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Pada 2015, di Jawa Timur terdapat 
kematian ibu melahirkan sebanyak 
567 kasus. Sedangkan kematian bayi 

mencapai 5.000 kasus. Berbagai langkah 
sudah dilakukan, termasuk oleh Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi. Namun, angkanya  
masih tetap tinggi. Pada tahun yang sama, 
di Banyuwangi terjadi kematian ibu saat 
melahirkan sebanyak 25 kasus. Sedangkan 
kematian bayi tercatat sebanyak 163 kasus.

Tingginya angka kematian tersebut 
disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, 
kurangnya data tentang keberadaan ibu 
hamil risiko tinggi (bumil risti) di suatu wilayah. 
Lemahnya pendataan merupakan konsekuensi 
logis dari kurangnya jumlah bidan desa yang 
dapat menjangkau seluruh pelosok Banyuwangi. 
Selain kurangnya jumlah, kondisi geografis 
yang yang luas dan sulit dijangkau semakin 
memperparah keadaan. Di Banyuwangi terdapat 
ratusan desa yang berada di daerah terpencil. 
Seringkali bidan tidak bisa bertahan lama tinggal 
di desa-desa tersebut. Akibatnya, kegiatan 
posyandu dan pemeriksaan kehamilan tidak 
selalu dapat dilakukan. 

Faktor kedua adalah beban kerja bidan yang 
cukup berat. Selain pelayanan kesehatan, bidan 
juga terbebani oleh pekerjaan administrasi yang 
menyita banyak waktu dan tenaga. Mereka 
seringkali harus bertugas sebagai bendahara, 
koordinator program, kepala tata usaha, dan 
pengelola puskesmas pembantu (pustu). Tak 
jarang, bidan juga bertanggungjawab untuk 
mengurusi rawat inap dan administrasi Badan 
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Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan 
(BPJS Kesehatan), sehingga fungsi utamanya 
justru terkesan menjadi kerja sampingan. 
Akibatnya, interaksi dengan warga menjadi 
terbatas. Jangankan untuk mencari bumil risti 
di pelosok dusun, untuk melayani pemeriksaan 
di fasilitas kesehatan yang ada saja waktunya 
sangat terbatas. Karena itu, dibutuhkan 
upaya lain yang dapat membantu tugas bidan 
menemukan bumil risti hingga ke pelosok-
pelosok dusun.

Faktor ketiga adalah relatif rendahnya 
kesadaran bumil risti di desa-desa untuk aktif 

melaporkan dan memeriksakan kehamilannya 
ke bidan atau fasilitas kesehatan terdekat. 
Di antara mereka bahkan tidak mengetahui 
jika kehamilannya tergolong berisiko tinggi. 
Banyak bumil datang ke bidan hanya 
beberapa hari menjelang melahirkan. 
Akibatnya, tidak banyak yang bisa dilakukan 
bidan untuk membantu mempersiapkan 
persalinan yang aman. 

Karena itu, dibutuhkan upaya proaktif dari 
puskesmas untuk mendapatkan data lebih 
awal tentang keberadaan bumil risti di wilayah 
kerjanya. 

Untuk mengatasi masalah di atas, 
pada Oktober 2016 Puskesmas 
Sempu, Kabupaten Banyuwangi, 

membentuk program bernama ‘Pemburu 
Bumil Risti’. Tujuan program ini adalah untuk 
menemukan ibu hamil terlebih dahulu, 
dan mengidentifikasikan apakah mereka 
tergolong risiko tinggi atau tidak.

Pemburu bumil risti merupakan individu-
individu yang sudah dikenal dan dapat 

diterima oleh masyarakat di Banyuwangi, serta 
mempunyai mobilitas tinggi. Salah satu kelompok 
masyarakat yang dianggap paling cocok untuk 
menjadi pemburu adalah tukang sayur keliling, 
yang biasanya disebut mlijo di Banyuwangi. 

Pendayagunaan tukang sayur keliling 
sebagai pemburu bumil risti setidaknya 
memenuhi tiga alasan strategis. Pertama, 
hampir dapat dipastikan bahwa di setiap 
desa selalu ada tukang sayur keliling. Mereka 
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berjualan setiap hari, mulai setelah sholat 
subuh pukul 04.30 WIB hingga kurang lebih 
pukul 10 pagi. Jumlah mlijo ini diperkirakan 
ratusan, Dengan jumlah yang banyak tersebut, 
maka desa-desa dapat dijangkau dengan lebih 
mudah. Ini berarti fasilitas kesehatan umum 
tidak perlu merekrut tenaga kesehatan aparatur 
sipil negara yang proses lama dan berliku.

Kedua, oleh karena budaya setempat, sudah 
bisa dipastikan juga bahwa langganan utama 

tukang sayur adalah para ibu rumah tangga. 
Karena berinteraksi setiap hari, maka kedekatan 
dan kepercayaan antara penjual dan pembeli 
sudah terbangun dengan sangat baik. Informasi-
informasi di luar jual-beli sayur seringkali 
mengalir begitu saja, termasuk berita siapa saja 
sedang hamil dan bagaimana kondisi sosial, 
fisik, dan mentalnya. Dengan sedikit pelatihan 
tentang ciri-ciri bumil risti, maka para tukang 
sayur keliling tersebut dapat menjadi pemburu 
bumil risti yang handal dan akurat. 

Ketiga, tingkat pemanfaatan teknologi 
informasi di antara tukang sayur di 
Banyuwangi sudah relatif tinggi. Dari 
pengamatan awal yang dilakukan oleh Tim 
Zero Angka Kematian Ibu/Angka Kematian 
Bayi (Tim Zero AKI/AKB), yang merupakan 
tim dari Dinas Kesehatan Banyuwangi, 
hampir semua tukang sayur melengkapi 
diri dengan telpon genggam, dan sebagian 
dari mereka sudah akrab dengan telepon 
pintar (smartphone). Para tukang sayur 
ber-handphone inilah yang potensial untuk 
difungsikan sebagai pemburu bumil risti. 

Untuk membantu pemburu bumil risti 
melaporkan temuannya, sudah dibangun 
sebuah aplikasi smartphone yang sederhana. 
Tentunya, ada juga skema insentif 
yang ditawarkan jika pemburu berhasil 
mengidentifikasi bumil risti. 

Tujuan utama dari inovasi pemburu bumil 
risti adalah penurunan angka kematian 
ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di 

Kabupaten Banyuwangi. Sebagai titik tolak, inovasi 
ini diterapkan terlebih dulu di lingkup Puskesmas 
Sempu yang berjarak 20 kilometer dari pusat kota 
Banyuwangi. Strategi dan pendekatannya dapat 
dirumuskan sebagai berikut:

1 |  Menyiapkan infrastruktur penunjang
pemburu bumil risti. Tim membuat sebuah ap-
likasi smartphone yang bisa digunakan untuk 

melaporkan data bumil risti secara real-time. 
Rumah atau kondisi bumil risti dapat difoto dan 
diunggah langsung oleh para pemburu bumil 
risti beserta informasi tentang nama, usia, ala-
mat, nama suami, dan gejala kehamilan risiko 
tinggi. 

Informasi tersebut langsung muncul di layar 
sistem informasi yang ada di puskesmas. Di 
layar tersebut terdapat peta wilayah kerja 
puskesmas lengkap dengan desa dan dusun-
nya. Setiap informasi yang dikirimkan oleh 

Proses Pelaksanaan Program
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Motor tukang sayur keliling yang juga 
menjadi sarana sosialisasi kehamilan risiko 
tinggi di  Kabupaten Banyuwangi.
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para pemburu bumil risti akan dijadikan titik 
merah sesuai dengan tempat tinggal bumil risti. 
Jika titik merah di peta didekati dengan kursor 
mouse, maka akan muncul gambar rumah/bu-
mil risti serta nama dan informasi lainnya. 

Semakin banyak titik merah di suatu desa 
atau dusun maka hal itu menjadi informasi yang 
sangat berharga bagi kepala puskesmas dan 
bidan koordinator dalam mengerahkan sumber 
daya untuk mendampingi bumil risti. Sebelum 
adanya program ini, visualisasi tentang perse-
baran keberadaan bumil risti belum pernah ada.

2 | Merekrut pemburu bumil risti. Perekrutan
para pemburu bumil risti ini dilakukan dengan 
berkonsultasi dengan ibu-ibu yang ada di 
desa-desa. Para bidan dan petugas puskesmas 
mendatangi setiap desa dan mengidentifikasi 
tukang sayur yang beroperasi di daerah terse-
but. Idealnya, dalam satu wilayah puskesmas 
terdapat 10-15 pemburu bumil risti. Salah satu 
yang menjadi prioritas dalam perekrutan adalah 
para tukang sayur yang sudah mempunyai 
smartphone.  

Jika dalam satu wilayah hanya ada satu 
tukang sayur dan tidak memiliki smartphone, 
maka puskesmas membelikan smartphone 
yang saat ini harganya relatif murah namun 
kehandalannya terjamin. Antisipasi kasus yang 
lain, jika tukang sayur hanya mempunyai tele-
pon genggam biasa, maka tukang sayur terse-
but dapat menggunakan SMS yang dikirimkan 
ke bidan desa terdekat. Selanjutnya, bidan 
desa mengunggah data tersebut ke sistem 
informasi milik puskesmas.

3 | Melatih pemburu bumil risti. Tujuan
pelatihan ini adalah agar para pemburu bumil 
risti memahami indikator kehamilan risiko tinggi 
yang mudah dipahami dan kasat mata. Misal-
nya, hamil di bawah umur 20 tahun, hamil di 
atas 35 tahun, terlalu dekat jarak kelahiran, 
terlalu banyak anak, dan tinggi badan kurang 
dari 140 centimeter. Ciri lainnya, pernah operasi 
cesar, muka dan tungkai bengkak, hamil terlalu 

kurus, ibu hamil sangat pucat, pernah kegu-
guran, pernah hamil kembar, dan bayi pernah 
meninggal dalam kandungan. Pemburu juga di-
latih tentang penggunaan aplikasi smartphone.

Selain itu, pemburu bumil risti juga diberikan 
rompi khusus yang bertuliskan “Pemburu Bumil 
Risti“ di bagian belakang untuk dipakai setiap 
hari sambil berjualan. Untuk mempromosikan 
program, sepeda motor dan tempat dagan-
gannya (Bahasa Jawa: tobos) juga di-branding 
dengan tulisan yang berhubungan dengan 
bumil risti. 

4 | Membentuk tim khusus (task force)
bumil risti sebagai penindaklanjut temuan para 
pemburu. Untuk menindaklanjuti temuan dari 
para pemburu bumil risti, kepala puskesmas 
membentuk tim khusus sesuai dengan data 
lokasi bumil risti. Selanjutnya, kepala puskes-
mas memberikan data-data bumil risti tersebut 
kepada tim. 

Tim ini terdiri dari ketua bidan wilayah den-
gan anggota kader posyandu dan motivator 
gizi/ASI. Ibu-ibu PKK dan istri perangkat desa 
juga bisa dilibatkan. Tugasnya, selain men-
dampingi dan memantau bumil risti, adalah 
untuk melengkapi data dan melaporkan serta 
merujuk bumil risti ke fasilitas kesehatan apa-
bila menemukan keluhan. Tidak kalah penting-
nya, semua anggota tim selalu mengadakan 
sweeping K1 (kehamilan kurang dari 12 minggu) 
untuk deteksi dini kehamilan.  

5 | Mentukan peran masing-masing pihak:
a. Ketua tim di tingkat puskesmas adalah

kepala puskesmas yang bertanggung jawab 
membuat perencanaan, penganggaran, dan 
koordinasi program secara keseluruhan. Ketua 
tim dibantu oleh seorang bidan koordinator dan 
tim IT yang ada di puskesmas. 

Kepala puskesmas, melalui bidan koordinator 
dan bidan desa, perlu menginstruksikan pem-
bentukan tim atau penambahan tugas untuk tim 
yang telah berada di desa untuk mendampingi 
bumil risti yang didata.
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Kepala puskesmas berkoordinasi dengan 
camat untuk memastikan bahwa pemerintah desa 
mendukung program pemburu bumil risti. Koordi-
nasi dengan camat diperlukan untuk memberikan 
pemahaman kepada para kepala desa bahwa 
ada alokasi 5% dari dana desa yang penggunaan-
nya wajib diperuntukkan untuk bidang kesehatan. 
Insentif para pemburu bumil risti dapat diambilkan 
dari alokasi dana wajib tersebut.

b. Tim IT, atas koordinasi kepala puskesmas
dan masukan dari bidan koordinator, membuat 
sistem informasi berupa peta realtime sebaran 
bumil risti yang dapat ditampilkan di sebuah 
layar di puskesmas. Visualisasi informasi bumil 
risti diperlukan sebagai dasar pengambilan 
keputusan dan instruksi oleh kepala puskesmas.

Tim IT juga bertanggungjawab untuk memberi 
semua data yang masuk sistem kepada bidan 
koordinator untuk mendampingi bumil risti.

c. Bidan koordinator, atas instruksi kepala
puskesmas, berkoordinasi dengan bidan desa 
untuk merekrut, melatih, dan mensupervisi para 
pemburu bumil risti. 

d. Para pemburu bumil risti berada di bawah
kendali bidan desa menyampaikan data ten-
tang bumil risti lewat aplikasi smartphone ke 
sistem data yang ada di puskesmas. 

e. Jika pemburu bumil risti tidak mempunyai
smartphone maka bisa dilakukan via SMS lewat 
bidan desa. Bidan desa betanggungjawab un-
tuk mengunggah data tersebut ke puskesmas.

Menurut Kepala Puskesmas Sempu, Hadi 
Kusairi, para tukang sayur tersebut 
sejatinya sedang melaksanakan tugas 

sosial di sela-sela pekerjaan pokok mereka. 
Namun demikian, Puskesmas Sempu sudah 
memikirkan soal insentif bagi para pemburu 
ini. Setiap bulan masing-masing pemburu 
menerima uang transport sebesar Rp 100.000. 
Uang tersebut berasal dari Dana Desa (DD) di 

anggaran
yang
Diperlukan

Camat

kePaLa
Desa

kePaLa
Puskesmas

tIm It
Puskesmas

bIDan
koorDInator

bIDan
Desa

tIm kHusus
PenDamPIng
bumIL rIstI

Pemburu
bumIL rIstI

No Item Jumlah (Rp)

1 Pembuatan aplikasi dan
pembelian mini server 12.000.000

2 Pembelian LCD TV 32 inch 4.600.000

3 Modifikasi keranjang jualan 5.000.000

4 Pembelian smartphone
(10 x Rp 2.000.000) 20.000.000

5 Pengadaan sepatu boot 
10 x Rp 150.000) 1.500.000

6 Pengadaan rompi
(10 x Rp 250.000) 2.500.000

7 Pembelian helm
(10 x Rp 250.000) 2.500.000

8 Pengadaan pelatihan
(5 x Rp 1.000.000) 5.000.000

total 53.100.000
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mana pemburu tersebut bertugas. 
Pemerintah desa bersedia berkontribusi 

karena merasa terbantu dengan keberadaan 
pemburu bumil risti. Dalam konteks 
Banyuwangi, hal ini penting. Sebab, jika 
ada satu ibu saja yang meninggal karena 
melahirkan, maka kepala desa dan kepala 
puskesmas akan menjadi sorotan satu 
kabupaten, termasuk oleh bupati. Usulan 
untuk memasukkan anggaran operasional para 

pemburu tersebut disampaikan oleh kepala 
puskesmas saat musrenbangdes (musyawarah 
rencana pembangunan tingkat desa).

Selain itu, Puskesmas Sempu juga mengganjar 
para pemburu dengan uang operasional sebesar 
Rp 60.000 dan uang pengganti pulsa sebanyak Rp 
25.000. Uang operasional diberikan setiap bulan. 

Total anggaran pada saat awal pelaksanaan 
program pemburu bumil risti adalah sebesar Rp 
53.100.000. Rinciannya adalah sebagai berikut: 

Hasil program cukup signifikan. 
Sebelum inisiatif ini dimulai, tidak ada 
program untuk mengidentifikasi ibu 

hamil risiko tinggi di Kabupaten Banyuwangi. 
Sekarang, sudah ada tim pemburu bumi risti 
yang menjangkau tiga desa di wilayah kerja 
Puskesmas Sempu. 

Sejak diluncurkan pada November 2016 
hingga September 2017, para pemburu ini 
telah berhasil mengidentifikasikan 37 ibu 
hamil risiko tinggi. Dari jumlah tersebut, 24 ibu 
sudah melahirkan dengan selamat. Sisanya, 
masih menunggu waktu persalinan. 

Sistem informasi di Puskesmas Sempu 
sudah lebih lengkap dibanding sebelumnya. 
Sekarang sudah ada peta keberadaan 
ibu hamil risiko tinggi, serta data lengkap 
dan laporan rujukan bumil. Dulunya, data 
kehamilan risiko tinggi ini hanya berupa 
catatan di jurnal bidan. Untuk melengkapi 
data, juga dilakukan sweeping K1 oleh kader 
untuk deteksi dini kehamilan. Sampai dengan 
Agustus 2017, K1 sudah mencapai 97%, 
padahal selama 2016 capaiannya baru 92%. 

Manfaat utama yang dapat dirasakan 
dari program pemburu bumil risti adalah 
penurunan jumlah kematian yang signifikan. Di 
wilayah kerja Puskesmas Sempu, pada 2014 
sampai dengan 2016, terdapat 16 kematian 
ibu dan 48 kematian anak. Sementara data 
Januari-Agustus 2017 menunjukkan bahwa 

inisiatif pemburu bumil risti—didukung oleh 
program Puskesmas Sempu lainnya—telah 
berhasil menekan angka kematian ibu 
melahirkan hingga titik nol alias nihil. Ini 
karena semua ibu hamil risiko tinggi dapat 
dipantau dan semua persalinannya sudah 
ditangani oleh tenaga medis. 

Manfaat berikutnya adalah terjadinya 
perubahan perilaku masyarakat. Data hingga 
Juni 2017 menunjukkan, semua ibu hamil 
di wilayah kerja Puskesmas Sempu sudah 
memeriksakan kehamilannya di fasilitas 
kesehatan. Yang lebih membanggakan lagi, 
berkat informasi yang disampaikan oleh 
pemburu dan ditindaklanjuti oleh bidan dan 
kader kesehatan, kepedulian para suami 
terhadap istri yang hamil meningkat drastis. 
Data di buku kesehatan ibu dan anak 
hingga pertengahan 2017 menunjukkan 
bahwa pemeriksaan kehamilan dengan 
pendampingan suami menjadi mencapai 
90%. Padahal dua tahun sebelumnya, 
persentasenya hanya 36% saja. 

Ada juga peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan. Kolaborasi pemburu, 
bidan desa, dan kader kesehatan merupakan 
bentuk partisipasi masyarakat secara 
langsung. Ditambah dengan dukungan 
para tokoh kunci di masyarakat semakin 
melapangkan jalan untuk suksesnya inisiatif 
ini. Berkat partisipasi masyarakat tersebut, 

Hasil dan Dampak Program
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Monitoring dan evaluasi dilakukan 
setiap bulan sekali. Kegiatan ini 
melibatkan seluruh tim puskesmas, 

tim desa, dan perwakilan pemburu bumil 
risti. Agendanya adalah mengevaluasi 
tentang jumlah ibu hamil baru, jumlah bumil 
risti, jumlah ibu melahirkan, dan tingkat 
keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, juga 
membahas bumil risti yang dirujuk dan yang 
dikonsultasikan kepada dokter sepesialis.

Dalam rapat ini juga dibahas pelaksanaan 
kegiatan di lapangan, seperti pendampingan 
bumil risti dan pelaksanaan kegiatan 

posyandu. Termasuk, masukan dan komentar 
dari pemburu bumil risti. Tidak kalah 
pentingnya adalah memastikan bahwa honor 
bulanan sudah diterima oleh para kader, 
pemburu bumil risti, dan bidan magang.

Setiap tahun, Dinas Kesehatan Banyuwangi 
juga mengevaluasi kinerja Puskemas Sempu 
lewat laporan profil kesehatan. Laporan 
tahunan tersebut di antaranya berisi tentang 
capaian kunjungan ibu hamil ke puskesmas, 
jumlah persalinan, dan kondisi bayi yang 
dilahirkan. 

Terdapat beberapa hambatan dalam 
pelaksanaan inovasi Pemburu Bumil 
Risti. Hambatan pertama, meskipun 

sudah dibekali dengan smartphone, tetap 
saja ada kendala dalam penggunaannya. 
Ini terutama terjadi pada awal pelaksanaan 
inovasi. Enam dari 10 tukang sayur keliling 
yang direkrut mengaku baru pertama 
kali menggunakan smartphone beserta 
aplikasinya. Biasanya mereka hanya 
menggunakan telepon genggam biasa untuk 
keperluan menelpon dan berkirim-terima 
pesan pendek (Short Message Service/SMS).

Hambatan di atas diselesaikan dengan 
memberikan pendampingan secara khusus 
tentang penggunaan smartphone. Selain itu, 
sebuah grup WhatsApp juga dibentuk sebagai 
sarana konsultasi jika ada masalah pada aplikasi.

Hambatan kedua, ada beberapa titik di 
tiga desa yang menjadi area kerja Pemburu 
Bumil Risti di mana tidak ada sinyal 3G atau 
akses data. Sehingga aplikasi apapun tidak 
bisa digunakan kecuali SMS. Untuk mengatasi 
hal ini, para pemburu disarankan untuk 
mengirim informasi bumil risti via SMS ke bidan 
Puskesmas Sempu. Bidan ini yang kemudian 
memasukkan datanya ke pusat data. 

Hambatan berikutnya, pada saat awal 
pelaksanaan ada kekhawatiran soal pendanaan 
untuk operasional para pemburu. Ini terutama 
berkaitan dengan biaya pulsa setiap bulan. 
Namun, masalah tersebut dapat diselesaikan 
dengan memasukkannya dalam alokasi 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari 
Kementerian Kesehatan.  

monitoring dan evaluasi

tantangan 
yang Dihadapi

data ibu hamil semakin lengkap, pertolongan 
persalinan pun lebih cepat dilakukan. 

Terakhir, peningkatan kepuasan masyarakat 
atas pelayanan Puskesmas Sempu. Indeks 

kepuasan masyarakat mengalami peningkatan 
hingga mencapai 92,4% (Juni 2017). Indeks 
sebelumnya adalah 87,2% (Desember 2016). 
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Inovasi pemburu bumil risti terus berlanjut 
hingga saat ini. Keunikan inovasi ini mampu 
menarik perhatian Bupati Banyuwangi untuk 

turut mempromosikannya pada berbagai 
kesempatan, sehingga menarik perhatian 
media massa (elektronik, online, dan cetak) 
untuk turut memberitakannya. Komitmen bupati 
juga terwujud dalam bentuk alokasi anggaran 
sebesar Rp 1,7 miliar untuk renovasi bangunan 
dan fasilitas puskesmas inovatif ini.

Apresiasi dan dukungan keberlanjutan juga 
datang dari Kementerian Kesehatan RI yang 
menghibahkan sebuah ambulans baru untuk 
operasional puskesmas. Bantuan ini diberikan 
karena kementerian menilai Puskesmas 
Sempu sangat inovatif dalam menelorkan 
program penurunan AKI/AKB. Sejumlah inovasi 
yang mendapat pengakuan tersebut antara 
lain SAKINA (Stop Angka Kematian Ibu dan 
Anak), Pemburu Bumil Risti, dan gerakan Ayo 

Kembali ke ASI. Tidak berhenti sampai di situ, 
Kementerian Kesehatan juga mengirimkan 
tim dokumentasi ke Puskesmas Sempu untuk 
mendokumentasikan inovasi pemburu bumil risti. 

Harus diakui bahwa inovasi yang mulai 
dilaksanakan pada November 2016 ini 
belum mempunyai payung hukum yang kuat, 
seperti peratuaran daerah ataupun SK Bupati. 
Payung hukumnya baru berwujud SK Kepala 
Puskesmas. Namun demikian, intensnya 
pemberitaan dan banyaknya kunjungan dari 
daerah lain di Indonesia membuktikan bahwa 
inovasi ini bermanfaat bagi masyarakat dan 
diakui banyak pihak. Hal ini memberi semangat 
bagi Puskesmas Sempu dan Dinas Kesehatan 
Banyuwangi untuk terus menjalankan inovasi 
ini. Beberapa daerah yang telah belajar dari 
inovasi ini antara lain dari Jawa Tengah, 
Sulawesi Selatan, NTT, dan beberapa 
kabupaten/kota di Jawa Timur.  

Komitmen dan kerja sama merupakan 
kunci sukses. Inisiatif Pemburu Bumil 
Risti bisa berhasil berkat adanya 

komitmen dan reformasi birokrasi dari 
seorang pemimpin. Kebersamaan antar 
pemangku kepentingan dan tokoh kunci di 
masyarakat mutlak diperlukan. Pembangunan 
masyarakat bukan saja urusan tenaga medis 
di puskesmas, tetapi juga anggota masyarakat; 
untuk bisa berkontribusi, tidak harus menjadi 
petugas kesehatan. Para tukang sayur sudah 
membuktikan hal ini. Semua potensi yang ada 

di masyarakat dapat didayagunakan untuk 
mendukung perbaikan kualitas kesehatan 
masyarakat. 

Pentingnya kerja sama lintas sektor. Kerja 
sama dengan camat dan pemerintah desa 
membantu menjaga keberlanjutan inovasi ini. 
Pemerintah desa yang sejak 2015 menerima 
dana desa yang jumlahnya cukup besar 
bersedia mengalokasikan Rp 100.000 per bulan 
untuk  honor pemburu bumil risti. Awalnya, 
ada rasa kurang optimis untuk merangkul 

keberlanjutan dan
Peluang replikasi

Hasil Pembelajaran
dan rekomendasi
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pemerintah desa ini. Tapi berkat pendekatan 
yang intens oleh Kepala Puskesmas Sempu 
yang aktif mengikuti Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa (Musrenbangdes), mereka 
tergerak untuk berkontribusi setiap bulan. 
Mereka menyadari bahwa yang dilakukan oleh 
para Pemburu Bumil Risti sangat bermanfaat 
bagi warga desa.  

Merangkul masyarakat. Yang tidak kalah 
pentingnya adalah peran masyarakat terutama 
para  kader kesehatan yang langsung 
menindaklanjuti temuan para pemburu. Bidan 
desa tidak akan mampu bekerja sendirian 
tanpa bantuan dari para kader. Prinsipnya, 
semakin banyak yang memantau kondisi 
bumil risti, maka hasilnya akan semakin baik. 
Temuan dari para pemburu hanyalah pembuka 
jalan saja. Selanjutnya, bidan dan kader 
mendampingi bumil hingga saat persalinan 
sampai dengan masa nifas. 

Kultur kerja yang positif bisa menjadi 
katalis. Puskesmas Sempu sebagai instansi 
lini depan bersama masyarakat menggagas 
cara yang tidak biasa dalam menemukan 
bumil risti. Caranya unik karena memanfaatkan 
potensi yang dimiliki oleh tukang sayur keliling. 
Berangkat dari inisiatif ini, Bupati Banyuwangi 
pada setiap kesempatan bertemu selalu 
memotivasi pemimpin untuk menjadi kreatif 
dalam pelayanan publik dengan merujuk 
pada inovasi Puskesmas Sempu, tanpa harus 
menunggu perintah dari atas. 

Detail kontak
Hadi Kusairi (Kepala Puskesmas Sempu, 
Banyuwangi, Jawa Timur)

Kontak: 082233615987
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