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PANDUAN INOVASI “CHiPs” PRIMADONA KAMI
1. LATAR BELAKANG
Di wilayah kerja Puskesmas Sempu Kabupaten Banyuwangi terdapat 1666
keluarga miskin yang di dalamnya terdapat 62 ibu hamil dan 102 anak balita yang
memerlukan perhatian ekstra. Diantara mereka juga terdapat 69 lansia sebatang
kara yang hidupnya menggantungkan uluran tangan dari para tetangga. Selama ini
mereka kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Selain faktor biaya, juga
ditunjang oleh kondisi geografis yang sulit ditempuh oleh transportasi umum. Karena
kebanyakan dari mereka hidup di tengah hutan, persawahan, bantaran sungai dan
rel kereta api. Fasilitas kesehatan yang ada tempatnya jauh bahkan samapai
puluhan kilometer. Mayoritas dari mereka tidak memiliki kendaraan. Sedangkan
transportasi umum tidak dapat menjangkau mereka, karena terkendala sulitnya
medan. Sehingga bila sakit hanya berserah diri dengan keadaan.
Kondisi di atas banyak mengundang keprihatinan masyarakat, terutama dari
lembaga swadaya Akar Rumput. Keprihatinan masyarakat dapat terlihat dari
banyaknya pengaduan masyarakat baik lewat call center Puskesmas Sempu
maupun ke Dinas Kesehatan, bahkan langsung ke Bupati. Mereka menganggap
bahwa pelayanan Puskesmas terhadap keluarga miskin masih jauh dari harapan.
Untuk menjawab masalah di atas, Puskesmas Sempu hadir dengan
paradigma baru, salah satunya dengan memberi layanan langsung ke rumah warga
miskin melalui aktor Chips.

2. TUJUAN
Tujuan utama dari inovasi Chips Primadona Kami adalah memberikan
pelayanan kepada keluarga miskin yang selama ini banyak mengalami hambatan
dalam mengakses pelayanan kesehatan, dengan strategi memberikan layanan
langsung ke rumah warga miskin yang sakit dengan “Sambang Riko Gratis” (Bahasa
Osing : mendatangi anda). Chips membuat maklumat pelayanan dengan
memberikan paket sembako apabila respon time lebih dari 2 jam. Kompensasi yang

linier dengan kebutuhan warga miskin ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban
penyedia layanan

3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pelayanan Inovasi Chips Primadona Kami adalah :
a. Warga miskin sakit yang jauh dari fasilitas kesehatan;
b. Lansia yang hidup sebatang kara;
c. Ibu hamil resiko tinggi;

4. TATA LAKSANA

5. KETENAGAAN
Aktor dari sambang riko ini adalah seorang dokter dan cleaning service
yang diberdayakan sebagai driver. Aktor yang terkenal dengan sebutan CHIPs
ini, diberi tugas khusus untuk mengawal program ini sehingga bisa menjamin
rutinitas layanan. CHIPs berbagi peran dengan dokter sebagai pelayan dan
driver pencari informasi warga miskin sakit. Salah satu caranya dengan
menggandeng perangkat desa dan komunitas radio antar penduduk Indonesia
(RAPI). Mereka aktif memberikan informasi bila ada warga miskin yang
membutuhkan

pelayanan.

CHIPs

juga

menggandeng

bidan

desa untuk

pelayanan ibu hamil dan tumbuh kembang balita.

6. PELAPORAN
Pelaporan kegiatan inovasi Chips Primadona Kami, terintegrasi dengan
Inovasi Simpuswangi. Setiap pasien yang ditangani dalam pelayanan inovasi Chips
Primadona Kami, dimasukkan dalam register pelaporan LB1 (Laporan Data
Kesakitan).

