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ASSESSMENT DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT 

KABUPATEN ASMAT, DISTRIK ATSJ, PAPUA  
 

A. PENGANTAR 

Dalam dua minggu terakhir di bulan Januari 2018, Indonesia dikagetkan dengan 
Kasus Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua yang tergolong Kejadian 
Luar Biasa (KLB). Sampai tanggal 22 Januari 2018, tercatat 69 Balita meninggal 
dunia akibat Campak dan Gizi buruk. Kasus KLB ini sebenarnya telah merebak 
sejak September 2017, melanda setidaknya 19 Distrik di Kabupaten Asmat. 
Penyakit  dan gizi buruk Balita merupakan permasalahan yang relatif menetap dan 
sulit diberantas tuntas sejak bertahun-tahun lalu (Kompas, 23 Januari 2018; Suara 
Papua.Com, 22 Januari 2018). 

Secara geografis, wilayah Kabupaten Asmat  sekitar 90% merupakan area tertutup 
air dan rawa, dimana penduduk di 23 Distrik hidup di pinggir sungai. Jalur 
transportasi yang cukup sulit dan jumlah tenaga kesehatan dan institusi kesehatan 
yang kurang memadai, menyebabkan pencegahan dan penanggulangan penyakit 
serta promosi/ pendidikan kesehatan juga sulit dilaksanakan dengan baik kepada 
masyarakat.  

Sejak tanggal 8 Januari 2018, menurut catatan media massa, total ada 85 anak 
balita yang terserang campak dan 
gizi buruk yang sudah dievakuasi 
ke Agats. 40 pasien dirawat di 
RSUD Agats dan 45 orang dirawat 
di Aula GPI Agats. Dari 23 Distrik, 
Distrik yang merupakan lokasi KLB 
Campak dan Gizi Buruk, yaitu: 
Aswi, Akat, Fayit, Pulau Tiga, Kolf 
Braza, Jetsy, Pantai Kasuari, Safan, 
Unirsarau, Atsj dan  Distrik Siret. 

Pemerintah Daerah Kabupaten, 
Pemerintah Propinsi serta 
Kementerian Kesehatan secara 
spontan melakukan upaya-upaya 
penanggulangan. Hal ini juga 
didukung oleh berbagai pihak baik 
TNI/Polri, pihak swasta,  lembaga 
keagamaan dan LSM yang secara 
proaktif bahu membahu menelusuri 
dan mengevakuasi kasus campak 
dan gizi buruk untuk ditangani di RS 
dan Puskesmas.  Sumber: Harian Kompas. 
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Solidaritas sosial untuk membantu Asmat terus bergema karena mengguncang 
nurani kemanusiaan dan rasa keadilan bagi sesama anak bangsa, yang 
mengalirkan bantuan baik berupa obat-obatan dan peralatan medis, bahan 
makanan, dan tenaga kesehatan. 

Persekutuan Gereja-Gereja di 
Indonesia (PGI) bersama gereja 
anggota dan mitra-mitranya, secara 
bersama sepakat untuk mewujudkan 
solidaritas kepada sesama anak 
bangsa di Kabupaten Asmat, Papua 
dengan melakukan assessment dan 
intervensi berupa Bakti Sosial 
Pelayanan Kesehatan dalam upaya 
membantu mengatasi masalah KLB 
dan pemulihan Gizi Kurang dan Gizi 
Buruk yang terjadi pada anak Balita 
secara berkelanjutan. 

Hasil assessment ini akan digunakan 
untuk menyusun strategi dan 
program/aktifitas yang cocok dengan 

situasi di Asmat dan tidak bertentangan dengan Adat/Budaya setempat, serta dapat 
menjadi mitra masyarakat untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan. 

B. TUJUAN: 

1. Melakukan assessment/penilaian keadaan untuk menentukan dan menetapkan 
bentuk intervensi strategis yang perlu dilakukan PGI sebagai respons positif 
guna mendukung upaya Pemerintah bagi pemulihan KLB Campak dan Gizi 
Buruk dan peningkatan kesehatan masyarakat secara umum di Asmat, antara 
lain berupa: 

a. upaya mengatasi Gizi Kurang dan mencegah Gizi Buruk BALITA dengan 
pemberdayaan keluarga untuk memanfaatkan bahan makanan yang 
tersedia di masyarakat, serta upaya meningkatkan ketahanan pangan. 

b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kesehatan pribadi 
dan lingkungan (hygiene dan sanitasi). 

c. memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama mengadakan dan 
mengelola Sarana Air Bersih. 

2. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan berupa pengobatan kepada masyarakat  
Asmat melalui Puskesmas dan meningkatkan upaya promosi kesehatan, 
pendidikan kesehatan, serta upaya preventif.  

3. Memberi dukungan psikologis dan pemberdayaan Ibu dan Anak serta 
masyarakat umum untuk mengoptimalkan keseimbangan psikologis masyarakat 
sehingga dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara wajar. 

 

Sumber: Harian Kompas. 
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C. PELAKSANAAN:  

1. Tim Respons Asmat PGI yang bertujuan untuk melakukan assessment dan Bakti 
Sosial Pelayanan Kesehatan, diberangkatkan dari Jakarta pada tanggal 28 
Januari 2018. Tim terdiri atas 2 (dua) orang dokter umum dan 1 (satu) orang 
tenaga spesialis Water & Sanitation. Tanggal 27 Januari diawali dengan rapat 
koordinasi dengan mitra-mitra PGI di Jakarta agar mempunyai kesamaan 
pandang (visi dan misi) dalam keterlibatan Gereja dan lembaga-lembaga 
gerejawi dalam permasalahan KLB di Asmat. 

Pada kesempatan ini juga, Tim Respons Asmat PGI menerima dukungan dan 
sumbangan dari warga gereja baik berupa materi dan uang tunai untuk 
dimanfaatkan di Asmat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tanggal 29 Januari Tim tiba di Timika dan mengadakan pertemuan Koordinatif 
dengan Pimpinan GKI TP Klasis Timika untuk memperoleh masukan secara 
umum tentang geografis Asmat, masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat 
dan peran yang dilakukan gereja dalam meresponsnya, serta mengenai adat-
istiadat khususnya di Asmat yang dapat dijadikan bahan untuk memudahkan Tim 
melakukan kegiatan. Diingatkan bahwa budaya dan perilaku kesehatan 
masyarakat Papua khususnya Asmat sangat berbeda dengan masyarakat/Suku 
lain di Indonesia, sebaiknya diamati dan dialami langsung sebelum melakukan 
intervensi. Salah satu hal yang ‘unik’ adalah masyarakat sangat tergantung pada 
alam yang telah menyediakan segala sesuatu bagi kehidupannya, sehingga 
manusia tinggal mengambil dan memanfaatkannya. 

 

Tim Respons Asmat PGI, Rapat Koordinasi sebelum pelepasan Tim, dan menerima dukungan 

sumbangan dari warga gereja di Kantor PGI Grha Oikoumene, Jakarta Pusat 
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3. Sejak Tim Respons Asmat PGI tiba di Agats pada tanggal 30 Januari 2018, 
langsung mengdakan Koordinasi dengan pihak SATGAS dengan melaporkan diri 
pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Harian yang diadakan setiap hari pukul 
19.00 WIT dan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Asmat, Elisa Kambu. 
Dalam perkenalan, Tim PGI memaparkan tujuan keterlibatan PGI di Asmat dan 
siap ditugaskan sesuai kebutuhan. Maka atas petunjuk Bupati dan arahan 
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Asmat, Dr. Pieter Pajala, maka Tim PGI diberi 
surat tugas untuk melaksanakan kegiatan di Distrik Atsj, dengan berbasis di 
Puskesmas Atsj, yang kebetulan tidak mempunyai dokter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan penunjukkan tersebut maka Tim diberangkatkan pada tanggal 2 
Februari ke Atsj untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan dan Assessment, 
baik mengenai kesehatan, aspek budaya/adat maupun permasalahan gizi dan 
ketersediaan airt bersih serta masalah higiene dan sanitasi. Hal ini 
dimaksudkan, agar intervensi yang akan/sedang dilakukan dapat menjadi 
‘percontohan’ (pilot project) dan bisa diterapkan di distrik/kampung lain, sesuai 
dan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat Asmat. 

Perjalanan dari Ibukota Asmat, Agats menuju Atsj, memakan waktu 2 jam 
menggunakan   speedboat bermesin 85 PK. Perjalanan ini melalui sungai yang 
di beberapa tempat  tergantung pasang surut air laut. Bila air surut, maka 
perjalanan akan tertunda menunggu ‘pasang’, atau harus ditempuh sebagian 
melalui laut yang waktu tempuhnya lebih lama. 

 

Pertemuan Koordinatif dengan Pimpinan Klasis Timika, GKI TP di Timika 

Foto kiri, Tim PGI bersama Bupati  Asmat Bapak Elisa Kambu. Foto kanan, Tim PGI bersama 

Kadinkes Kab. Asmat Dr. Pieter Pajala 
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4. Selama 3 hari di Agats, Koordinasi dan diskusi dilakukan Tim Respons Asmat 
PGI dengan berbagai pihak: Ketua Jemaat GKI TP Agats, Pdt. Yan Rumbewas, 
Ketua Klasis GPI Agats Pdt. Ny. Gomies, Pastor Henry, Pastor Rino dari 
Keuskupan Agats/Asmat, pihak Pemda dan Satgas serta elemen masyarakat di 
Agats. Hal yang sama juga dilakukan di Distrik Atsj dengan pihak Puskesmas, 
Pastor Eko dari Gereja Katolik St. Paulus Atsj, Pos Pelayanan GKI TP, GPKAI 
dan GPI Atsj serta pihak distrik dan  elemen masyarakat pun tokoh Adat Asmat 
di Atsj untuk mengetahui berbagai permasalahan dan dinamika budaya 
masyarakat Asmat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pertemuan Konsultatif dgn Pimpinan Klasis GPI, Pdt. Gomies di  Agats (kiri),  dan dengan Pastor Eko 

(Gereja Katolik St. Paulus di Atsj (kanan) 

Pertemuan Konsultatif dgn Pimpinan GKI TP Pdt. Yan Rumbewas dan Pastor Rino di Agats 
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5. Di Agats,Tim Respons Asmat PGI melaksanakan kunjungan dan Pelayanan 
Kesehatan di Posko GPI berupa pemeriksaan fisik, edukasi kesehatan dan 
melakukan pemijatan bayi sekaligus mengajarkan ibu Balita yang dirawat serta 
beberapa perawat tentang teknik memijat bayi sakit untuk membantu pemulihan. 
Selain itu, Pdt. Ejodia Kakoensi melaksanakan ‘Forum Anak Gembira’ dengan 
melakukan kegiatan bersama anak-anak untuk dukungan psikososial dan 
‘trauma healing’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pada tanggal 1 Februari 2018, Tim Respons Asmat PGI secara khusus 
melakukan assessment di Kampung Mbait, Agats, (diantar dan ditemani Pastor 
Rino, Pastor Paroki Mbait). Lokasi ini merupakan kawasan “miskin perkotaan”. 
Kegiatan yang dilakukan termasuk mengamati situasi pasar tradisional, 
berbincang dengan ‘mama-mama’ pedagang, juga di rumah-rumah. Temuan 
yang diperoleh: 

a. Perumahan berada ditepi sungai dan diatas rawa dengan kondisi higiene 
anak dan keluarga serta sanitasi yang buruk (MCK di sungai dan atau di 
rawa). Akses jalan (jembatan/titian) antar rumah di pemukiman sangat 
tidak memadai. 

b. Sarana PAH (penangkap air hujan) tidak sistematis dan sangat minim, 
padahal ada gedung sekolah disamping pemukiman yag tidak 
dimanfaatkan sebagai PAH yang potensial, sehingga air bersih sangat 
langkah, serta tidak ada sumur. Disamping itu penampang atap Gedung 
Gereja Katolik belum dimanfaatkan secara optimal PAHnya. 

c. Penghuni didalam 1 rumah dihuni oleh 2-3 keluarga dengan masing-
masing keluarga mempunyai rata-rata 3-4 anak balita. 

d. Secara umum dapat dikatakan bahwa anak Balita belum tuntas 
memperoleh imunisasi, walaupun ada Puskesmas Pembantu yang 
berjarak tidak lebih dari 500 m dari pemukiman. Menurut warga, Posyandu 
ada, namun partisipasi warga sangat minim (KMS tidak diisi). 

e. Secara umum dapat diperkirakan bahwa tidak kurang dari 60% anak 
Balita berstatus Gizi Kurang. 

f. Umumnya anak mengalami infeksi saluran pernapasan bagian atas 
(ISPA) kronis (nampak beringus), jarang mandi dan ganti pakaian.  

g. Terdapat Pasar Tradisional dimana ‘mama-mama’ berjualan bahan 
makanan hasil kebun yang dapat memenuhi standar gizi keluarga 
(Karbohidrat, Sayur, Buah, Protein dan Lemak). 

Pemeriksaan dan pijat bayi sakit di Aula GPI Agats oleh Dr. Jodelin dan Dr. A. Kambodji 
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h. Peran Pastor Katolik sangat besar dan sangat dihormati oleh warga dan 
masyarakat Kampung Mbait termasuk Tokoh Masyarakat di Agats, karena 
dapat berbaur dan bergaul dengan warga secara ‘friendly’ dan 
kekeluargaan. 

 

D. PELAYANAN KESEHATAN DI DISTRIK  ATSJ: 

Sejak tanggal 2 Februari 2018, Tim Respons Asmat PGI langsung mengadakan 
kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Atsj: UGD, Rawat Inap, Menolong 
Persalinan, dan Kegiatan Poliklinik. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 

 
a. Pencegahan dan Pengobatan Penyakit: 

 
i. Vaksinasi  

 
Tim PGI bersama Petugas Puskesmas melaksanakan pelayanan vaksinasi 
dan pemberian Vitamin A, dan secara langsung melakukan upaya 
penelusuran bersama SATGAS Terpadu (TNI & Polri). Pelaksanaan vaksinasi 
dilakukan di Posyandu, dan dilanjutkan dengan penyisiran ke perkampungan 
dari rumah ke rumah untuk memastikan setiap Balita memperoleh vaksinasi 
dan vitamin A. 
 
 
 

Suasana Kampung Mbait kawasan ‘miskin perkotaan’ di Agats yang perlu diintervensi 
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ii. Pemeriksaan dan Pengobatan 
 

Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dilakukan melalui Puskesmas di 
UGD, Poliklinik, Rawat Inap, dan Persalinan. Dua orang dokter dari Tim PGI 
melaksanakan tugas, yang kemudian selama 5 hari dibantu oleh Tim Medis 
dari TNI-Polri (dokter dan paramedis) sebanyak 8 orang. Dengan adanya 
dukungan Tim medis PGI dan TNI-Polri, kunjungan pasien untuk berobat 
meningkat signifikan, rata-rata 80 – 100 orang per hari, UGD 30 orang per 
hari, Bumil 8 orang per hari. Kasus penyakit yang diobati bervariasi mulai 
dengan terbanyak malaria, kemudian infeksi saluran pernapasan bagian atas 
(ISPA), penyakit kulit, dll.  Kasus campak masih ditemukan beberapa yang 
langsung dilakukan rawat inap di Puskesmas. Kasus gizi buruk juga 
ditemukan beberapa tetapi dapat ditangani di Puskesmas saja. Kasus gizi 
kurang merupakan permasalahan secara umum banyak ditemukan. Hal ini 
disebabkan kurangnya pemahaman orangtua (Ibu) akan jenis makanan 
bergizi dan bagaimana mengolahnya.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Banyak tantangan yang dihadapi dalam hal pemberian pengobatan yang 
disebabkan oleh mitos bahwa sakit yang dialami adalah karena “dibuat 
orang” (diguna-gunai), bila sakit maka harus dikeluarkan “darah kotor” 
dengan cara melukai tubuh (mengiris) dan darahnya dikeluarkan. Membawa 
orang sakit ke Puskesmas baru dilakukan bila sudah parah. Hal ini 
menyebabkan Tim PGI dan Petugas Puskesmas harus merujuk kasus ke 
Agats. Salah satu contoh, ditemukan bayi usia 1 bulan 3 minggu dengan luka 
terbuka di dada akibat bisul yang hanya diobati dengan obat tradisional 

Pelayanan Kesehatan dilakukan &  Dr. Jodeline melatih pijat bayi kepada paramedis Puskesmas Atsj. 

Melaksanakan vaksinasi dan pemberian vitamin A pada Balita 
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(getah), menyebabkan luka terbuka di dada bayi sampai kelihatan tulang 
rusuknya. Kasus ini kami rujuk ke Agats, dan kemudian dirujuk lagi ke Timika 
dan Makassar, namun sang bayi akhirnya meninggal di UGD RSUD Timika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Mengatasi Gizi Kurang dan Gizi Buruk: 
 
Pemberian Makanan Tambahan: 
Pada dasarnya, terjadinya gizi buruk atau gizi kurang dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, antara lain: ketiadaan sumber makanan/gizi, porsi pemberian makanan, 
cara mengelola sumber makanan, pola asuh/perawatan anak sakit, hiegine dan 
sanitasi. Temuan di lapangan membuktikan bahwa sumber bahan makanan 
bukanlah menjadi masalah, karena di Atsj dan Asmat secara umum banyak 
ditemukan sumber bahan makanan yang bergizi dan memenuhi kebutuhan. 
Yang menjadi masalah adalah cara mengelola sumber makanan, pola asuh 
anak, perawatan anak sakit serta higiene dan sanitasi yang tidak mendukung, 
terutama ketersediaan air bersih yang hanya mengandalkan air hujan karena 
wilayah Asmat berada diatas rawa dan sungai yang ada tidak layak minum.  
 

a. Pemerintah Daerah Asmat telah mencanangkan program “1000 Hari 
Pertama Kehidupan” khususnya pemberian makanan tambahan (PMT) 
bagi ibu hamil dan anak sampai usia 3 tahun telah berjalan baik yang 
berlangsung selama 5 hari (Senin – Jumat) dilaksanakan di Puskesmas 
Atsj. Disamping itu, ada pula PMT Anak Sekolah (SD) sudah berjalan 3 
kali seminggu. Terkesan, bahwa program yang baik ini secara tidak 
langsung ‘memanjakan’ dan seolah menyebabkan ketergantungan 
masyarakat pada pemberian pemerintah, namun tidak demikian. Bila 
ditelusuri lebih jauh, masyarakat asli Asmat sebenarnya sangat 
menggantungkan hidup dan masa depannya pada “alam” yang telah 
menyediakan segala sesuatu. Maka perlu dilakukan modifikasi program 
PMT yang sedang berjalan dengan edukasi tepat dan jitu, berdasarkan 
adat dan budaya agar secara sadar masyarakat dapat belajar bagaimana 
mengelola pangan bergizi bagi anak dan keluarganya. Program ‘1000 
HPK’ sudah berhasil baik, karena bayi-bayi lahir dengan bobot minimal 
2500 gram. Masalahnya, setelah lahir tidak diikuti pemberian gizi yang 
baik  dan PHBS oleh orangtua, dan rendahnya kesadaran imunisasi anak. 

Foto kiri, anak dengan bekas luka di dahi yg diberi bubuk tradisional akibat mengeluarkan ‘darah 

kotor’. Foto tengah dan kanan: bayi dengan luka di dada yang Tim PGI rujuk ke Agats, tetapi  

akhirnya meninggal di RSUD Timika saat rujukan lanjut. 
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c. Pendidikan Kesehatan: 

Pendidikan Kesehatan dilakukan Tim PGI kepada para pasien dan orangtua 
pasien pada setiap kesempatan, baik saat pemeriksaan pasien di UGD, 
Poliklinik, di ruang rawat inap, dan juga saat menolong persalinan, di kegiatan 
Posyandu, saat kunjungan rumah dan kegiatan Puskesmas Keliling. Selain itu, 
kepada paramedis (Bidan dan Perawat, diberikan pelatihan Pijat Bayi sebagai 
upaya untuk menunjang agar bayi tetap sehat dan segar. 

Pendidikan Kesehatan juga dilakukan bagi Anak Sekolah di SD INPRES Atsj. 
Pada kesempatan ini penyuluhan kesehatan dilakukan Tim PGI bersama 
Petugas Puskesmas secara terpadu dengan Kepala Distrik, Kapolsek Atsj, Dan 
Pos Ramil Atsj, serta dengan UPT Dinas Pendidikan Atsj. Penyuluhan bagi anak 
SD menyangkut Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), juga mengenai 
Kesehatan Pribadi dan Kesehatan Lingkungan (higiene sanitasi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto atas: Bahan makanan tersedia lengkap di Pasar Atsj. Foto bawah: Ibu hamil dan Anak Batita 

menanti PMT di Puskesmas sambil mendengarkan edukasi yang diberikan. 

Bapak Hamled memberikan penyuluhan tentang pentingnya Higiene dan Sanitasi bersama 

Bidan Selfi dan Dr. Alphinus Kambodji di SD Inpres Atsj. 
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E. OBSERVASI AIR BERSIH & SANITASI  

1. DI  LINGKUNGAN PUSKESMAS ATSJ  

Puskesmas Atsj terdiri dari 1 unit bangunan UGD, 1 unit bangunan Apotek dan 
Poliklinik, 1 unit  Ruang Kelas/VIP, 1 unit  Ruang Bangsal (R.Bersalin, R. Anak, R. 
Wanita Dewasa, R. Pria dewasa), 1 unit Ruang Bersalin, 1 unit Laboratorium, 3 unit 
Gudang umum/barang, 1 unit Gudang Obat, 1 unit Dapur,  dan 1 unit Ruang Mesin.  

Puskesmas Atsj mendapat pasokan air dari  3 unit PAH (penangkap air hujan) dan 1 
unit sumur gali,  dilengkapi 15 unit jamban/toilet yang terdapat di masing-masing 
bangunan. Semua jamban/toilet masih bisa digunakan walaupun kondisi beberapa 
saluran ke septictank serta septictanknya sendiri sudah perlu perbaikan. Terdapat  1 
unit tempat penampungan dan pengolahan sampah sederhana, yang secara benar 
belum dilakukan pemisahan sampah organik dan non organik bahkan limbah medik 
dan non medik. Dibawah ini digambarkan denah Puskesmas Atsj yang akan 
membantu melihat letak bangunan, PAH, sumur dan tempat sampah. 

Hal ini penting dilakukan dalam upaya menata kembali dengan baik dan ideal 
mengenai pengembangan Puskesmas terkait dengan ketersediaan air bersih dan 
fasilitas pembuangan limbah serta sistem sanitasi lingkungan Puskesmas.  

 

 
Potensi Air  
 
Puskesmas Atsj hanya mempunyai dua potensi air, yaitu: 

1. Air hujan 

2. Sumur dangkal.  

Tingginya curah hujan di Distrik Atsj menjadi potensi air bersih bagi penduduk. 
Mereka membangun PAH di rumah masing-masing, sebagaimana juga di 
Puskesmas Atsj yang membangun PAH untuk menampung air hujan dimusin hujan, 
Puskesmas Atsj memiliki 3 unit PAH dengan kapasitas tampungan masing-masing. 

Pendidikan Kesehatan dilakukan baik saat sedang mengunjungi pasien di ruangan (Dr. Jodelin, 

foto kiri), maupun saat kunjungan rumah (Dr. Alphinus Kambodji, foto kanan). 
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Denah Puskesmas Atsj 

 

SARANA AIR BERSIH PUSKESMAS ATSJ 
  

No Jenis Sarana Air Kapasitas Penampung (ltr) 

 

 

 

 

 

 

① 

PAH (penangkap air hujan) untuk UGD   1,100 ltr x 5 bh = 5,500 ltr. 

  

 PAH (penangkap air hujan) untuk Apotek dan Poliklinik dan Ruang =  17,600 ltr. 
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② 

Kelas/VIP   1,100 ltr x 16 bh 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

PAH (penangkap air hujan) untuk Laboratorium, Ruang Bangsal dan 

Ruang Bersalin   1,100 ltr x 12 bh 

= 13,200 ltr. 

 

  

Total Kapasitas Penampung = 36,300 ltr. 

 

Di kompleks Puskesmas, juga terdapat 1 unit sumur gali dangkal tetap yang tersedia 
air baku walaupun mengalami kemarau panjang. Namun air dari sumur ini 
kondisinya berwarna dan kemungkinan tercemar mikroba. Jika kemarau panjang 
datang air dari sumur dipompa ke penampung air yang terdapat di 3 unit PAH. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis Sarana Ukuran 

Sumur Gali  

Apron dan dinding sumur terbuat dari beton cor.  

Diameter : 1,77 m. 

Kedalam  : 2,06 m 

Tinggi dinding  : 0,90 m 
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Kebutuhan air bersih 

Secara ideal, kebutuhan air Puskesmas Atsj sebesar 2,750 ltr/hari. Air ini tersedia di 
bak penampung air (penampung PAH) sebanyak:  36,300 ltr. Dari perhitungan ini, 
maka air  yang ada dalam penampung bisa digunakan selama 13,20 hari. Waktu 
13,20 hari adalah waktu yang sangat aman dimusim hujan. Tetapi jika memasuki 
musim kemarau panjang, maka tampungan air PAH akan kosong dan dengan 
terpaksa petugas Puskesmas akan mengisi tampungan air dengan air sumur yang 
kondisi airnya berwarna dan kemungkinan besar mengandung microba. Oleh karena 
itu maka Puskesmas Atsj harus memiliki sistem purifikasi sendiri, yang akan 
mendukung ketersediaan air  selama musim kemarau panjang. 

(WHO standart : 500 ltr/t.tidur/hari x 25% minimal*) 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil observasi potensi air di Puskesmas Atsj, direkomendasikan: 
 

Jenis Sarana Rekomendasi 
Air Hujan – PAH (penangkap air 
hujan) 

1. Pemanfaatan atap bangunan 
sebagai penangkap air hujan 
perlu dimaksimalkan. 

2. Menutup lubang pada bagian 
atas penampung air. 

3. Talang air perlu diganti dengan 
talang air baru (pipa PVC- D. Ø 
4”) dan dipasang sesuai dengan 
panjang maksimal penangkap. 

4. Saluran pipa air perlu diganti 
dengan pipa air baru (pipa PVC – 
D. Ø 2½”). 

5. Sistem jaringan pipa antara 
penampung beberapa 
sambungan perlu diperbaiki dan 
diganti (pipa PVC – AW. Ø ¾”).. 

Sumur gali 1. Memasang sistem purifikasi 
(penjernihan air). 

2. Memasang jaringan pipa air ke 
penampung air. 

 

 

Secara skematis, rekomendasi ini dapat digambarkan sebagai berikut: 



17 

 

Jamban/toilet 

Terdapat 15 unit jamban/toilet di Puskesmas Atsj yang berfungsi dengan baik, 
namun beberapa saluran pembuangan ke septictank ada yang tidak rapat, dan 
penutup septictank tidak ada. 

Rekomendasi 

Rekomendasi berdasarkan hasil observasi jamban/toilet di Puskesmas Atsj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jenis Sarana Rekomendasi 

Jambab/toilet 1. Perbaikan saluran 
pembuangan ke septictank. 

2. Membuat penutup septictank. 
 

Jenis Sarana Kapasitas 
Septictank 1200 ltr/jamban 
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Tempat Sampah 

Sampah yang diproduksi oleh Puskesmas Atsj cukup banyak, Puskesmas Atsj 
sudah membuat tempat pembuangan sampah tetapi tempat pembuangan sampah 
dengan sistem pembakaran ini kurang maksimal membakar sampah, ini bisa 
disebabkan oleh sampah yang bercampur dan tempat sampah tidak didesain untuk 
membakar sampah. 

 
No Jenis Sarana  Ukuran 

Tempat Sampah Lebar dinding : 1,90 x 1,90 m 
Tinggi dinding  : ± 1,50 m 

 

 

 

 

 

 

1. 

  

Rekomendasi  

Rekomendasi berdasarkan hasil observasi tempat sampah di Puskesmas Atsj: 

 
Jenis Sarana Rekomendasi 

Tempat sampah 1. Setiap sampah harus dipisahkan 
berdasarkan jenis dan 
bahan/material (organik atau non 
organik) 

2. Membuat tempat sampah  
organik dan non organik dan 
ditempatkan disetiap bangunan 

3. Membuat penampungan sampah 
organik (pembusukan). 

4. Membuat penampungan sampah 
non organik serta tungku 
pembakaran. 

 

Demikian hasil observasi di lingkungan Puskesmas Atsj untuk ditindak lanjuti. Bila 
rekomendasi disetujui, maka akan segera dibuatkan desain teknis dan RAB dari 
sarana yang dipilih dan diperioritaskan untuk dikerjakan. 
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2. DI LINGKUNGAN KAMPUNG MBAIT, ATSJ, YASIUW DAN BAKASE 

Kampung Mbait terletak di pinggiran kota Agats, Distrik Agats.  Kondisi kampung 
Mbait cukup memprihatinkan, karena sebagian besar jembatan jalan yang menuju 
ke rumah-rumah penduduk sudah rusak dan beresiko. Banyak keluarga miskin 
dengan kondisi sanitasi yang  buruk serta pasokan air yang minim. Sumber air 
bersih satu-satunya adalah air hujan sedangkan untuk mandi masyarakat 
memanfaatkan air sungai yang kotor (berlumpur warna coklat), begitu juga dengan 
ketersediaan jamban keluarga yang tidak dimiliki sebagian besar keluarga,  

Kampung Atsj, Yasiuw dan Bakase adalah rangkaian kampung yang ada di Distrik 
Atsj. Secara umum kondisi pemukiman di ketiga kampung ini mirip kampung Mbait 
yang ada di Agats, hanya yang membuat sedikit berbeda adalah potensi air bersih 
masyarakat ini bukan hanya mengandalkan air  hujan tetapi sumur gali dangkal 
yang dibangun pemerintah atau dibangun sendiri. 

Rekomendasi  

 

Direkomendasikan agar di setiap Kampung dibangun sebuah penampungan air 
hujan, yang kemudian dibuatkan sistem penjernihan (purifikasi) air dimana 
masyarakat bisa mengambil air dari tempat tersebut, bahkan bisa langsung 
diminum. Sistem sumber air masyarakat ini hendaknya dibangun dengan melibatkan 
masyarakat agar timbul rasa tanggungjawab dan rasa memiliki sehingga sarana air 
bersih/minum ini akan terjamin kelestariannya. 

 

 

 

 

Jenis Sarana Rekomendasi 
Air Hujan – PAH (penangkap air 
hujan) 

1. Membuat PAH Umum (Kampung 
Mbait, Atsj, Yasiuw dan Bakase). 

2. Jika memungkinkan PAH Umum 
ini memanfaatkan atap gedung 
sekolah atau gedung gereja 
(kampung Mbaits). 

3. Menambahkan alat penjernih air. 
 

Sumur gali  (kampung Atsj, Yasiuw 
dan Bakasei) 
 
 
 
 

1. Membuat sistem penjernihan air 
(kampung Atsj, Yasiuw dan 
Bakasei). 

2. Alat penjernihan ini akan 
digabungkan dengan sistem 
jaringan PAH Umum. 
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Rekomendasi untuk Jamban dan Tempat Sampah 

Untuk menjamin sanitasi lingkungan yang baik, maka jamban masyarakat dan 
pembuangan sampah perlu diatur dengan baik.  

Jenis Sarana Rekomendasi 
Jambab/toilet 1. Membuat jamban umum (Kampung Mbait, 

Atsj, Yasiuw dan Bakase). 
2. Jamban yang dilengkapi sistem PAH. 

 
Jenis Sarana Rekomendasi 

Tempat sampah 1. Membuat Sampah Umum(Kampung Mbait, 
Atsj, Yasiuw dan Bakasei).Setiap sampah 
harus dipisahkan berdasarkan jenis dan 
bahan/material (organik atau non organik) 

2. Membuat tempat sampah  organik dan non 
organik dan ditempatkan disetiap bangunan 

3. Membuat penampungan sampah organik 
(pembusukan). 

4. Membuat penampungan sampah non 
organik serta tungku pembakaran. 

 
 
Demikian hasil observasi (Kampung Mbait, Atsj, Yasiuw dan Bakasei) berserta 
rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti. Bila disetujui, maka akan segera dibuatkan 
desain teknis dan RAB dari sarana yang dipilih dan diperioritaskan untuk dikerjakan. 
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F. RESUME  

a. TIM SATGAS TANGGAP DARURAT ASMAT 

1. Tim Satgas Tanggap Darurat Asmat dikendalikan oleh gabungan Pemda 
Kab. Asmat, TNI dan Polri serta instansi Pemerintah terkait lainnya, sertra 
didukung oleh masyarakat sipil, lembaga-lembaga keumatan/keagamaan, 
LSM, PT, pihak swasta, dan kelompok peduli lainnya. Tim Satgas selama  
masa tanggap darurat sampai ditutup tanggal 5 Februari 2018, berhasil 
mengendalikan dan mendistribusikan semua potensi untuk melakukan 
penyisiran untuk penemuan kasus, mengobati, merujuk dan melakukan 
vaksinasi kasus campak dan menangani kasus gizi buruk ke setiap distrik dan 
kampung termasuk ke bevak-bevak (pondok darurat tempat masyarakat 
tinggal sementara di hutan) sehingga berjalan baik dan terukur, walaupun 
disana-sini tentu saja banyak yang belum sempurna. Selama masa tanggap 
darurat, setiap malam pukul 19.00 WIT dilakukan Rapat Koordinasi yang 
dihadiri semua pihak yang terlibat, untuk melakukan evaluasi harian dan 
membahas permasalahan yang ada, perkenalan dan perpisahan bagi tim 
yang datang dan pergi, serta koordinasi pendistribusian tenaga ke lapangan. 

2. Sampai tanggal 4 Februari 2018, dilaporkan bahwa ditemukan dan dirawat 
sebanyak 654 kasus campak, dan telah dilakukan vaksinasi campak terhadap 
16.693 anak di 224 kampung. Kasus Gizi Buruk tidak kurang dari 220 orang 
yang dirawat dan sudah teratasi serta dipulangkan ke kampungnya. Setelah 
masa tanggap darurat ditutup, maka tugas Satgas adalah melakukan 
pemantauan dan pendampingan di lapangan. 

 

b. TIM REPONS ASMAT PGI 

1. Atas arahan Bupati Asmat serta Koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Asmat, maka Tim Respons Asmat PGI ditempatkan/ditugaskan 
untuk membantu pelayanan kesehatan di Distrik Atsj, berbasis di Puskesmas 
Atsj, sembari melakukan assessment dan intervensi sesuai kebutuhan. Hal ini 
juga dimaksudkan, agar intervensi yang akan/sedang dilakukan dapat 
menjadi ‘percontohan’ (pilot project) agar bisa diterapkan di distrik/kampung 
lain, sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat Asmat. 

2. Koordinasi dan diskusi dilakukan Tim Respons Asmat PGI dengan berbagai 
pihak: di Timika dengan Sekretaris Departemen Diakonia GKI TP dan Ketua 
Klasis, Sekretaris & Wkl Sekretaris Klasis Mimika, dengan Ketua Jemaat GKI 
TP Agats, Ketua Klasis GPI Agats, Pastor Keuskupan Agats/Asmat, pihak 
Pemda dan Satgas serta elemen masyarakat di Agats. Di Atsj dengan pihak 
Puskesmas, Pastoran Gereja Katolik St. Paulus Atsj, Pos Pelayanan GKI TP, 
GPKAI dan GPI Atsj serta pihak distrik dan  elemen masyarakat pun tokoh 
Adat Asmat di Atsj untuk mengetahui berbagai permasalahan dan dinamika 
budaya masyarakat Asmat. 

3. Di Agats, Tim Respons Asmat PGI melaksanakan kunjungan dan Pelayanan 
Kesehatan di Posko GPI berupa pemeriksaan fisik, edukasi kesehatan dan 
melakukan pemijatan bayi sekaligus mengajarkan ibu Balita yang dirawat 
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serta beberapa perawat tentang teknik memijat bayi sakit untuk membantu 
pemulihan. Pdt. Ejodia Kakoensi melaksanakan ‘Forum Anak Gembira’ 
dengan melakukan kegiatan bersama anak-anak untuk dukungan psikososial 
dan ‘trauma healing’. 

4. Di Distrik Atsj, Tim Respons Asmat PGI melakukan assessment dan 
membantu sepenuhnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Poliklinik, 
UGD, Rawat Inap, Ruang Bersalin dan melakukan rujukan) yang tidak 
mempunyai tenaga dokter. Disamping itu melaksanakan pemberian makanan 
bergizi (PMT) bagi Ibu Hamil dan Anak berusia dibawah tiga tahun. Adapun 
temuan yang diperoleh: 

a. Bangunan Puskesmas berupa bangunan kayu panggung berada 
diatas rawa. Banyak sampah plastik botol minuman bekas bersebaran 
yang kebanyakan dibawa oleh air dari tempat lain saat air pasang. 
Halaman Puskesmas nampak sulit ditanami tumbuhan karena air 
payau yg tidak memungkinkan. 

b. Sarana PAH sudah banyak yang rusak dan belum efektif ditata, 
termasuk bak penampung air. Terdapat sumur gali (kedalaman 2,06 
meter) dengan kualitas air kurang baik berwarna seperti teh dan tidak 
bisa digunakan untuk minum tetapi bisa untuk mencuci dan mandi 
(dengan sangat terpaksa). 

c. Sanitasi pembuangan limbah medis dan sampah tidak memadai, 
pembuangan (septic tank) WC/jamban banyak kebocoran. 

d. Sarana dan prasarana Puskesmas bertempat tidur 25 ini mempunyai 
UGD, rawat inap, ruang bersalin, laboratorium sederhana, namun 
masih banyak aspek, peralatan medis dan obat-obatan yang kurang 
(belum lengkap) sehingga menyulitkan untuk melakukan diagnosa, 
pengobatan dan perawatan. Contoh kecil misalnya, Puskesmas 
mempunyai 2 (dua) buah tabung oksigen kecil tetapi dalam keadaan 
kosong. Ada sarana dapur, tetapi semua pemberian makanan pasien 
rawat inap dibeli dari warung. 

e. Pelayanan kesehatan di poliklinik (selama Tim Dokter ada di Atjs) 
meningkat signifikan dengan jumlah pasien rata-rata 80 - 100 orang 
perhari, pengunjung UGD rata-rata 30 orang perhari, ibu hamil 8 
orang. Kunjungan pasien terdiri dari bayi, anak dan orang dewasa 
dengan kasus terbanyak Malaria, Infeksi Saluran Pernapasan bagian 
Atas (ISPA), penyakit kulit, luka akibat benda tajam dan infeksi lainnya 
termasuk campak. Telah melakukan rujukan ke RS Agats karena 
kasus ‘coma’ dengan suspect stroke, kasus observasi febris pada anak 
yang tidak membaik dan terakhir merujuk bayi (usia 1 bln 3 minggu) 
dengan luka terbuka yang sudah lama didada sampai terlihat jelas 
tulang rusuknya). 

f. Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi Ibu hamil dan anak berusia 
dibawa tiga tahun telah berjalan melalui dukungan “Program Seribu 
Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)” yang dicanangkan Bupati 
Asmat. Kegiatan ini, diselingi dengan  edukasi singkat mengenai 
masalah kesehatan, kebersihan diri dan masalah penyakit. Makanan 
yang diberikan masih dimasak oleh petugas kesehatan, mengingat 
keterbatasan pendidikan dan ketrampilan ibu-ibu yang hadir untuk 
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memasak. Juga waktu mereka karena harus cepat pulang ke rumah 
sebagai tulang punggung keluarga untuk menyediakan segala 
sesuatu. Bila mereka terlambat pulang ke rumah, maka akan dimarahi 
bahkan dipukuli oleh suami mereka. 

g. Program ‘1000 HPK’ menunjukkan keberhasilan karena bayi-bayi yang 
lahir memiliki bobot diatas 2500 gram. Persoalannya adalah, setelah 
dilahirkan tidak diikuti dengan pemberian gizi yang baik oleh orangtua, 
serta rendahnya kesadaran ibu untuk mengimunisasikan anaknya. 

h. PMT Anak Sekolah juga diberikan khususnya kepada siswa SD yang 
dilaksanakan 3 kali seminggu. 

i. Kebutuhan air bersih di Atsj hampir semuanya bergantung pada air 
hujan dan sumur gali. Menurut assessment Tim PGI hanya terdapat 3 
buah sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 2 meter dan 
diameter 1,77 meter yang dibuat dengan baik (dinding beton). Ada 
pula sumur-sumur yang digali oleh masyarakat untuk kebutuhan mandi 
dan cuci tanpa dinding beton. Dari pantauan di lapangan dan 
wawancara pada pasien di Puskesmas, masih banyak masyarakat 
yang meminum air hujan atau sungai.sumur tanpa dimasak. Secara 
umum, keluarga masyarakat ‘asli’ tidak mempunyai Jamban keluarga 
tetapi menggunakan sungai atau di semak-semak/rawa. 

j. Tim PGI juga meninjau sarana penyediaan air bersih yang telah 
dibangun pemerintah di Atsj yang sebenarnya sudah cukup lengkap 
dengan sistem purifikasi dan tower menyimpanan dan pendistribusian 
dan pipa-pia penyaluran ke komunitas, namun sudah tidak berfungsi 
lagi karena tersumbat dan tidak pernah diperbaiki. Juga sudah 
dibangun jamban umum berderet-deret, tetapi sudah tidak pernah 
digunakan lagi karena banyak perlatan dan saluran pembuangannya 
hilang. 

k. Praktek PHBS di kalangan masyarakat ‘asli’ masih belum menjadi 
‘kebiasaan’, jarang mandi dan berganti pakaian sehingga infeksi kulit 
dan penyakit menular lainnya sangat tinggi. Bahkan masih banyak 
juga masyarakat yang hanya makan 1 kali sehari. Kebiasaan makan 
pinang (adat) dan merokok masih banyak. Kebiasaan mabuk-
mabukkan makin menurun, dan KDRT berangsur turun karena 
intervensi Pastor Katolik yang intens, dan karena dipercaya oleh 
masyarakat terutama karena dilakukan melalui pendekatan yang 
berbasis Adat dan masyarakat.  

l. Pendekatan Budaya/Adat untuk melakukan perubahan paradigma 
hidup masyarakat ‘asli’ merupakan hal mendasar yang harus 
diperhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ‘asli’ sangat 
asing bahkan hampir tidak mengenal “konsep” terkait dengan masalah: 
ekonomi (menyimpan dan menabung), menggunakan, berproduksi, 
pendidikan, keberhasilan, tanggungjawab dan pemberdayaan. 
Sehingga, mereka sangat tidak peduli akan ‘hari esok’ karena 
semuanya sudah disediakan oleh alam. Namun satu hal yang cukup 
kuat dipegang oleh masyarakat ‘asli’ adalah konsep “Harga Diri”. Hal 
inilah dapat dipakai sebagai ‘pintu masuk’ untuk melakukan intervensi 
yang memang memerlukan waktu dan ketelatenan, terutama dengan 
memberi peran, menggagas inisiatif, dan memotivasi. 

m. Pendekatan hirargis melalui Adat dan agama jauh lebih efektif karena 
lebih mengedepankan aspek ‘keutuhan’ holistik sebagai manusia 
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Republik Indonesia (RI) dibanding pendekatan hirargis transaksional 
menggunakan Rupiah (Rp). Akibat dari pendekatan transaksional ‘Rp’ 
ini menyebabkan banyak sarana dan prasarana umum yang dibangun 
menjadi mubazir karena tidak dibangun dengan pendekatan keutuhan 
yang mengedepankan ‘harga diri’ yang akan menimbulkan 
kebanggaan dan ‘rasa memiliki’ yang tinggi oleh masyarakat.  

n. Secara struktur masyarakat adat, di wilayah distrik Atsj ini terdapat 
‘Rumpun’ keluarga/kekerabatan dikenal dengan nama rumpun 
BETSBUB, yang terdiri dari 11 ‘kantong’ (titik) berupa “Tungku” yang 
terdiri atas 4 – 10 Kepala Keluarga dan diketuai oleh Ketua Tungku 
dengan nama YOSE. Pemahaman akan struktur Adat inilah yang akan 
digunakan untuk mengembangkan program PGI kedepan, dimana 
pihak Pastoran Gereja Santo Paulus Atsj (dipimpin Pastor Eko) telah 
berkomitmen untuk saling mendukung, bersama gereja-gereja lainnya 
(GPKAI, GPI dan GKI TP), dengan tidak terpisah dari program 
pemerintah melalui Puskesmas. 

 

G. REKOMENDASI 

Berdasarkan resume dan fakta-fakta temuan dalam assessment sebagaimana 
dikemukakan diatas, maka Tim Respons Asmat PGI merekomendasikan untuk: 

1. Melanjutkan Pelayanan Kesehatan di Asmat, khususnya di Distrik Atsj pasca 
Tanggap Darurat Asmat sebagai bagian dari tanggungjawab kemanusiaan, 
dengan metode “Center Based” (berbasis Puskesmas) sekaligus mendukung 
pelayanan Puskesmas (kuratif, edukatif dan rehabilitatif)  serta melaksanakan 
Puskesmas Keliling (promotif, preventif, dan edukatif) dan pemberdayaan 
masyarakat. 

2. Membantu Puskesmas Atsj untuk memperbaiki ketersediaan sarana PAH dan 
purifikasi air bersih serta sanitasi lingkungan. 

3. Bekerjasama dengan Pemda dan pihak terkait membantu pengadaan dan 
perbaikan sarana air bersih dengan sistem purifikasi air, dan sarana sanitasi 
lingkungan termasuk sosialisasi pengadaan jamban keluarga di 
kelompok/komunitas masyarakat, sebagai percontohan khususnya di Kampung 
Atsj, Yasiuw dan Bagase, dengan pendekatan berbasis “TUNGKU”. 

4. Mengadakan Program Percontohan “Pemberian Makanan Bergizi” dengan nama 
“PURSIMA” (daPUR giZI MAsyarakat) dengan metode “Community based” 
(berbasis masyarakat “TUNGKU”) bagi anak Balita dengan mengkombinasikan 
metode ‘positive deviance’, sebagai upaya penguatan masyarakat untuk mandiri 
serta mencegah dan menanggulangi gizi kurang, ‘stunting’ dan gizi buruk. 
Melalui pendekatan ‘Tungku’ ini, akan dihindari kekerasan yang dilakukan oleh 
para suami karena semua unsur dilibatkan. Pelibatan masyarakat dilakukan 
dengan pendekatan Adat yang terbukti efektif bagi masyarakat ‘asli’.  

Kiranya program ini dapat dilaksanakan di Atsj untuk masyarakat pedesaan, dan di 
Mbait, Agats untuk masyarakat ‘miskin perkotaan’. Sebagai pilot project, diharapkan 
nantinya program ini dapat diadopsi di distrik atau kampung lainnya di Kabupaten 
Asmat. 
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Lampiran: 
Draft 

Kegiatan awal Penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk 
(Jangka Pendek) 

 
Nama Lembaga : Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) 
 
Penanggungjawab 
Kegiatan 

 
: 

 
Tim Respons Asmat PGI 

 
Kontak Person 

 
: 

 
Dr. Alphinus R Kambodji 

 
Nama Program 

 
: 

 
Dapur Gizi Masyarakat (PURZIMA) dan Ketersediaan 
Sarana Air Bersih Layak  Minum Berbasis ‘Tungku’ 
(Bekerjasama dengan Puskesmas setempat). 

 
Tujuan 

 
: 

 
1. Mengadakan “Pemberian makanan bergizi bagi 

Anak Balita untuk mencegah terjadinya gizi 
kurang dan gizi buruk serta meningkatkan derajat 
kesehatan Balita berbasis masyarakat. 
 

2. Meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan 
kepedulian masyarakat akan pemeliharaan 
kesehatan dirinya sendiri (terutama anak-anak) 
maupun orang-orang disekitarnya, serta 
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 
menjaga kesehatan lingkungan (hygiene dan 
sanitasi) dan ketersediaan Sarana Air Bersih 
layak minum 

 
Sasaran 

 
: 

 
Balita dan Orangtuanya di Kampung Atsj, Jasiuw dan 
Bagase (Distrik Atsj) serta Kampung Mbait (Distrik 
Agats) 

 
Pendekatan 

 
: 

 
Mengadakan Program Percontohan “Pemberian  
Makanan Bergizi” dengan nama “PURSIMA” (daPUR 
giZI MAsyarakat) berbasis masyarakat (“TUNGKU”) 
bagi anak Balita dengan mengkombinasikan metode 
‘positive deviance’, sebagai upaya pemberdayaan 
masyarakat untuk mandiri serta mencegah dan 
menanggulangi gizi kurang, ‘stunting’ dan gizi buruk, 
dengan melibatkan orangtua Balita dengan 
pendekatan Adat yang terbukti efektif bagi 
masyarakat ‘asli’. 

 
Sumberdaya yang dimiliki 

 
: 

 
1. Tenaga Dokter 
2. Ahli Gizi 
3. Ahli Water & Sanitation 
4. Bahan material yang dibutuhkan                  

 


