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Latar Belakang dan Masalah 

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan suatu bangsa , adapun 

indicator pembangunan suatua bangsa adalah menurunkan kematian ibu dan anak/ bayi dan balita, hal 

tersebut dapat di ikuti penurunan angka kesakitan ibu hamil, bayi serta akses fasilitas kesehatan 

berkualitas secara berkelanjutan dan paripurnah. Provinsi Papua, angka kematian ibu 289 / 1000 

kelahiran hidup  sementara angaka kematian bayi 257 / 1000 kelahiran hidup, index pembangunan 

manusia perada pada posisi terendah yaitu 34 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, sebagaimana 

seperti table dibawah ini. 

    

Sementara itu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Provinsi Papua  sangat rendah  dari 19 

indikator hanya satu indikaror yaitu pemberian asi exlusif yang menduduki posisi ke 11 dari antara 34 

provinsi di Indonesia, sebagaimana gambar di bawa ini: 



 

Sementara beban ganda penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit degenerative seperti penyakit 

diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lain sedang mendominasi yang berdampak pada 

beban ekonomi keluarga yang besar. 

  

 



 

Tabel ini  menunjukan bahwa pembangunan index pembangunan kesehatan masyarakat, selama lima 

sampai sepuluh tahun tidak menunjukan hasil positif, hanya mencapai 1,059 %, dari seluruh element 

yaitu kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, prilaku masyarakat, penyakit 

menular, penyakit tidak menular dan kesehatan lingkungn. Sementara kesenjangan antara kabupaten 

kota gabnya besar sebagimana tabel dibawah ini. 

 

 



Strategi dan Solusi yang di harapkan 

 

VISI Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 

: “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan”  

MISI 

1. Memantapkan kualitas dan daya saing SDM 

2. Memantapkan rasa aman, tentram dan damai serta kehidupan demokrasi dalam memperkuat 

NKRI Penguatan tata kelola pemerintahan 

3. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai potensi unggulan lokal dan 

pengembangan wilyah berbasis kultural 

4.  Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terbelakang, terdepan 

5. Revolusi Mental dan Kepemimpinan 

6. Pendekatan Proaktif daripada Reaktif 

7. Penguatan Sumber Daya Manusia dan manajemen 

8. Penguatan di perifer (puskesmas) dan Pendekatan Keluarga Sehat 

9. Pembiayaan Kesehatan/JKN 

10. Sistem Informasi Kesehatan 

11. Keterlibatan Lintas Sektor dan Gaya Hidup Sehat 

12. Rumah Sakit dan Sistem Rujukan 

13. Local specific Papua, daerah pedalaman,tertinggal dan perbatasan.  

 

 Pendekalan dan Prioritas 

• Mengerti dan Memahami Konsep Sakit Penyakit Orang Papua 

• Proactive Health care……menurunkan angka kesakitan dan kematian 

• Penguatan pelayanan Puskesmas basis terdepan dan Rumah sakit, serta klinik 

• Wajib Periksa: test HIV,malaria, penyakit PTM  dan penyakit tidak menular 

• Pusat Data dan Informasi/ surveilanse—Indikator penting/penyederhanaan data/form 

• SPM (standar Pelayanan Minimal) ---12 indikator , ditambahkan endemik Papua (Kusta,kaki 

gajah, cistosircosis, penyakit kulit 

• Penguatan Manajemen Kab/kota ---pelatihan, supervisi dan pembina wilayah Adat 

• Penguatan SDM kesehatan, dokter /perawat, spesialisasi / kedokteran 



• Penguatan Mental Aparatur Petugas Kesehatan---role model seperti dokter/perawat 

missionary---bisa ditempatkan dimana saja termasuk daerah terpencil. 

• Penguatan Manajemen Kab/kota ---pelatihan, supervisi dan pembina wilayah Adat 

• Penguatan SDM kesehatan, dokter /perawat, spesialisasi / kedokteran 

• Penguatan Mental Aparatur Petugas Kesehatan---role model seperti dokter/perawat 

missionary---bisa ditempatkan dimana saja termasuk daerah terpencil. 

• Puskesmas dan Rumah Sakit terstandar/akreditasi,  

• Membangun Rumah Sakit OAP (Orang Asli Papua)—amanat Otsus---konsep proactive, wajib 

periksa, screening penyakit/alat digitalisasi, gaya hidup sehat, pengobatan penyakit tropis, 

upaya promosi, sentra pengobatan tradisonal,dukungan 100 hari kehidupan, telemedicine, 

emergency, previllage for Papua---tidak malu,ragu,merasa memiliki Rumah Sakit, 

• Penguatan Kemitraan (WHO,Unicef, LSM , gereja dan keagamaan) 

• Promosi, Preventive---Partisipasi Masyarakat 

 

Kesimpulan dan Saran 

Latar belakang dan hasil dari bebera tabel tabel ditas  ini memberikan informasi, data dan pencerahan 

pada kami bahwa  meskipun telah kami lakukan berbagai upaya yang mengorbankan tidak cukup sumber 

daya  yang di luncurkan antara lain tenaga,  sarana, dana dan program unggulan yang, namun daya 

ungkitkan tidak seperti yang di harapkan.    

Melalui kegiatan Lokakarya Penguatan Narasi Lokal Oleh Akademisi Papua dalam Penyelesaian 

Konflik Papua, mendapatkan solusi, dan masukan atas permasalahan kesehatan di tanah Papua 

kedepan. 

============================================================ 


