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SAMBUTAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG
PADA ACARA SERAH TERIMA DAN
PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS INDIVIDU
TENAGA KESEHATAN GELOMBANG 8
PERIODE OKTOBER 2019
DI PROVINSI LAMPUNG
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Yang Saya hormati:
• Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang
Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang;
• Sdr. Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
• Yang kami banggakan: Saudara sekalian Peserta
Penugasan Khusus Individu Tenaga Kesehatan
yang akan ditugaskan di Provinsi Lampung; dan
• Sdr. Para undangan sekalian yang berbahagia.
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Assalamu’alaikum
Warohmatullohiwabarokatuh.
Tabik Pun ....
Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat
Allah Subhanawata’ala, karena atas nikmat
sehat yang telah dilimpahkan kepada kita
semua, sehingga kita dipertemukan pada Acara
Serah Terima dan Penempatan Penugasan
Khusus Individu Tenaga Kesehatan Gelombang
8 Periode Oktober 2019 di Provinsi Lampung.
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Saya memberikan apresiasi dan menyampaikan
rasa syukur atas ditempatkannya Penugasan
Khusus Individu Tenaga Kesehatan di Provinsi
Lampung.
Hadirin yang Saya hormati
Kesehatan merupakan salah satu indikator
pembangunan manusia dan perekonomian suatu
bangsa. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
mempunyai 17 poin tujuan yang berlaku sejak
2016. Salah satu capaian yang ingin diwujudkan
pada poin ketiga tujuan SDGs, yakni Universal
Health Coverage (UHC).
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Universal Health Coverage (UHC) merupakan
suatu keadaan di mana setiap orang dapat
menerima kebutuhan dasarnya berupa layanan
kesehatan, mulai dari upaya promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif demi tercapainya status
kesehatan yang lebih baik, tanpa adanya
kekhawatiran
kesulitan
finansial
dalam
mengaksesnya.
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Upaya mewujudkan UHC ini tentu memiliki
tantangan yang tidak mudah sehingga perlu
diimbangi dengan kecukupan jumlah dan
distribusi
fasilitas
pelayanan
kesehatan
(Fasyankes), baik di tingkat primer maupun
rujukan. Karena itu, penguatan Fasyankes
menjadi
salah
satu
komitmen
utama
pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan
kesehatan bagi masyarakat.
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Penguatan pelayanan kesehatan diselenggarakan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
namun demikian belum semua masyarakat menikmati
hasilnya secara merata, terutama bagi masyarakat di
Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, umumnya
mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan
kesehatan primer yang berkualitas, dikarenakan
kondisi geografi, topografi, transportasi, akses
komunikasi, tingginya tingkat kemiskinan penduduk
dan berbagai masalah sosial lainnya yang mereka
hadapi, serta sumber daya kesehatan yang belum
memadai terutama Sumber Daya Manusia Kesehatan
yang
belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.7
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Hadirin yang Saya hormati,
Dalam rangka penguatan dan pemenuhan
kebutuhan pelayanan kesehatan serta untuk
mendukung Program Indonesia Sehat dengan
pendekatan
keluarga,
Kemenkes
terus
mendorong penguatan
pelayanan kesehatan
baik
dari
segi fasilitas pelayanan kesehatan
maupun segi SDM kesehatan. Salah satu upaya
pemenuhan tenaga kesehatan di daerah yang
telah dilaksanakan yaitu pengiriman Penugasan
Khusus Tenaga Kesehatan dalam Program
Nusantara Sehat.
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Salah satu daerah yang menjadi sasaran
penugasan khusus tenaga kesehatan dalam
Program Nusantara Sehat yaitu Provinsi
Lampung. Sebanyak 30 orang tenaga
kesehatan yang terdiri dari tenaga Dokter
umum 1 orang, Bidan 1 orang, Teknisi
Kefarmasian 4 orang, Apoteker 2 orang, Ahli
Kesehatan Masyarakat 4 orang, Perawat 6
orang, Kesehatan Lingkungan 3 orang,
Sanitarian 2 orang, Gizi 5 orang dan Ahli
Teknologi Laboratorium Medik 2 orang yang
tersebar di 2 (dua) wilayah Kabupaten.
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Adapun Kabupaten yang dimaksud yaitu :
1. Kabupaten Tulang bawang
 PKM Rawa Pitu
 PKM Gedung Meneng
 PKM Makartitama
 PKM Rawajitu Timur
 PKM Rawajitu
 PKM Way Dente
 PKM Pasiran Jaya

:25 orang
: 4 orang
: 3 orang
: 3 orang
: 2 orang
: 4 orang
: 6 orang
: 3 orang

2. Kabupaten Tulang bawang Barat

: 5 orang

 PKM Daya Murni
 PKM Panaragan Jaya
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 PKM Sukajaya

: 2 orang
: 2 orang
: 1 orang
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Hadirin Sekalian yang Saya hormati,
Sesuai dengan Permenkes Nomor 16 Tahun
2017 tentang Penugasan khusus tenaga
kesehatan dalam mendukung program
Nusantara
Sehat,
penguatan
dan
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
kesehatan dilakukan dengan Penugasan
Khusus tenaga kesehatan.
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Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
dalam Mendukung Program Nusantara
Sehat merupakan pendayagunaan secara
khusus tenaga kesehatan dalam kurun
waktu tertentu yang dilakukan melalui:
Penugasan khusus tenaga kesehatan
berbasis tim; dan penugasan khusus tenaga
kesehatan individual.
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Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
dilakukan guna meningkatkan akses dan
mutu pelayanan kesehatan pada pusat
kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan
kriteria terpencil atau sangat terpencil
terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan,
dan Kepulauan (DTPK) agar dapat
melakukan
pelayanan
kesehatan
di
Puskesmas
sesuai
kompetensi
dan
kewenangannya di Puskesmas.
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Hadirin Sekalian yang Saya hormati,
Kepada Kementerian Kesehatan RI, Kami
sampaikan rasa terima kasih atas penempatan
Peserta
Penugasan
Khusus
Tenaga
Kesehatan Individual di Provinsi Lampung.
Kami berharap pada periode selanjutnya kami
masih diberikan peserta Penugasan Khusus
Tenaga
Kesehatan
Individual
pada
puskesmas-puskesmas
lainnya
yang
SDMKnya belum memenuhi standar.
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Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten,
Kami berharap adanya dukungan dan
komitmen bagi keberlangsungan program
Nusantara Sehat ini dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat pada tatanan
puskesmas.
Keberlangsungan pelayanan kesehatan
primer pasca penugasan khusus individual,
kiranya menjadi pertimbangan Pemerintah
Daerah Kabupaten untuk dapat memenuhi
kebutuhan SDMK sesuai dengan standard.
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Disamping
itu,
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota juga berkomitmen untuk
menyediakan data dan informasi SDMK di
seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan
jaringannya serta UPTD berdasarkan metode
analisis beban kerja dan metode standar
ketenagaan minimal. Hal ini sebagai dasar
pertimbangan untuk pemenuhan kebutuhan
tenaga kesehatan di daerah.
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Para Peserta Penugasan Khusus Individual
yang Saya banggakan,
Kami atas nama Pemerintah Provinsi Lampung
dengan bangga dan penuh rasa syukur menerima
kehadiran dan bakti Saudara sekalian di Provinsi
Lampung.

Kami mengucapkan “Selamat Bertugas” di
Provinsi Lampung, “Sai Bumi Ruwai Jurai”. Kami
berharap,
Saudara
sekalian
betah
dan
mempunyai kesan yang positif pada daerah yang
akan ditempati, dapat menyelesaikan penugasan
ini sampai waktunya.
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Pada kesempatan ini, Saya berpesan kepada
Saudara sekalian,
Pertama, Mengatasi masalah kesehatan akan
lebih mudah bila dilakukan secara bersama,
oleh karena itu bekerjasamalah dengan tenaga
kesehatan yang lain yang sudah lebih dahulu
bertugas di tempat saudara bertugas
Kedua, Kesulitan-kesulitan yang akan ditemui
di lapangan jangan dijadikan sebagai suatu
hambatan, tetapi anggaplah sebagai suatu
tantangan yang perlu di atasi.
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Karena
itulah,
Kementerian
Kesehatan
menugaskan Saudara sekalian untuk tugas
yang mulia ini.
Ketiga, Hormatilah adanya kearifan dan
budaya
lokal,
berinteraksi
dengan
petugas/aparat lain dan masyarakat di tempat
saudara bertugas.
Keempat,
bekerjalah
sesuai
dengan
kewenangan masing-masing profesi, dan
memperhatikan standar-standar pelayanan.
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Sebelum saya menutup sambutan ini, saya
akan menyampaikan sebuah pantun.
Pergi ke toko beli pelampung
Belinya di pinggir daerah pahoman
Selamat bertugas di provinsi Lampung
Hadapilah tantangan dengan senyuman
Makan siang sayurnya lodeh
Jangan lupa buahnya pepaya
Terapkanlah ilmu yang sudah diperoleh
Guna membangun Lampung Berjaya
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Demikianlah sambutan saya, terima kasih atas
perhatiannya, semoga Allah Subhanawata’ala
meridhoi kita semua, amin.
Wassalamu’alaikum warohamatullohi
wabarokatuh.
Bandar Lampung, 30 September 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG
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Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630825 198910 2 002
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