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Mengapa program/kebijakan tersebut muncul?
Tingginya angka kematian ibu dan anak yang mana kematian ibu tahun
2009 sebesar 316 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2008 sebesar
317 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih tergolong tinggi dari
target Nasional sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup. Tidak hanya itu,
angka kematian bayi di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2009 juga
mengalami peningkatan menjadi 16,9 per 1000 Kelahiran Hidup dari 14,15
per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008. Angka ini masih dibawah
Standar Nasional yaitu 40 per 1000 kelahiran hidup.
Apa tujuan program/kebijakan tersebut?
Tujuan program/kebijakan ini untuk mengurangi angka kematian ibu dan
anak.
Bagaimana gagasan tersebut bekerja?
Gagasan ini bekerja dengan sinergitas yang baik antar stakeholder.
Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat?
Inisiator gagasan ini yaitu Kepala dinas kesehatan flores timur yaitu dr.
Yoseph Usen Aman.

Apa perubahan utama yang dihasilkan?
Menurunnya angka kematian ibu dan anak, serta adanya perubahan
budaya masyarakat yang dulunya persalinan di bantu dokter sekarang
dibantu tenaga kesehatan.
Siapa yang paling memperoleh manfaat?
Masyarakat.

Deskripsi Ringkas
Program 2H2 (2 hari sebelum perkiraan persalinan
dan 2 hari sesudah ibu bersalin) di Kabupaten
Flores Timur dimulai pada akhir tahun 2010
tepatnya pada Bulan Oktober. Program ini
dilatarbelakangi oleh tingginya angka kematian ibu
dan anak. Program 2H2 bertujuan untuk
menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak di
Kabupaten Flores Timur melalui meningkatkan
cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di
fasilitas kesehatan yang memadai. Program ini
dilaksanakan melalui koordinasi antara tim 2H2
dengan melibatkan informasi timbal balik antara
Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Puskesmas, Bikor
(Bidan Koordinator) sampai ke tingkat desa. Secara
garis besar penyelenggaraan program 2H2
mencakup beberapa aktivitas.
Pertama, mempersiapkan sarana kesehatan yang
dipergunakan dalam gerakan 2H2. Dilakukan
melalui kerjasama dengan rumah sakit atau
puskesmas terdekat untuk rujukan ibu hamil yang
akan melahirkan. Kedua, melakukan pemantauan
kondisi ibu hamil 2 hari sebelum waktu tafsiran
partus dan 2 hari sesudah persalinan. Ketiga,
komunikasi untuk pemantauan dilakukan melalui

jaringan telepon selular. Keempat, memfungsikan
jaringan komunikasi untuk pemantauan dan
penyediaan transportasi (2H2 Center, RSUD, dan
masyarakat). Kelima, membantu merujuk ibu hamil
menuju sarana kesehatan.
Dalam proses penerapan program 2H2, pihak
utama yang pertama kali menjadi inisiator adalah
kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur
yaitu Bapak dr. Yosep Usen Aman. Sejak program
2H2 diterapkan, terlihat kemajuan nyata. Di tahun
2009, terdapat 14 kasus kematian ibu melahirkan.
Angka itu mengalami penurunan signifikan dua
tahun setelah adanya 2H2 Center yakni 10 kasus di
tahun 2010 dan 6 kasus di tahun 2011.
Pihak yang yang paling memperoleh manfaat dari
program ini adalah ibu hamil. Ibu hamil lebih merasa
aman
saat
bersalin,
serta
meningkatnya
pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan
sehat dan kewaspadaan terhadap ancaman
penyakit menular dan ancaman bencana.
Keberhasilan program 2H2 ini juga terlihat dari
penghargaan yang diperoleh dari ajang bergengsi
Indonesia Milenium Development Goals Award
(IMA).
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Rincian Inovasi
LATAR BELAKANG

kelahiran hidup.4

Dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia,
bidang kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah untuk menurunkan problema kemiskinan melalui
kebijakan peningkatan pelayanan kesehatan dalam
rangka menekan angka kematian. Poin utama sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan adalah menciptakan persalinan aman bagi ibu
hamil.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab
kematian ibu dan anak pada saat melahirkan di
Kabupaten Flores Timur, di antaranya faktor
aksesbilitas menuju sarana kesehatan, pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan masih rendah,
serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup
sehat. Sebab, masih banyak masyarakat yang
memilih untuk melahirkan di rumah dengan dibantu
oleh dukun dari pada melahirkan di sarana
kesehatan yang memadai.

Kehamilan adalah salah satu momen berharga yang
sangat ditunggu-tunggu oleh setiap wanita di dunia
yang telah menikah. Momen di mana sang calon
ayah dan ibu menunggu hadirnya buah hati meraka
ke dunia. Namun demikian, terkadang terjadi
sesuatu yang mengganggu sang ibu pada saat
persalinan, sehingga beberapa ibu atau pun anak
meninggal pada saat melahirkan. Terjadinya
kematian ibu dan anak bisa disebabkan oleh faktor
penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.
Adapun faktor penyebab langsung kematian ibu di
Indonesia masih didominasi oleh pendarahan,
eklampsia, dan infeksi. Sedangkan faktor tidak
langsung penyebab kematian ibu karena masih
banyaknya kasus 3 Terlambat dan 4 Terlalu, yang
terkait dengan faktor akses, sosial budaya,
pendidikan, dan ekonomi.1
Masalah tersebut juga terjadi di Flores Timur.
Penyebab terbanyak kematian ibu sebesar 80%
disebabkan karena pendarahan2, kasus resti
kebidanan tidak ditangani dengan baik3 dan
masalah 3 Terlambat, terlambatnya keputusan di
rumah, terlambat proses menuju sarana pelayanan
dan terlambat pertolongan di sarana kesehatan.
Berdasarkan data Kabupaten Flores Timur, angka
kematian ibu tahun 2009 sebesar 316 per 100.000
kelahiran hidup dan tahun 2008 sebesar 317 per
100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih tergolong
tinggi dari target nasional sebesar 150 per 100.000
kelahiran hidup. Tidak hanya itu, angka kematian
bayi di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2009
juga mengalami peningkatan menjadi 16,9 per
1.000 Kelahiran Hidup dari 14,15 per 1.000
kelahiran hidup pada tahun 2008. Angka ini masih di
bawah standar nasional yaitu
40 per 1.000
1

Candra Dimas Aji, 2012, Usaha Menurunkan Angka
Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, diakses dari
http://nutrisiuntukbangsa.org/usaha-menurunkan-angkakematian-ibu-aki-di-indonesia/
2
Pofil Dinas Kesehatan Flores Timur 2009
3
Wawancara dengan dr.Yosep Usen Aman 27 Februari
2013

Untuk itu, sebagai upaya mengatasi berbagai
persoalan di atas Provinsi NTT telah mencanangkan
gerakan revolusi KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan
Angka
Kematian
Anak
serta
mendukung
pencapaian target Millenium Development Goals
(MDGs). Meskipun demikian, pelaksanaan di level
kabupaten dan kota bervariasi, tergantung kondisi
wilayah dan kemampuan daerah. Di Kabupaten
Flores Timur, gerakan revolusi KIA belum maksimal
karena
terhambat
permasalahan
rendahnya
jangkauan akses masyarakat terhadap sarana dan
tenaga kesehatan. Terutama ibu hamil pada harihari kritis menjelang dan pasca persalinan. Maka
dari itu, Kabupaten Flores Timur melalui Dinas
Kesehatan, dr. Yosep Usen Aman, melaksanakan
gerakan revolusi KIA yang dilaksanakan pada Bulan
Oktober melalui Gerakan Keselamatan Ibu - 2H2
Ibu Selamat Bayi Selamat.

INISIASI
Pelaksanaan Gerakan 2H2 dimulai pada bulan
Oktober tahun 2010. Perencanaannya sudah
dimulai pada Bulan Maret 2010 dengan langkah
awal revolusi KIA yang dicanangkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Flores Timur. Konsep
revolusi KIA adalah gerakan moral dan teknis dalam
rangka mengajak seluruh pihak, baik di sarana
pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta,
masyarakat umum serta tokoh agama untuk peduli
pada ibu hamil, terutama pada masa-masa kritis
guna mencapai tujuan bersama yaitu ibu selamat
bayi selamat.
Gerakan 2H2 bertujuan untuk menurunkan Angka
Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak di
Kabupaten Flores Timur. Upaya yang ditempuh
adalah meningkatkan cakupan persalinan oleh
4
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tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang
memadai dengan cara melakukan monitoring
secara ketat terhadap perkembangan ibu hamil
yang akan melahirkan dengan melakukan
pendampingan sampai ibu melahirkan. Upaya ini
sebagai solusi masalah 3 Terlambat, terlambatnya
keputusan di rumah, terlambat proses menuju
sarana pelayanan dan terlambat pertolongan di
sarana
kesehatan.
Melalui
monitoring
perkembangan bayi baru lahir, untuk dilakukan
pendampingan dan membantu ibu dalam perawatan
dan penanganan bayi yang bermasalah kesehatan,
serta adanya peningkatan persalinan di fasilitas
kesehatan yang memadai (RSUD dan Puskesmas
PONED).
Masalah 3 Terlambat di atas melatarbelakangi
lahirnya konsep gerakan moral yaitu Gerakan 2H2
yang dinisiasi oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur, dr. Yosep Usen Aman.
Selain itu, terdapat pertimbangan lain yang
melatarbelakangi Gerakan 2H2. Pertama, sebagai
bentuk perwujudan revolusi KIA yang dicanangkan
Pemerintah Provinsi NTT. Kedua, tingginya Angka
Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak. Ketiga,
sulitnya jangkauan akses masyarakat, khususnya
ibu hamil, di Kabupaten Flores Timur untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan.
Oleh sebab itu, untuk mengatasi berbagai
permasalahan tersebut diterapkan Gerakan 2H2.
Program Gerakan 2H2 berupaya mendorong
kewaspadaan
terhadap
ibu
hamil
dengan
melakukan monitoring ketat melalui SMS pada
masa rentan, yaitu 2 hari sebelum perkiraan
persalinan dan 2 hari sesudah ibu bersalin.
Pelaksanaan Gerakan 2H2 diawali dengan langkahlangkah persiapan. Pertama, mengidentifikasi
kondisi masyarakat penerima pelayanan melalui
pendataan ibu hamil dan tempat tinggalnya, orangorang yang berpengaruh terhadap ibu hamil (ibu
hamil, suami, dan keluarga) untuk menentukan

fasilitas kesehatan untuk bersalin, dan menilai
kemampuan ekonomi keluarga supaya dapat
membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan yang
memadai. Kedua, mengidentifikasi institusi pemberi
pelayanan, seperti fasilitas kesehatan yang
mempunyai kemampuan memberikan pelayanan
memadai. Fasilitas kesehatan harus bersedia
mengantarkan ibu yang telah melahirkan kembali ke
rumahnya dan memberikan pelayanan ibu pasca
persalinan di rumahnya.
Ketiga, menyusun perencanaan pelaksanaan
kegiatan melalui tahap sosialisasi konsep Gerakan
2H2, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan
teknis dan non teknis, melakukan monitoring di
lingkungan internal petugas kesehatan (Dinkes,
rumah sakit, Puskesmas) dan lintas sektor (BPMD,
Kecamatan, tokoh agama, Desa/Kelurahan Siaga)
serta
pemantauan.
Selanjutnya,
dilakukan
sosialisasi yang melibatkan peran masyarakat Desa
Siaga melalui SMD dan MMD. Di samping itu,
mendorong komitmen semua unsur terkait dan
dipastikan memiliki hand phone. Berikutnya,
membuka hot line 24 jam pada nomor
082114579106. Dengan demikian, 70% desa dari
209 desa dan 90% dari 18 buah Puskesmas yang
ada harus terjangkau sinyal alat komunikasi serta
memenuhi kebutuhan 2H2 Center .
Implementasi Gerakan 2H2 strategis karena sejalan
dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
No. 42 Tahun 2009, Bab I, Pasal 1, ayat 4, bahwa
“upaya yang sungguh-sungguh untuk percepatan
penurunan kematian ibu melahirkan dan bayi baru
lahir dengan cara-cara yang luar biasa”. Tidak
hanya itu, dalam pelaksanaan Gerakan 2H2,
pemerintah setempat mendapat dukungan dari
Program Kemitraan Australia Indonesia untuk
Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (AIPMNH).
Dalam Buletin Kemitraan AIPMNH Edisi Mei 2012,
Joria Parmin (Kepala 2H2 Center) mengatakan
bahwa, seluruh masyarakat mendukung penuh

Bagan 1 Kebijakan Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2010

Sumber: diolah berdasarkan hasil penelitian
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Gambar 1. Poster Gerakan 2H2

Sumber: data hasil penelitian

program ini. AIPMNH betul-betul telah membantu
mengadvokasi dan mendorong supaya program
2H2 terus berjalan. Dukungan AIPMNH berupa
bantuan yang diberikan kepada tenaga kesehatan
dalam jejaring 2H2, mulai dari desa, Puskesmas
sampai rumah sakit.
Dukungan AIPMNH tersebut merupakan konsolidasi
gagasan di tingkat jajaran Pemda Kabupaten Flores
Timur, Pemprov NTT. Dari jajaran konsolidasi yang
ada, tidak ada hambatan dan tantangan. Namun
demikian, dalam mensosialisasikan Gerakan 2H2
diperlukan kerja keras supaya masyarakat peduli
membantu sesama. Untuk itu, pemerintah
melakukan
pendekatan
persuasif
kepada
masyarakat dan mengajak seluruh pihak seperti
tokoh agama dan pihak swasta untuk ikut
mensukseskan Gerakan 2H2.

April 2011. Pekan Keselamatan Ibu dan Anak
dilaksanakan setiap tahun dengan berbagai
kegiatan. Pertama, labelisasi rumah ibu hamil
melalui pemasangan bendera Revolusi KIA/PKIA
dan stiker P4K. Tindakan tersebut menandakan
bahwa ibu hamil mendukung upaya meminimalisir
kematian ibu dan anak saat melahirkan dengan
menggunakan fasilitas kesehatan yang memadai.
Gambar 2. Pemasangan Bendera Revolusi KIA di
Depan Rumah Ibu Hamil

IMPLEMENTASI
Gerakan 2H2 diawali dengan pengorganisasian
untuk membentuk Tim 2H2 Center di Dinas
Kesehatan dan di Rumah Sakit Umum Daeah
Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya, dibuat
jaringan komunikasi melalui alat komunikasi cepat
dari 2H2 Center sampai ke Desa Siaga. Adapun
aktor yang terlibat dalam jaringan tersebut yaitu
RSUD, 2H2 Center, Kepala Puskesmas dan Bidan
Koordinator, Camat, Kepala desa, dan perangkat
pengurus Desa Siaga serta Bidan Poskesdes.
Pembuatan jaringan komunikasi tersebut tidak
mengalami kendala karena sekitar 70-80% kawasan
sudah dilayani oleh jaringan Telkomsel.
Sementara itu, Revolusi KIA di Kabupaten Flores
Timur diawali dengan pelaksanaan Pekan
Keselamatan Ibu dan Anak pada Maret 2010 dan

Sumber: data penelitian

Kedua, sweeping pendataan ibu hami. Pendataan
ibu hamil dilakukan di seluruh Kabupaten Flores
sampai pelosok desa. Dengan demikian, dapat
dipantau kondisi dan kesehatan ibu hamil.
Pendataan seluruh ibu hamil di Kabupaten Flores
tersebut sebagai tindakan preventif
untuk
mendukung Gerakan 2H2 yang sedang dijalankan.
Ketiga, sweeping pelayanan imunisasi. Sweeping
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Bagan 2. Mekanisme Kerja 2H2 Center

Sumber: Laporan Pelaksanaan Gerakan Keselamatan Ibu

juga dilakukan pada anak usia balita yang masih
membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah
supaya mendapatkan pelayanan imunisasi serta
pelayanan kesehatan yang memadai dan terpadu.
Keempat, screening malaria pada ibu hamil.
Penyakit malaria yang menyerang ibu hamil akan
berdampak buruk terhadap ibu dan janin. Untuk itu,
dilakukan screening malaria pada ibu hamil melalui
deteksi dini tanpa melihat gejala dengan
pengobatan secara efektif. Kelima, pemeriksaan
golongan darah ibu hamil (HB Sahli). Pemeriksaan
darah bertujuan untuk mengetahui apakah ibu hamil
menderita anemia, diabetes, kegagalan fungsi
ginjal, kegagalan fungsi hati atau penyakit lain yang
berhubungan dengan darah sera untuk mengetahui
golongan darah ibu hamil. Keenam, konseling ibu
hamil. Konseling ibu hamil sebagai upaya
menghadapi masalah kehamilan serta tindakan
dalam menghadapi persalinan.
Sebagai keberlanjutan Pekan Keselamatan Ibu dan
Anak tersebut, dilaksanakan gerakan moral lain,
yaitu pemantauan terhadap ibu hamil yang akan
melahirkan melalui sistem 2H2. Program ini mulai
diimplementasikan pada Oktober 2010 di 19
Kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Sementara
itu, monitoring ketat terhadap ibu hamil di seluruh
wilayah kabupaten dilakukan sejak 2 hari sebelum
melahirkan sampai 2 hari sesudah melahirkan.
Monitoring dilakukan menggunakan alat komunikasi
hand phone melalui pengiriman pesan singkat
(SMS) kepada Bidan Koordinator, Camat, dan
Kepala Puskesmas.

Tugas pemantauan tersebut dilakukan oleh Tim 2H2
Center. Tim 2H2 Center setiap hari melakukan
pemantauan terhadap setiap ibu hamil yang terdata
perkiraan persalinannya. Tim 2H2 Center berjumlah
3 orang. Mereka adalah staf Dinkes Kabupaten
Flores Timur. Tim ini diberikan fasilitas sebuah
ruangan khusus di Dinkes Kabupaten Flores Timur.
Jika jam kantor usai, hand phone dibawa pulang
secara bergilir oleh ketiga petugas tersebut.
Komunikasi pemantauan oleh Tim 2H2 tersebut
melibatkan informasi timbal balik antara Dinas
Kesehatan, Camat, Kepala Puskesmas, Bikor
(Bidan Koordinator) sampai ke tingkat desa.
Koordinasi tersebut sangat dibutuhkan supaya
dapat segera menyelamatkan ibu yang akan
melahirkan sehingga dapat memperkecil angka
kematian. Tim 2H2 tidak hanya sebagai pemantau
melalui komunikasi saja, namun mereka juga
membantu ibu hamil yang akan melahirkan dengan
merujuk dan mengantar menuju RSUD ataupun
Puskesmas. Selain itu, koordinasi antara pihak
terkait juga diperlukan untuk persiapan alat
transportasi menuju tempat persalinan dan tenaga
medis yang akan menangani persalinan.
Mekanisme kerja Tim 2H2 Center dengan cara
pelaporan SMS melaui 2 jalur pelaporan, yaitu:
1. Kader/Bidan Desa melaporkan jumlah ibu hamil
di desa mereka, lengkap dengan kondisi
kesehatan dan perkiraan tanggal melahirkan.
Laporan ini disampaikan ke Bidan Koordinator
di Puskesmas Kecamatan, yang dilanjutkan
pelaporannya ke 2H2 Center di Kabupaten.
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2. 2H2 Center di Kabupaten menyampaikan
informasi kepada Camat yang kemudian
dilanjutkan ke Kepala Desa. Setiap hari
operator di 2H2 Center menerima SMS yang
kemudian ditransfer malalui website. Melalui
data-data yang masuk, operator 2H2 bersamasama dengan tenaga kesehatan terkait dan
Dinas Kesehatan Kabupaten dapat terus
memantau kondisi semua sasaran ibu hamil
sebelum dan sesudah melahirkan. Ketika 2
menjelang perkiraan hari melahirkan, petugas
dari Kabupaten dan Puskesmas Kecamatan
mendatangi si ibu hamil untuk melakukan
persiapan persalinan.
Banyak pihak yang berperan aktif dalam
pelaksanaan Gerakan 2H2. Pihak-pihak tersebut
adalah Tim 2H2 Center Dinas Kesehatan
Kabupaten, Kepala Puskesmas, Bidan Koodinator,
Bidan Puskesmas, Bidan Desa, supir Pusling dan
supir Ambulance, Tim 2H2 Center RSUD, para
Camat dan Kepala Desa, pengurus Desa Siaga,
Kader Kesehatan, dukun bersalin, tokoh agama dan
tokoh masyarakat. Berikut ini peran masing-masing
aktor.
1. Tim 2H2 Center Dinas Kesehatan
Tim 2H2 Center Dinas Kesehatan bertugas
melakukan monitoring harian terhadap semua
ibu hamil yang akan melahirkan, sesuai
perkiraan
waktu
persalinan.
Monitoring
dilakukan melalui SMS yang ditujukan kepada
Bidan koordinator, Camat dan tokoh agama
supaya mengarahkan serta membantu bidan
dalam menolong kelahiran di Puskesmas.
Selain itu, memberikan pertimbangan untuk
dirujuk
apabila
mengalami
kesulitan,
meneruskan informasi rujukan kasus kepada
2H2 Center rumah sakit, mengkoordinir
penjemputan rujukan dari pulau, serta
mengelompokan data berdasarkan waktu
persalinan, tempat persalinan, penolong
persalinan, kasus persalinan dengan resiko,
bayi lahir dengan resiko serta kasus kematian
ibu dan bayi.
2. Kepala Puskesmas
Kepala puskesmas bertanggungjawab atas
pelaksanaan 2H2 Center di tingkat Puskesmas.
3. Bidan Koordinator
Bidan koordinator bertugas mendata dan
mengirimkan tafsiran persalinan ibu hamil
setelah kontak pertama melalui SMS ke Tim
2H2 Center, menginformasikan tafsiran ibu
hamil yang akan melahirkan pada bulan tertentu
kepada Camat, menerima dan menanggapi

setiap SMS monitoring dari Tim 2H2 Center
Dinkes, meminta bantuan kepada tim 2H2
Center Dinkes melaui SMS apabila mengalami
kesulitan dalam memberikan pertolongan
persalinan, dan menginformasikan kepada Tim
2H2 Center apabila merujuk sebuah kasus.
4. Bidan Desa
Bidan Desa bertugas menginformasikan kepada
Bidan Koordinator tafsiran persalinan setiap ibu
hamil pada kontak pertama, menginformasikan
kepada Kepala Desa dan pengurus Desa Siaga
tafsiran persalinan ibu hamil pada bulan
bersangkutan, melakukan monitoring ibu hamil
pada saat akhir menjelang persalinan sekaligus
melakukan
pendampingan,
dan
menginformasikan rencana persalinan di
Puskesmas dan rencana rujukan kasus resti ibu
hamil kepada Bidan Koordinator.
5. Camat, Kepala Desa, Pengurus Desa Siaga
Camat, Kepala Desa serta pengurus Desa
Siaga memiliki fungsi dalam melakukan
monitoring kepada setiap ibu hamil di
wilayahnya sesuai tafsiran persalinan dan
mengajak semua ibu hamil untuk melahirkan di
sarana kesehatan yang memadai.
6. Dukun Bersalin, Kader Kesehatan
Dukun bersalin dan Kader Kesehatan bertugas
melakukan pendampingan kepada setiap ibu
hamil yang akan melahirkan.
7. Tokoh Agama
Setelah menerima laporan pemantauan dari
2H2 Center tentang ibu hamil yang diperkirakan
akan melahirkan, di mana jika para Pastor
memiliki waktu luang, dapat mengunjungi ibu
hamil untuk memelakukan monitoring dan
pendampingan
rohani
di
sela-sela
pelayanannya ke desa-desa.
8. Masyarakat
Masyarakat berperan layaknya keluarga. Jika
ada ibu hamil yang akan melahirkan membantu
dalam
pendampingan
dan
memberikan
informasi kepada Bidan Desa maupun Kader
Kesehatan untuk segera menindaklanjuti
supaya ibu hamil segera mendapatkan
pelayanan kesehatan
9. 2H2 Center Rumah Sakit
2H2 Center Rumah Sakit memiliki fungsi
sebagai pusat informasi rujukan dengan
menyebarluaskan informasi rujukan kasus dari
Puskesmas kepada semua unit fungsional
terkait di rumah sakit, mengkoordinir bantuan
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penjemputan rujukan dari pulau dengan
ambulance rumah sakit serta menginformasikan
hasil pelayanan rujukan kepada tim 2H2 Center
Dinkes.
Kerjasama lintas stakeholder dalam program ini
sangat terlihat jelas dari mekanisme pelaksanaan
serta tugas dan fungsi di atas. Tidak heran jika
Gerakan 2H2 ini sangat menarik perhatian Tim Juri
Indonesia Milenium Development Goals Award
(IMA) pada tahun 2011. Beberapa juri seperti
Gordon Manuanin, seorang asisten utusan khusus
Presiden untuk MDGs Bidang Regional dan Global5.
Mereka melihat langsung proses implementasi
program.
Beliau
mengatakan,
tidak
dapat
menyembunyikan kekagumannya melihat ibu hamil
yang
akan
melahirkan
dibawa
dengan
menggunakan perahu motor berukuran kecil, dan
penyeberangan itu harus melewati arus Selat
Gonsalu yang terkenal sangat deras.6 Terlalu
derasnya arus di selat itu, BNPG bahkan dua kali
gagal dalam uji coba listrik tenaga arus. Dari
kejadian tersebut, bisa dilihat sulitnya medan dan
keterbatasan alat transportasi yang menjadi
tantangan tersendiri bagi Tim 2H2 pada saat
implementasi program.
Banyak permasalahin yang menjadi kendala. Pada
tahun 2010, awal dilaksanakannya program, praktik
ini mengalami kesulitan pendanaan. Mengetahui hal
tersebut, AIPMNH memberikan bantuan. Beberapa
waktu kemudian mendapatkan dana dari pos
pengeluaran Dinas Kesehatan untuk biaya telepon
dalam satu tahun sebesar Rp. 3.500.000,00.
Sementara itu, dari pos biaya khusus dalam APBD
tidak ada alokasi dana untuk Gerakan 2H2. Maka
dari itu, Dinas Kesehatan berusaha melakukan
konsolidasi kepada Pemda Kabupaten Flores Timur
untuk menyediakan anggaran dalam pos APBD
demi keberlanjutan pelaksanaan Gerakan 2H2.
Permasalahan keterbatasan dana, tidak lantas
membuat program ini terhambat karena peran serta
masyarakat yang besar. Manfaat dari Gerakan 2H2
dapat mendorong keterlibatan berbagai elemen
masyarakat, seperti kelompok Gereja, tokoh agama,
pihak militer untuk ikut peduli kepada ibu hamil.
Sebanyak 91% yaitu Rp.122.000.000,00 merupakan
dana swadaya masyarakat. Dana tersebut tidak
dikumpulkan tetapi dihitung berdasarkan perkiraan
kepemilikan hand phone pribadi dan pengeluaran

5

http://timorexpress.com/index.php/index.php?act=news&n
id=44962 diakses 1 Desember 2012
6
http://silverius-koten.blogspot.com/ diakses 1 Desember
2012 dan www.youtube.com/watch?v=s6YJK4wLSAE
diakses pada 1 Desember 2012

pulsa untuk SMS.
Untuk mengukur keberhasilan, dilakukan monitoring
dan evaluasi Gerakan 2H2 yang diterapkan secara
sistematis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Flores
Timur, satu kali dalam setahun. Sedangkan
pemantauan terhadap ibu hamil, dilakukan setiap
ada ibu hamil yang terdata. Evaluasi dilakukan
berdasarkan pada indikator keberhasilan yang telah
ditetapkan yakni jumlah Angka Kematian Ibu dan
Anak pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan
data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Flores Timur.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi,
pelaksanaan Gerakan 2H2 menunjukkan hasil yang
memuaskan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur tahun 2009, terdapat 14
kasus kematian ibu melahirkan. Angka itu
mengalami penurunan yang signifikan dua tahun
setelah adanya 2H2 Center, yakni 10 kasus pada
tahun 2010 dan 6 kasus pada tahun 2011.
Sebagai tindak lanjut evaluasi, pihak Dinas
Kesehatan berusaha memantapkan mekanisme ini
melalui Peraturan Bupati. Dengan demikian
memperoleh dukungan APBD dan ADD serta
mengupayakan dukungan dari pihak Provinsi dan
Pusat untuk operasional di lapangan. Sembari
menunggu hasilnya, untuk mendukung Gerakan
2H2, Dinas Kesehatan memanfaatkan dana
Jampersal dan BOK yang dituangkan dalam POA
(plan of action) setiap Puskesmas serta
memperbaiki
kemampuan
RSUD
untuk
meningkatkan perannya dalam PONEK (Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergency Koprehenshif) melalui
program sister hospital yang sedang berjalan.

DAMPAK SUBSTANTIF
a. Dampak Langsung Secara Statistik
Sejak Gerakan 2H2 diterapkan pada tahun 2010,
secara statistik Angka Kematian Ibu dan Angka
Kematian Anak menurun drastis. Menurut Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, pada
tahun 2009, terdapat 14 kasus kematian ibu
melahirkan. Angka tersebut mengalami penurunan
yang signifikan dua tahun setelah adanya 2H2
Center, yakni 10 kasus pada tahun 2010 dan 6
kasus pada tahun 2011.7 Sebelum Gerakan 2H2
diterapkan, banyak ibu hamil yang melakukan
persalinan di rumah dibantu dukun bayi dengan
pengetahuan dan fasilitas yang terbatas dalam
mengatasi komplikasi persalinan. Keterbatasan
tersebut menyebabkan keterlambatan penanganan
7

Ibid.
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persalinan yang bisa memicu kematian saat
melahirkan. Bahkan, walaupun ditolong oleh tenaga
kesehatan, persalinan di rumah pasien tetap
mengandung risiko karena fasilitas yang tidak
memadai. Namun demikian, setelah adanya
Gerakan 2H2, terjadi peningkatan persalinan yang
dilakukan di fasilitas kesehatan.
Pada tahun 2009, hanya 64% ibu hamil yang
melakukan persalinan di sarana kesehatan dan 69%
yang dibantu oleh tenaga kesehatan.8 Adapun pada
tahun 2011, ibu hamil yang melahirkan di fasilitas
kesehatan mengalami peningkatan sebesar 90,4%
dan non-fasilitas kesehatan sebesar 9,6%. Tidak
hanya itu, pertolongan persalinan yang dilakukan
oleh tenaga kesehatan menjadi 94,8% dan dukun
hanya 5,2%.

Selain di bidang sosial, Gerakan 2H2 juga
berdampak pada meningkatnya akses serta mutu
pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir
(berjalannya proses rujukan dari Puskesmas ke
RSUD) sehingga dapat menciptakan perilaku hidup
bersih dan sehat, meningkatkan kewaspadaan
terhadap ancaman penyakit menular dan ancaman
bencana. Hal tersebut sangat berdampak baik bagi
keselamatan ibu dan anak maupun kesehatan
masyarakat pada umumnya.

INSTITUSIONALISASI DAN TANTANGAN

b. Dampak Kelembagaan
Gerakan 2H2 tidak hanya bermanfaat bagi ibu
hamil, namun juga berdampak positif pada
penguatan
kelembagaan.
Kerjasama
antarstakeholder berkepentingan sangat baik dalam
pelaksanaan Gerakan 2H2. Program menjalin
kemitraan dengan berbagai lembaga, seperti Dinas
Kesehatan Kabupaten, Kepala Puskesmas, Bidan
Koodinator, Bidan Puskesmas, Bidan Desa, supir
Pusling dan supir ambulance, Tim 2H2 Center
RSUD, para Camat dan Kepala Desa, pengurus
Desa Siaga, Kader Kesehatan, Dukun Bersalin,
tokoh agama dan tokoh masyarakat. Keberadaan
Tim 2H2 diperkuat oleh Surat Keterangan Kepala
Dinas Kesehatan No. 444 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Tim 2H2 Center dan Surat
Keterangan Bupati Flores Timur No. 127 tahun 2012
tentang Pembentukan Tim 2H2 Kabupaten Flores
Timur.9
Di samping itu, Dinas Kesehatan Flores Timur
memperoleh penghargan dari MDGs Award pada
tahun 2011. Maka dari itu, Gerakan 2H2 dikenal dan
menarik perhatian banyak pihak untuk turut serta
mensukseskan program atau mereplikasi Gerakan
2H2 ini.

c. Dampak Lingkungan Sosial
Sebelum
dilaksanakannya
Gerakan
2H2,
kepedulian masyarakat terhadap ibu hamil masih
kurang. Namun demikian, setelah dilaksanakan
Gerakan 2H2 dan masyarakat merasakan manfaat
yang besar, para tokoh agama maupun masyarakat
8

mulai bersemangat membantu menyelamatkan ibu
hamil. Baik dalam bentuk materil maupun non
materil. Sementara itu, Dinas Kesehatan semakin
percaya diri untuk melanjutkan program ini.

Wawancara dengan dr.Yosep Usen Aman pada tanggal
27 Februari 2013 dan Pofil Dinas Kesehatan Kabupaten
Flores Timur Tahun 2009.
9
Wawancara dr.Yosep Usen Aman

Gerakan 2H2 di Kabupaten Flores Timur dibentuk
pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan No. 444 Tahun 2011
tentang Pembentukan Tim 2H2 Center dan Surat
Keputusan Bupati Flores Timur No. 127 Tahun 2012
tentang Pembentukan Tim 2H2 Kabupaten Flores
Timur.10 Selain itu, Gerakan 2H2 dilegitimasi oleh
Peraturan Gubernur NTT No. 42 Tahun 2009, Bab I,
Pasal 1, ayat 4 yang berisi, "upaya yang sungguhsungguh untuk percepatan penurunan kematian ibu
melahirkan dan bayi baru lahir dengan cara-cara
yang luar biasa". Pelembagaan program ini pada
awalnya lahir dari adanya Revolusi KIA yang
dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTT.
Revolusi KIA diawali dengan melakukan konsolidasi
di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur
yang kemudian menghasilkan inovasi yang Gerakan
2H2 dan diterapkan di 19 kecamatan.
Koordinasi yang baik antar-stakeholder membuat
program ini berjalan dengan baik. Selain itu, telah
menunjukkan dampak positif bagi ibu hamil
menyangkut persalinan dengan menggunakan
sarana kesehatan yang memadai. Upaya tersebut
ditempuh melalui koordinasi jaringan komunikasi
antarinstansi dan tokoh masyarakat dalam rangka
mengurangi kematian ibu hamil saat persalinan
maupun paska persalinan.
Awalnya inisiatif ini terkendala oleh anggaran
karena
anggaran
yang
digunakan
belum
dialokasikan dalam pos Dinas Kesehatan. Meskipun
demikian, seiring berjalannya program, berbagai
pihak yaitu masyarakat, tokoh masyarakat serta
Lembaga Swadaya Masyarakat seperti AIPMNH
(Australia-Indonesia Partnership for Maternal and
Neonatal Health) turut membantu. AIPMNH memiliki
10

Wawancara dengan dr.Yosep Usen Aman pada tanggal
27 Februari 2013
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Tabel Jumlah Pembantu Persalinan dan Tempat Bersalian
Paska Gerakan 2H2 Bulan Januari - April Tahun 2011
Pembantu Persalinan
Bulan

Jumlah

Januari

Tempat Persalinan

Nakes

Dukun

Faskes

Dukun

286

273

13

256

30

Februari

251

231

20

216

35

Maret

368

348

20

333

35

April

299

289

10

283

16

Total

1204

1141
(94,8%)

63 (5,2%)

1088
(90,4%)

116
(9,6%)

Sumber: Laporan Pelaksanaan Gerakan Keselamatan Ibu

tujuan yang sama, yaitu mengurangi tingkat
kematian ibu dan anak, sehingga AIPMNH
bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. AIPMBH
tidak hanya membantu dalam anggaran, namun
juga meminjamkan Ambulance AIPMNH ketika
dibutuhkan sebagai transportasi rujukan persalinan.
Di samping itu, peran tokoh agama juga tidak
dibentuk. Tim 2H2 mengalami kesulitan untuk
mengumpulkan tokoh agama, karena kesibukan
masing-masing.
Pada
tahap
pelaksanaan,
terkendala tidak adanya sinyal alat komunikasi di
beberapa daerah terpencil dikepulauan selain itu
juga sarana transportasi rujukan yang masih minim
karena adanya keterbatasan sarana transportasi di
Kabupaten Flores Timur, serta yang masih
terkendala adalah masalah pola pemikiran yang
digunakan oleh masyarakat yang terhambat oleh
kultur budaya lokal.

POIN PEMBELAJARAN
Dari Gerakan 2H2 di Kabupaten Flores Timur, dapat
ditarik beberapa poin pembelajaran.
1. Tumbuhnya komitmen masyarakat untuk
menyelamatkan nyawa ibu hamil dan bayi
baru lahir
Kunci
keberhasilan
program
adalah
diterapkannya konsep gerakan moral dan teknis
untuk mengajak seluruh eleman masyarakat
peduli terhadap ibu hamil. Kepedulian seluruh
masyarakat memudahkan Tim 2H2 untuk
melakukan
pendataan
dan
penanganan
terhadap ibu hamil.
2. Terbentuknya tim kerja yang solid
Terciptanya kerjasama yang kooperatif antara

Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur
sebagai inisiator dan konseptor Gerakan 2H2
dengan rumah sakit, Puskesmas sampai
perangkat desa. Selain itu, tim kerja yang solid
juga tercipta akibat dari
tuntutan untuk
berkomunikasi secara lancar dan cepat dalam
penanganan ibu hamil.
Di lapangan, keberhasilan Gerakan 2H2 tidak
lepas dari peran Tim 2H2 yang bertugas
memantau dan membantu ibu hamil pada 2 hari
sebelum tafsiran persalinan dan 2 hari sesudah
persalinan. Dipahami semua pihak bahwa
keselamatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir
adalah tanggung jawab dari semua pihak.
3. Pentingnya partisipasi stakeholder
Gerakan 2H2 di Flores Timur berhasil
menyentuh
kesadaran
dan
kepedulian
masyarakat
setempat
sehingga
pelaksanaannya dapat terus berlanjut di tengah
keterbatasan dukungan pemerintah.
4. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap
Gerakan 2H2
Misal, tidak adanya alokasi dana khusus dari
APBD untuk program ini, disebabkan tidak
adanya pemberdayaan LSM, padahal peran
LSM sangat penting. LSM bisa berperan
melakukan advokasi pengadaan APBD untuk
Gerakan 2H2 di Kabupaten Flores Timur.
Namun dalam pelaksanaannya, LSM hanya
berperan sebatas teknis pelaksanaan.
5. Pentingnya peningkatan kesadaran
Salah satu kunci keberhasilan Gerakan 2H2
adalah adanya elemen penyadaran. Gerakan
2H2 tidak sekedar memberikan fasilitasi,
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konseling, dan pemantauan namun juga
menumbuhkan kesadaran tentang bahayanya
melahirkan di rumah dan tidak dibantu oleh
tenaga kesehatan.
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PELUANG REPLIKASI

Pofil Dinas Kesehatan Flores Timur Tahun 2009.

Program 2H2 di Kabupaten Flores Timur sangat
berpeluang untuk direplikasi di daerah lain dengan
memperhatikan kondisi setempat. Pasalnya, hampir
semua daerah khususnya daerah terpencil memiliki
permasalahan yang sama yaitu sulitnya mengakses
fasilitas kesehatan. Menurut Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Yosep Usen
Aman kepada wartawan di Larantuka, mengatakan,
program ini menjadi salah satu program cerdas
yang sebelumnya juga telah diadopsi oleh PNPM
yang dibiayai Bank Dunia dan Distric Help Service
(DHS) yang dibiayai oleh ADB.

http://psflibrary.org/catalog/repository/Indonesia%20
7th%20Edition%20Generasi%20Newsletter.pdf

Dalam pelaksanaan Gerakan 2H2 kebutuhan dasar
yang harus dipenuhi adalah ketersediaan jaringan
komunikasi karena pemantauan dilakukan melalui
pengiriman pesan singkat (SMS) kepada Bidan
Koordinator, Camat dan Kepala Puskesmas. Selain
itu, juga tersedia tenaga kesehatan dan fasilitas
kesehatan. Sementara itu, kelompok pendukung
juga memegang peranan vital, mengingat basis
Gerakan 2H2 adalah masyarakat. Keberadaan
kelompok pendukung seperti pemerintah desa,
tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM sangat
membantu keberlanjutan program. Selain itu,
keberadaan lembaga internasional seperti AIPMNH
cukup penting, sebagai pihak yang dapat
memfasilitasi program 2H2. Lembaga tersebut
dapat dijadikan salah satu sumber pendanaan.

http://timorexpress.com/index.php/index.php?act=ne
ws&nid=44962, diakses tanggal 1 Desember
2012
http://silverius-koten.blogspot.com/, diakses tanggal
1 Desember 2012

Wawancara
Wawancara dengan dr.Yosep Usmen Aman pada
tanggal 27 Februari 2013.

Supaya Gerakan 2H2 berkelanjutan, dibutuhkan
partisipasi dari berbagai pihak terutama pemerintah
dan masyarakat. Jika melihat dari sisi biaya, tidak
dibutuhkan dana besar sehingga Gerakan 2H2
sangat mungkin untuk direplikasi.
Meskipun
demikian,
bukan
berarti
tanpa
tantangan.
Penyelenggaraan Gerakan 2H2 menghadapi
tantangan aksesbilitas masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan. Seperti belum optimalnya
pemerataan
pelayanan
kesehatan
karena
kekurangan SDM yang kompeten sehingga perlu
kegiatan
pelatihan
dalam
pemberdayaan
masyarakat dan legitimasi dari pemerintah.
Kegiatan pelatihan dan legitimasi Pemerintah pada
tahun 2011 membuat Kabupaten Flores Timur
mampu meraih penghargaan MDGs.
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