bertekad menggunakan
pendekatan perawatan keluarga dalam mengedukasi masyarakat akan
paradigma sehat yang benar. Tekad Mustafidz ini didorong fakta bahwa
target Indonesia Sehat 2010 dan MDGs 2015 sulit tercapai.

Farahdila Lailatul Qoriah (Pemerhati Kesehatan)

Farahdila menekuni keilmuan yang spesifik di Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember, yaitu di Jurusan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan
Keselamatan Kerja. Ia merefleksikan minatnya ini dengan turut aktif dalam
berbagai kegiatan bakti sosial mulai dari yang bertemakan sampah dan
briket hingga posyandu lansia. Ia juga mengambil sudut argumentasi yang
unik ketika memutuskan bergabung dengan Pencerah Nusantara yaitu
bahwa perempuan menjadi obyek kesakitan tertinggi di Indonesia dan oleh
karenanya ia akan menekankan perhatiannya pada kesehatan perempuan.
Lebih jauh, ia melontarkan pandangan, konsep pendidikan para tenaga
kesehatan di Indonesia harus diubah agar semua profesional kesehatan
memiliki paradigma yang sama tentang apa itu arti sehat.

Happy Ari Satyani (Pemerhati Kesehatan)

Keinginannya untuk bergabung dengan Pencerah Nusantara terinspirasi
buku biografi Paul Farmer, dokter berkebangsaan Amerika yang
mendedikasikan hidupnya bagi pasien TBC di Haiti. Happy membandingkan
buku tersebut dengan perjuangannya mendampingi para penderita HIV
dan AIDS dalam suatu gerakan komunitas yang diikutinya. Demi tujuan
ini, Happy memperkaya diri dengan pengetahuan manajemen organisasi,
mengikuti pelatihan konselor, pelatihan fasilitator dan analisis sosial. Happy
juga mengikuti pelatihan jurnalistik blog agar dapat mempromosikan upayaupaya yang ditempuhnya dan mengajak peran serta aktif masyarakat di
bidang kesehatan ini. Happy adalah Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat yang
dibanggakan dari Universitas Udayana, Bali.
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Tim TOSARI, jawa Timur
Lyda Amalia (Bidan)

Lulusan Akbid YPSDMI Garut ini lulus Juli 2011. Pernah mengikuti pelatihan
yang diselenggarakan Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan (Ismakes) Jawa
Barat dan mendapatkan beasiswa pendidikan dari Pemprov Jawa Barat
untuk para siswa-siswi kebidanan berprestasi. Di bidang medis, Lyda pernah
menjadi trainer dalam Ismakes yang bertugas memberikan pelatihan bagi
para mahasiswa kesehatan. Motivasi Lyda bergabung dalam Pencerah
Nusantara karena ingin menjadi pembawa perubahan dalam menciptakan
wawasan kesehatan Indonesia yang diidamkan. Ia bermimpi agar sistem
kesehatan di Indonesia bisa diterima oleh semua ras, suku, dan budaya serta
ingin mengubah paradigma “sehat itu mahal dan milik orang kota besar
saja”.

Rona Cahyantari Merduaty (Perawat)

Lulusan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2014
dengan tugas akhir berjudul “Adaptasi Psikologis Calon Ayah terhadap
Kehamilan Pasangan”. Rona aktif di berbagai pelatihan seperti pelatihan
kepemimpinan yang diselenggarakan BEM FIK UI dan pelatihan medis
yang diselenggarakan Alfiknine Care of Nursing. Motivasi Rona menjadi
Pencerah Nusantara karena mengikuti moto hidupnya “daripada mengutuk
kegelapan, lebih baik menyalakan lilin.” Meskipun tidak pernah terbayang
menempuh profesi sebagai perawat, Rona merasa tertempa melayani
masyarakat yang kurang beruntung karena ketidaktahuan mereka tentang
kesehatan, tidak mendapatkan perawatan yang tidak optimal, dan sulitnya
mendapatkan akses kesehatan yang layak.

Septirina Irawati (Pemerhati Kesehatan)

Septi adalah lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
tahun 2012. Penerima beasiswa dari Lembaga Pengembangan Insani
Dompet Dhuafa selama 4 tahun untuk membiaya kuliahnya. Pernah
menjabat sebagai Ketua BEM UI 2011 dan Ketua BEM FKM UI 2009 -2010,
membuktikan bahwa Septi memiliki jiwa kepemimpinan. Saat berkunjung
ke Ende dan bertemu dengan Pencerah Nusantara yang sedang bertugas di
sana setahun lalu, Septi semakin mantap untuk menjalankan keinginannya
dalam membantu masyarakat secara langsung. Septi merasa berhutang
pada masyarakat karena telah menerima beasiswa sepanjang masa
kuliahnya, sehingga merasa inilah saatnya untuk membayar hutangnya
kepada masyarakat.
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Siti Khumaidah (Pemerhati Kesehatan)

Lulusan STIKES Surya Global Yogyakarta. Ia juga penerima beasiswa dari
DIKTI atas prestasi akademiknya. Di luar bidang akademik, Siti aktif di
berbagai organisasi seperti Wakil Ketua dalam Reproductive Health Club
dan Ketua Program Lembaga Dakwah Kampus Jama’ah Al-Kahfi di tingkat
universitas. Semasa kuliah, Siti pernah magang di Perkumpulan Keluarga
Berencana (PKBI) DIY sebagai pembantu staf Dinas Kesehatan Kabupaten
Sleman sebagai tenaga kesehatan, dan bekerja di kampusnya sebagai staf
penjamin mutu dan litbang. Alasan utama Siti menjadi Pencerah Nusantara
karena ingin menerapkan ilmu dan pengalamannya langsung kepada
masyarakat.

Udin Shaputra Malik (Dokter Umum)

Lulusan Fakultas Kedokteran Umum Universitas Hasanuddin dengan
IPK 4.0 atau nilai sempurna yang menjadikannya sebagai lulusan terbaik
saat wisuda profesi tahun 2012. Ia menerima beasiswa DIKTI selama 3
tahun berkat prestasi akademiknya cemerlang. Udin aktif dalam berbagai
organisasi antara lain sebagai Ketua Tim Bantuan Medis Calcaneus tingkat
universitas yang mengelola sekitar 700 orang anggota – yang dijabatnya
dua kali. Meskipun diharapkan meneruskan usaha keluarga dalam bidang
konstruksi, Udin bertekad memberikan manfaat bagi orang lain, menjadi
inspirasi orang banyak dan menambah pengalaman kerja. Inilah motivasi
utamanya bergabung sebagai Pencerah Nusantara.

Tim Kelay, Kalimantan Barat
Alex Pigai (Dokter Umum)

Dokter kelahiran Papua ini lulus dari FK Universitas Cendrawasih dan
pernah menjadi sebagai Ketua Bidang Program BEM FK dua periode.
Pengetahuannya kian terasah semenjak mengikuti Kuliah Kerja Nyata (K2N)
di Kampung Dormena, Kecamatan Depapre Kabupaten Jayapura, dan
aktif menjadi sekretaris Mudika, organisasi pemuda berbasis keagamaan.
Menurutnya, pembangunan kesehatan di Indonesia masih belum merata
baik dari penyebaran tenaga medis maupun ketersediaan fasilitas. Pencerah
Nusantara menjadi harapannya dalam mewujudkan pemerataan pelayanan
hingga daerah terpencil, sehingga angka kematian ibu dan anak berkurang.
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Choirun Nikmah (Pemerhati Kesehatan)

Lahir dan besar di Semarang, sarjana lulusan Ilmu Gizi dari Fakultas
Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia ini mendapatkan IPK 3,55
dan berhasil meraih beasiswa dari beberapa institusi. Semasa kuliah,
Choirun aktif berkegiatan, di antaranya menjadi bagian dari Badan Eksekutif
Mahasiswa FKM UI, anggota Muda LAKMI, dan pernah terlibat dalam
komunitas Rumah Belakjar BEM UI dengan kegiatan memfasilitasi anakanak di sekitar UI untuk belajar formal maupun informal. Mengikuti Kuliah
Kerja Nyata (K2N) di Desa Mungguk Gelombang, Kalimantan Barat telah
mengajarkannya bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, kerja sama
dengan masyarakat setempat mutlak harus dilakukan.

Fransisca Nelly Sinambela (Perawat)

Sarjana Keperawatan lulusan Universitas Indonesia ini lahir di Tanjungbalai,
Sumatera Utara. Peraih beasiswa UI Young Entrepreneur Competition
ini juga pernah mengikuti organisasi BSOP Nets dan menjabat sebagai
sekretaris selama dua kali di Persekutuan Tingkat Keperawatan. Merintis
bimbingan belajar bagi para pelajar Desa Wanabakti, Sintang, Kalimantan
Barat agar dapat mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri saat Kuliah
Kerja Nyata (K2N) merupakan salah satu upayanya untuk mensejahterakan
masyarakat. Penggalangan dana melalui donatur maupun kompetisi hingga
mencari relawan pengajar juga dilakukan bersama teman-temannya.

Halimah (Pemerhati Kesehatan)

Halimah adalah seorang Sarjana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan
peminatan di bidang Epidemiologi dari Universitas Sumatera Utara. Aktif
dalam berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI) dan Inkubator Sains USU. Berbagai pelatihan dan seminar juga
diikutinya untuk menambah pengetahuan. Lulus dengan nilai akademis
yang baik membuatnya layak untuk mendapatkan beasiswa dari kampus
maupun organisasi. Peraih juara II dalam lomba karya tulis tingkat Provinsi
Sumatera Utara ini juga sempat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (K2N) di Desa
Kotasan Kecamatan Galang, Kabu. Deli Serdang, Sumatera Utara dan bekerja
paruh waktu sebagai Epidemiologi di Puskesmas Terjun Kecamatan Medan
Marelan.
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Yuyun Fakhrunnisa (Bidan)

Lahir dan besar di Brebes, Jawa Tengah, Yuyun adalah lulusan Diploma
III Kebidanan dari Akademi Kebidanan YPBHK, Brebes. Pernah mengikuti
pelatihan medis di Pusat Pelatihan Klinik Primer Kabupaten Brebes pada
Oktober 2013, wanita kelahiran 22 tahun lalu ini juga pernah mengikuti
Praktik Kerja Lapangan di Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten
Brebes, Jawa Tengah. “Menjadi Pencerah Nusantara merupakan suatu langkah
awal membukakan jendela untuk bangsa mempromosikan kesehatan dasar
pada masyarakat sekitar serta melakukan pencegahan untuk berbagai kasus
yang beragam. Melalui Pencerah Nusantara, saya berharap bisa mendapatkan
pengalaman nyata di masyarakat.”

Tim OGUTUA, SULAWESI TENGAH
I Gusti Lanang Andi Suharibawa (Dokter Umum)

Lahir di Denpasar dan lulus dari Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya
pada tahun 2013. Memiliki pengalaman sebagai salah satu dokter jaga UGD
di RSUD DOLOPO dan PKM KARE. Lanang Andi juga turut memberikan
edukasi terkait kesehatan kepada masyarakat secara langsung selama
satu tahun hingga Agustus 2013. Sempat menjabat sebagai ketua dari
Medical Studens Committee for International Affair (MSCIA); organisasi
kedokteran yang mempunyai afiliasi CIMSA di tingkat nasional dan IFMSA
di skala internasional ini juga merintis kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman pada masyarakat mengenai Thallasemia, AIDS,
dan Tuberculosis. “Demi mendapatkan pengalaman berharga, Pencerah
Nusantara saya pilih sebagai tempat untuk belajar dari orang yang ahli di
bidangnya serta memperluas sudut pandang dan wawasan untuk menunjang
karier di masa depan.”

Endah Retno Palupi (Pemerhati Kesehatan)

Lahir di Malang 24 tahun yang lalu, Endah merupakan lulusan Fakultas Ilmu
Gizi Universitas Brawijaya dan aktif di lembaga kemahasiswaan BEM FKUB,
ORMAGIKA FKUB dan BALITBANGKES KEMENKES RI. Salah satu bentuk
kepeduliannya terhadap masyarakat adalah menjadi perintis Komunitas
Penyala Malang yang terinspirasi dari gerakan Indonesia Menyala oleh
Yayasan Indonesia Mengajar Peserta terbaik dalam Sekolah Kader Bangsa
dan Juara 2 kelompok LKTI Nutrition Expo Universitas Indonesia ini pun
berhasil mendapatkan bantuan dana untuk penelitiannya mengenai
formula dehidrasi untuk atlet yang diajukan melalui Program Kreativitas
Mahasiswa yang diadakan oleh DIKTI. “Kesehatan merupakan hak asasi
manusia. Dengan adanya Pencerah Nusantara, saya terpanggil untuk turut
serta dalam pengabdian masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan
kemampuan dalam wujud aplikasi keilmuan di bidang kesehatan yang saya
miliki.”
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Rizkiyani Istifada (Perawat)

Sarjana Strata 1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia 2013.
Aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan rajin mengikuti ragam
seminar serta pelatihan. Hal ini terlihat ketika dalam Pengabdian Masyarakat
BEM Fakultas, Rizkiyani bersama teman-temannya merintis komunitas
SEPEDA (Sekolah Peduli Anak) di mana salah satu kegiatannya adalah
memberikan bimbingan tambahan di luar jam sekolah untuk anak – anak
di sekitar kampus. Sempat mengabdi di perbatasan Timor Leste dan Desa
Wini, Nusa Tenggara Timur saat Kuliah Kerja Nyata dengan membawa
misi kesehatan, pendidikan, dan pencerahan hukum; Rizkiyani berhasil
membuat masyarakat sekitar memahami pentingnya puskesmas sebagai
sarana pelayanan kesehatan untuk meningkatkan taraf kehidupan. “Saya
adalah perawat dan merupakan salah satu tenaga pelayanan kesehatan yang
memiliki tanggung jawab serta kewajiban menjadi agen perubahan menuju
kesehatan Indonesia yang lebih baik. Inilah yang membuat saya termotivasi ikut
bergabung dalam tim Pencerah Nusantara.”

Siska Ferawati (Pemerhati Kesehatan)

Pemerhati kesehatan ini lulus dari FKM Universitas Sumatera Utara dengan
IPK yang gemilang, 3,73 dan menjadi wisudawan terbaik serta penerima
beasiswa mahasiswa berprestasi. Aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan
dan komunitas, menjadikan Siska mampu melakukan pendekatan dengan
baik di antara perbedaan suku, agama, dan mitos selama sosialisasi di
daerah terpencil Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten
Langkat saat Praktik Belajar Lapangan.Pengalaman berharga yang pernah
dirasakannya adalah ketika Siska mendapatkan nilai yang memuaskan
saat magang di Kepulauan Mentawai bersama NGO lokal yang melakukan
rehabilitasi di daerah yang terkena tsunami dengan program peningkatan
posyandu, pelatihan terhadap dukun bayi, hingga sosialisasi pasca bencana.
“Sulitnya akses terhadap fasilitas kesehatan, kurangnya fasilitas dan tenaga
kesehatan, serta masih adanya pola pikir masyarakat yang masih memandang
kesehatan sebagai hal yang tidak penting membuat saya ingin bergabung
dengan Pencerah Nusantara demi melakukan perubahan bersama masyarakat
menuju paradigma sehat seutuhnya.”

Mazidatul Faizah (Bidan)

Lulus Diploma III dari jurusan Kebidanan, Fakultas Kebidanan, Faizah
juga aktif mengasuh tiga buah komunitas. Berhasilnya ‘bidanku’ sebagai
salah satu komunitas bidan di Indonesia, membuatnya dilibatkan dalam
International Conferderence of Midwife Platform dan konferensi medis
Virtual Day of Midwife 2014. Faizah juga mempunyai cita-cita yang mulia,
yaitu ingin mendirikan klinik bersalin dimana persalinan dan pemberian
imunisasi dapat diberikan gratis pada orang yang tidak mampu dan
membentuk suatu wadah yang lebih besar bagi para bidan muda. “Saya
ingin menjadi Pencerah Nusantara dalam arti sebenarnya, yaitu menjadi
bidan yang mencerahkan Nusantara dengan mengabdi kepada masyarakat.”
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Tim Lindu, Sulawesi Tengah
Damayanti Hapsari Puri (Dokter Umum)

Damayanti lahir di Surabaya, sempat mengambil kuliah di FK UMM sebelum
meyelesaikan gelar Dokter Umum di Fakultas Kedokteran, Universitas Islam
Sumatera Utara. Sebagai mahasiswa pindahan yang ingin membuktikan
kemampuannya, Yanti berhasil mendapatkan nilai State Forensik Tertinggi
yang belum pernah dicapai orang lain sebelumnya. Merintis organisasi
Advokasi Pendidikan Dokter di Indonesia (ADMIN) telah mengajarkannya
berbagai hal, terutama dengan pekerjaan yang bersifat melakukan
pendekatan ke berbagai instansi.

Nahla Jovial (Perawat)

Peraih beasiswa dari Pemerintah DKI Jakarta, BUMN dan Universitas ini
meraih gelar Sarjana Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas
Indonesia, Juli 2013. Mendapat predikat MAPRES3 dalam Mahasiswa
berprestasi FIK UI dan lolos seleksi OSN Biologi tingkat DKI Jakarta, Nahla
juga rajin berorganisasi selama masa kuliah seperti tergabung dalam Badan
Eksekutif Mahasiswa, ILMIKI, dan ASA Muda Indonesia. Jovial juga pernah
menjadi pengajar lepasan anak-anak Sekolah Dasar (SD) setiap dua kali
dalam seminggu selama 1,5 jam tiap sesinya. Terinspirasi oleh salah satu
tokoh dalam buku Aku Anak Bangsa, Nahla merasa harus lebih mengenal
lebih dekat bangsanya.

Rahma Isna Saidah (Pemerhati Kesehatan)

Rahma mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Kedokteran Hewan,
Universitas Gajah Mada. Meskipun mempunyai latar belakang yang
sedikit berbeda dengan teman- temannya di Pencerah Nusantara,
Rahma mempunyai niat yang sama untuk meningkatkan taraf kesehatan
masyarakat Indonesia. Rahma pernah mengikuti pelatihan Fakultas
Kedokteran Hewan UGM dan meraih Author for the paper accepted for the
conference di acara 11th International Coccdiosis Conference di Dresden,
Jerman, di tingkat internasional. Berbekal pengalaman, Rahma juga
menyelenggarakan latihan kepemimpinan untuk mahasiswa baru (PALAPA),
Integrated Muslimah Training, dan Open House PPMi Rabingah Prawoto.
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Rezi Mawaldi (Perawat)

Rezi mengambil Diploma III Keperawatan dan melanjutkan ke S-1 dan
profesi di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Pecinta alam
ini bergabung di Pencerah Nusantara karena ingin sekali memberikan
edukasi kepada masyarakat di daerah terpencil. Berbekal ilmu yang telah
dipelajarinya, Rezi ingin memberikan upaya pencegahan dan promosi
dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Kegiatan Keperawatan
Komunitas pada bangku perkuliahan telah memberikannya kesempatan
untuk bertemu dengan masyarakat secara langsung dan membantu untuk
melihat kondisi sekitar menjadi pengalaman yang berharga.

Yunita Nur Rohmawati (Bidan)

Lahir di Magetan tahun 1990, Yunita lulus dari Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret dengan gelar Sarjana Sains Terapan. Aktif di
organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, Yunita juga aktif menjalani pelatihan
di Himpunan Mahasiswa Kebidanan dan Mahasiswa Kebidanan DIYJateng. Ikut mengambil peran dalam Latihan Kepanitiaan dan Manajerial
Mahasiswa. Dengan latar belakang sebagai bidan, Yunita ingin membantu
masyarakat di daerah yang sulit terjangkau tenaga medis maupun fasilitas
yang diberikan pemerintah agar secara perlahan terlihat peningkatan taraf
kesehatan yang merata.

Tim ENDE, NUSA TENGGARA TIMUR
Mochammad Sholehhudin (Pemerhati Kesehatan)

Lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dengan
konsentrasi Kesehatan Lingkungan dan K3 ini memiliki hasrat yang kental
untuk memajukan kesehatan masyarakat dengan keahliannya. Pernah
mengikuti berbagai pelatihan kepemimpinan mulai dari Balai Besar Teknik
Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya, Kementerian
Pemuda dan Olahraga RI, dan Indonesian Board Hypnotherapy. Motivasi
utamanya bergabung sebagai Pencerah Nusantara adalah ingin
mengabdikan diri kepada masyarakat yang cocok dengan jiwa sosial dan
keterampilan berorganisasi yang dimilikinya. Selain itu, Udin ingin terus
menambah ilmu dan wawasan di bidang kesehatan yang dipercaya akan
memberikan pengalaman hidup luar biasa.
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Mega Faridatun Nisak (Bidan)

Lulusan Pendidikan Bidan Universitas Airlangga dengan IPK 3,71 dan
sekaligus dinobatkan sebagai wisudawan terbaik di kampusnya. Mega
merupakan penerima beasiswa DIKTI selama 2 tahun atas prestasinya
serta mendapatkan penghargaan atas karya tulis ilmiahnya berjudul
“Pengaruh Perasan Buah Belimbing Wuluh terhadap Tekanan Darah
Canis SP akibat Pemberian Adrenalin” dari institusi sama. Untuk
menyalurkan hobi menulisnya, Mega pernah bekerja paruh waktu
sebagai editor majalah di Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan
Khusus Surabaya dan mengikuti berbagai lomba karya tulis ilmiah di
tingkat universitas. Ia sangat menyukai tantangan baru dan percaya
Pencerah Nusantara dapat menyalurkan keahliannya dengan baik.
Dalam 5 tahun ke depan, Mega ingin menamatkan pendidikan magister
dan kemudian bekerja sebagai dosen kebidanan serta berpraktik klinis.

Nikita Dewayani (Perawat)

Lulusan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Ia aktif dalam
berbagai organisasi kepemimpinan seperti Indonesia Future Leaders dan
Mercy Corps Indonesia. Beberapa beasiswa yang diterimanya antara lain
beasiswa DKI Jakarta dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan beasiswa dari
Universitas Indonesia. Beberapa penghargaan yang pernah diterimanya
antara lain juara 1 Paper Challenge Pengembangan Kompetensi
Epidemiologi dan penerima beasiswa dari 7th Asia Pacific Conference on
Reproductive and Sexual Health and Rights. Ia juga pernah mengikuti
program pertukaran pelajar ke Temple University, Philadelphia, Amerika
Serikat dalam program Study of the United States Institutes on Religious
Pluralism. Sejak menginjak tahun ke-3 kuliah, ia sudah terpikir menjadi
Pencerah Nusantara karena terinspirasi seniornya yang sudah menjadi
Pencerah Nusantara angkatan pertama. Ia melihat Pencerah Nusantara
memiliki konsep ‘akar-rumput’ yang membantu populasi di tingkat
paling bawah. Ia bermimpi bisa menjadi perawat anak profesional yang
mengabdi di daerah terpencil.
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Umunnisa Hidayati (Pemerhati Kesehatan)

Perempuan kelahiran Aceh ini adalah lulusan Fakultas Kedokteran
jurusan Psikologi dari Universitas Syiah Kuala, Aceh. Ia pernah
mendapat beasiswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD) dari Pemda
Aceh yang bertujuan mengembangkan kapasitas generasi muda dalam
membangun daerahnya. Beberapa prestasi yang berhasil diukirnya
antara lain menjadi pemenang KIZUNA (Bond) Project Youth Exchange
Progam Asia Ocenia & North America, pemenang Youth Competition
for Disaster Education, dan peserta UNESCO Youth International
Forum Looking Beyond Disaster 3. Motivasinya menjadi Pencerah
Nusantara adalah karena fakta masih banyak masyarakat Indonesia yang
membutuhkan perhatian dan penggerak untuk perubahan yang lebih
baik.

Yose Rizal (Dokter Umum)

Lulusan Fakultas Kedokteran YARSI yang telah mengantongi berbagai
sertifikasi seperti ACLS, ATLS, ANLS, IMELS, Emergency Disaster, Initial
Assesment, dan Pediatric. Ia aktif dalam Aliansi Dokter Muda Indonesia
dalam bidang pembinaan dan pendataan anggota dengan jumlah
anggota sekitar 1.000 orang. Ia juga pernah menjadi anggota Senar
FK Yarsi dalam Departemen Syiar Islam dan menjadi ketua pelaksana
MTQ pertama di Universitas YARSI tingkat mahasiswa se-Jabodetabek.
Motivasinya menjadi Pencerah Nusantara dituturkannya sebagai berikut,
“Menjadi dokter adalah mimpi yang menjadi nyata dalam kehidupan. Saya
ingin menjadi dokter yang bermanfaat untuk diri sendiri dan umat manusia
pada umumnya dan khususnya di Indonesia dengan mengharap ridho
Allah SWT.”
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