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Buku ini dipersembahkan 

untuk para petugas kesehatan 

yang bekerja di garda terdepan.

Mereka bekerja dengan sepenuh hati, 

memberikan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat di desa terpencil 

di pulau-pulau kecil terdepan Indonesia

Tanpa banyak bertanya dan menuntut 

mereka membumi dengan masyarakat

mempertaruhkan nyawa 

demi keselamatan orang lain.

Buku ini wujud penghormatan kami

kepada semua perempuan dan ibu di Indonesia. 

Mereka berjuang untuk hidup 

demi anak-anak yang dilahirkan 

di tengah ketidakberdayaan  

dalam kemiskinan.
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Kata Pengantar

Tantangan pembangunan sektor kesehatan di kawasan timur Indonesia telah diketahui 
sangat besar. Sebagai wilayah dengan pulau-pulau kecil terbanyak di Indonesia  dengan 
sebaran populasi yang tidak merata. Menyediakan layanan kesehatan yang memadai dan 
mudah diakses oleh semua bukanlah hal yang mudah.

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh Pemerintah, organisasi non pemerintah, 
lembaga mitra pembangunan internasional, bahkan inisiatif swadaya masyarakat. 
Beberapa di antara upaya tersebut telah berhasil mengatasi tantangan pembangunan 
sektor kesehatan. Namun tidak sedikit pula yang perlu dipertimbangkan kembali.

Satu yang berhasil dan kemudian dipilih oleh BaKTI sebagai Praktik Cerdas dan 
dipresentasikan pada pertemuan Forum Kawasan Timur Indonesia ke 6 di Palu tahun 
2012 adalah inisiatif yang bernama Rumah Tunggu di Kabupaten Maluku Tenggara 
Barat, Provinsi Maluku. Rumah Tunggu sejatinya adalah rumah milik masyarakat yang 
didedikasikan untuk menjadi tempat menunggu, tempat bersalin, dan tempat perawatan 
pasca melahirkan bagi ibu-ibu hamil yang berdomisili di pulau-pulau terpencil dan jauh 
dari layanan Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, maupun Rumah Sakit. 

Buku ini adalah rekaman pengalaman dari para inisiator Rumah Tunggu, mereka yang 
hingga saat ini masih terus bekerja menjalankan Rumah Tunggu, dan kisah dari para 
petugas kesehatan yang tak putus-putusnya melayani dengan sepenuh hati di garda 
terdepan. 

Melalui buku ini, kami akan berbagi kisah dan panduan tentang bagaimana Rumah 
Tunggu ini mendapatkan dukungan masyarakat, lalu beroperasi dan kemudian berhasil 
menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi yang baru dilahirkan di Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat, serta bagaimana inisiatif Rumah Tunggu ini bisa diintegrasikan ke 
dalam penerapan pemberian layanan kesehatan berbasis Gugus Pulau.

Kami menghaturkan terimakasih kepada para penggagas dan pengelola Rumah Tunggu 
di Seira dan Selaru, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dr. Juliana 
Ratuanak, seluruh jajaran staff Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan 
Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Pemerintah Provinsi 
Maluku serta UNICEF Indonesia yang sejak awal senantiasa mendampingi inisiasi dan 
mengadvokasi pengelolaan Rumah Tunggu.

Kami berharap buku ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi para pembacanya dan 
bagi siapa saja yang ingin mereplikasi Praktik Cerdas Rumah Tunggu ini untuk menjawab 
tantangan pembangunan serupa. 

Makassar, Oktober 2014

Caroline Tupamahu,
Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI
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ahun 2006, selepas menempuh pendidikan profesi dokter 
di Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta, Fulfully Nuniary 
mengawali tugasnya sebagai dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) 
di Pulau Lingada. Sebuah pulau kecil di Kepulauan Wuarlabobar, 
Maluku Tenggara Barat. 

Biar Istri Beta Mati di Kampung, Dokter.. 

T

Pendahuluan 

Saat cuaca sedang cerah, perlu lebih dari duabelas 
jam perjalanan dengan kapal kayu dari Saumlaki, pusat 
Kabupaten, ke Lingada. Kapal kayu yang hanya bisa 
memuat maksimum 60 penumpang ini adalah satu-
satunya alat transportasi ke Lingada. Sekali dalam 
sebulan saja kapal kayu ini mengantar penumpang ke 
Lingada. Saat musim angin barat tiba, Lingada menjadi 
terisolir.  Ombak setinggi lima meter menggetarkan hati 
siapa pun yang berniat melakukan perjalanan bahkan 
saat cuaca terbaik di musim angin barat.
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Pada suatu hari saat ombak sedang menggila, seorang bapak meminta 
Fulfully memeriksa istrinya yang akan melahirkan. Ketika melihat kondisi sang 
ibu, hati Fulfully miris luar biasa. Jalan lahir mengalami pembengkakan. Perut, 
selangkangan dan area kelahiran sang ibu tampak membiru. Labia sang ibu 
membesar seperti buah kelapa yang terbelah dua. Infeksi akut, demikian 
diagnosa Fulfully. 

Ingin sekali menyelamatkan sang ibu, Fulfully menyadari alat-alat yang 
tersedia di Puskesmas Bantu Desa Lingada tidak memadai untuk menangani 
kasus komplikasi berat ini. Satu-satunya cara menolong istri bapak ini adalah 
membawanya ke rumah sakit di pusat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 
Saumlaki. 

“Dokter, lebih baik istri beta meninggal di kampung saja daripada di tengah 
jalan tertelan ombak. Lagipula kalau istri beta melahirkan di Saumlaki, katong 
tidak punya apa-apa. Tidak ada keluarga di sana,“ suami ibu itu menjawab 
dengan suara bergetar. Wajahnya memelas. 
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Dr. Fufully tertegun mendengar jawaban sang suami. Dia sadar benar kondisi 
alam memang sangat tidak memungkinkan, tapi nyawa sang ibu dan bayi 
di kandungnya penting untuk diselamatkan. Fulfully membujuk sang suami 
untuk membawa istrinya ke Saumlaki, bila cuaca membaik. Ia meyakinkan 
keluarga besar pasien dan suaminya tersebut untuk mengambil peluang 
menyelamatkan sang ibu dan bayi. 

Keluarga sang ibu menyanggupi untuk berobat ke Saumlaki. Mereka 
mengumpulkan uang untuk memberangkatkan ibu yang semakin parah ini 
ke Saumlaki. Sang suami sendiri juga berusaha mengumpulkan bantuan dan 
dukungan dari koleganya di Kecamatan Wuarlabobar, hingga akhirnya sang 
ibu bisa dibawa ke Saumlaki. 
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Setelah melalui perjalanan panjang yang susah payah, akhirnya sang ibu  
mendapatkan penanganan di RS Saumlaki. Sayangnya, nyawa  sang ibu dan 
bayi dalam kandungan tidak tertolong. Mereka terlambat. Kondisinya sudah 
terlalu parah saat tiba di rumah sakit. Ibu dan bayi meninggal di meja operasi. 

Dua nyawa melayang karena terlambat ke rumah sakit. Begitu banyak hal 
di luar kuasa keluarga yang menghadang mereka menyelamatkan orang yang 
dikasihi. Kejadian tersebut memukul hati Dokter Fulfully.



10



11

rovinsi Maluku merupakan daerah kepulauan karena memiliki 
1.340 pulau kecil. Luas Provinsi Maluku adalah 712.480 
kilometer persegi. Jumlah penduduk Maluku lebih banyak yang 
berdomisili di pulau-pulau kecil. 

Maluku Tenggara Barat adalah sebuah kabupaten di Provinsi 
Maluku yang hampir 90 persen dari  53 ribu kilometer persegi 
luas wilayanya adalah laut. Sebagai sebuah Kabupaten 
Kepulauan, transportasi laut menjadi moda transportasi utama 
bagi masyarakat di sana. 

Tantangan Kesehatan 
Maluku Tenggara Barat

P



12

Salah satu tantangan kesehatan yang dihadapi oleh Maluku Tenggara Barat 
adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi dalam persalinan. Tingginya 
angka kematian ini disebabkan oleh tiga hal: terlambat dirujuk, kuatnya peran 
adat dan biyang (dukun) yang mendominasi keputusan atas kondisi ibu yang 
akan melahirkan dengan risiko tinggi, dan tingginya kendala distribusi logistik. 
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Terlambat dirujuk

Terlambat dirujuk atau terlambat tiba di tempat rujukan biasanya 
disebabkan oleh mahalnya biaya transportasi atau kondisi cuaca yang tidak 
memungkinkan untuk melakukan perjalanan laut; luasnya rentang kendali 
– jarak antar satu pulau ke pulau lainnya terpisah lautan luas; dan sedikitnya 
tempat rujukan.

 
Walaupun memiliki beragam pilihan alat transportasi laut, warga Maluku 

Tenggara Barat tahu betul saat musim barat tiba dan kondisi cuaca tak 
menentu dan tidak bersahabat, seluruh alat transportasi mulai dari katinting, 
speedboat, hingga perahu besi tidak dapat digunakan. Mereka sudah 
terbiasa mendengar kabar kapal tenggelam, orang hanyut atau hilang karena 
terhempas ombak dan tewas karenanya. Dengan pasrah warga Maluku 
Tengara Barat menyadari inilah risiko kehidupan di daerah kepulauan dengan 
fasilitas dan akses yang sangat terbatas.
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Kondisi transportasi darat di Maluku Tenggara Barat tidak kalah 
menantangnya. Akses jalan yang rusak, membuat perjalanan menjadi lebih 
lama dan berbahaya, terutama jika harus dilalui oleh orang sakit atau ibu 
hamil yang sedang berusaha menuju Rumah Sakit. Di Kecamatan Pulau Selaru 
misalnya, jalan setapak yang menyusuri hutan atau semak belukar selama ini 
hanya diperbaiki seadanya dengan menambah lapisan kerikil. Beberapa jalan 
lainnya memang dilebarkan sehingga bisa dilalui kendaraan bermotor atau 
mobil. Sayangnya, karena hanya dilapisi batu atau tanah saja, maka saat musim 
hujan tiba, jalanan tersebut berubah menjadi kubangan lumpur sehingga tidak 
dapat dilalui kendaraan. 

Kondisi jalanan sekarang ini memang lebih baik dari sebelumnya. Duapuluh 
tahun yang lalu, tidak ada jalanan yang bisa dilalui kendaraan. Jalanan yang 
ada hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki.  Petugas kesehatan dari pusat 
Kecamatan Selaru yang ingin melakukan penyuluhan dan Posyandu Keliling, 
harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak sepanjang 24 kilometer menyusuri 
hutan menuju Kandar, desa terdekat. Kini, meski jalanan telah dapat dilalui 
mobil, namun kondisinya yang buruk menyulitkan mobil ambulans Selaru 
melaju dengan cepat. Ambulans itu jadi lebih sering rusak, kadang mogok 
karena menghadapi jalanan yang buruk.  
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Pengalaman Dokter Fulfully dan bapak yang kehilangan isteri dan bayi 
dalam kandungan adalah potret buram masyarakat yang tinggal di desa-desa 
terpencil, serta kepulauan kecil terluar di Indonesia. Mereka dengan sadar 
memilih mati dengan cara seperti itu daripada ke rumah sakit.  

Bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terpencil, dirujuk ke Rumah Sakit  
berarti mereka harus menyiapkan uang yang banyak dan mempertaruhkan 
nyawa melawan ombak tanpa kepastian apakah orang yang dikasihi bisa 
tertolong. Jika pun ada pasien yang kemudian berhasil dirujuk ke rumah sakit 
di Kabupaten tapi tidak terselamatkan atau meninggal dunia, maka biaya 
untuk memulangkan jenazahnya adalah beban yang luar biasa berat bagi 
keluarga yang berduka. Pasrah menanti kematian di kampung sendiri bukan 
pilihan yang diinginkan, tapi pengalaman mereka membuktikan itulah pilihan 
yang jauh lebih baik.
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Dominasi tradisi dan biyang

Kepercayaan pada praktik biyang (dukun beranak) dan tradisi di 
Maluku Tenggara Barat masih sangat tinggi. Ini dapat menjadi hal yang 
menguntungkan namun juga memiliki dampak negatif. Tidak sedikit kasus 
komplikasi kehamilan dan kelahiran terjadi akibat praktik non-medis biyang. 
Sebagai contoh, dalam membantu kelahiran, biyang tidak menggunakan alat 
yang steril. Kadang mereka mencoba memasukkan tangan mereka ke dalam 
rahim tanpa sarung tangan steril, sehingga memicu terjadinya infeksi yang 
dapat memperburuk kondisi sang ibu.  

Tingginya kepercayaan terhadap praktik biyang juga disebabkan karena 
terbatasnya jumlah petugas kesehatan (terutama dokter dan bidan) di pulau-
pulau terpencil Maluku Tenggara Barat. Tidak ada pilihan lain, masyarakat 
akhirnya hanya bisa berkonsultasi dengan para biyang yang memiliki 
pengetahuan dan keterampilan medis yang minim untuk menangani kasus-
kasus komplikasi kehamilan yang berisiko tinggi. 
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Distribusi logistik yang tidak teratur

Jarak antara satu pulau ke pulau lainnya yang begitu luas bentangannya, 
membuat masyarakat Tanimbar lebih memilih memaksimalkan kehidupannya 
di pulau yang mereka diami. Mereka baru keluar pulaunya menuju kota di 
Kecamatan, atau Kabupaten, jika memang ada kebutuhannya yang mendesak. 
Misalnya mengurus administrasi kependudukan atau membeli kebutuhan 
perlengkapan rumah dan kebutuhan barang rumah tangga lainnya untuk satu 
bulan atau satu tahun ke depan. Mereka juga baru keluar pulau jika ada urusan 
perdagangan seperti  kopra, rumput laut, ikan, dan hasil kebun.

Keluar dari pulau tempat tinggalnya adalah hal yang besar bagi 
masyarakat kepulauan, bukan hanya soal biaya, tetapi juga karena harus 
mempertimbangkan logistik selama tinggal jauh dari kampung halamannya. 
Jika harus mengantar sanak keluarga yang dirujuk ke rumah sakit atau 
Puskesmas rujukan,  maka mereka harus memikirkan dengan siapa mereka 
akan tinggal dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Mereka juga harus 
mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan seperti bertambah parahnya 
kondisi pasien dan atau risiko meninggal dunia di tempat yang jauh dari 
kampung halaman.
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Besarnya biaya mobilisasi keluar dan kembali ke pulau tempat tinggal dan 
biaya hidup selama berada jauh kampung membuat masyarakat, terutama ibu 
yang akan melahirkan dengan risiko tinggi lebih memilih melahirkan di rumah, 
di kampungnya. Jika pun akhirnya mereka meninggal, setidaknya mereka 
berada di kampung halaman di tengah keluarga mereka.
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ama halnya dengan provinsi kepulauan lainnya di Indonesa, 
Maluku menghadapi tantangan pembangunan seperti kurang 
memadainya infrastruktur perhubungan yang penting untuk 
menunjang aktivitas ekonomi. Selain itu sistem transportasi di 
provinsi ini masih belum terintegrasi. Akibatnya banyak daerah 
di Maluku yang masih terisolasi.

Serupa dengan situasi di daerah kepulauan lainnya, di 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku, Rumah Sakit 
hanya berada di ibukota Kabupaten; sementara rumah bersalin 
terdapat di Ibukota Kecamatan bernama Larat. Ini berarti 
ada beberapa desa yang tidak memiliki Puskesmas maupun 
Puskesmas Pembantu (Pustu). 

S
Konsep Gugus Pulau untuk Pelayanan Kesehatan 
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Dalam hubungannya dengan angka kematian ibu dan anak, kita dapat 

mengambil contoh Maluku Tenggara Barat yang populasinya berjumlah 
105.394 jiwa, pelayanan obstetric neonatal emergensi dasar (PONED) hanya 
tersedia di empat Puskesmas Rawat Inap dan pelayanan obstetric neonatal 
emergensi khusus (PONEK) hanya tersedia di satu-satunya Rumah Sakit di sana. 

Secara ideal, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah memiliki jumlah 
fasilitas PONEK dan PONED yang memadai. Satu  PONEK diasumsikan  dapat 
melayani 500.000 orang dan satu PONED melayani 25.000 orang. Hanya saja 
penduduk di Maluku Tenggara Barat tidak bermukim hanya di satu pulau. 
Berdomisili di pulau-pulau yang berbeda menyebabkan beberapa tempat 
tidak memiliki PONED sama sekali. Jarak antar pulau yang bervariasi turut 
mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan 
yang ada. Tidak mengherankan apabila angka kematian ibu dan anak di daerah 
ini masih terbilang tinggi walaupun secara angka, jumlah fasilitas pelayanan 
kesehatan dapat dianggap cukup. 
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Selain terbatasnya sarana pelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan 
di Maluku Tenggara Barat juga terbilang masih kurang. Tenaga dokter hanya 
tersedia di ibukota Kabupaten dan tidak semua ibukota Kecamatan memiliki 
dokter. Bagi sebagian besar masyarakat pulau, ini berarti mereka mau tak mau 
hanya bisa mengandalkan pelayanan paramedis non-dokter - jika tersedia - 
seperti mantri, kader kesehatan, perawat, bidan. Lebih miris lagi, sering kali 
satu-satunya pilihan yang ada bagi mereka adalah dukun dan pengobatan 
tradisional yang dilakukan oleh petinggi adat.

Menghadapi tantangan pembangunan seperti ini, Konsep Gugus 
Pulau menjadi pendekatan yang diterapkan banyak pemerintah provinsi 
kepulauan dalam kebijakan pembangunannya. Dalam sektor kesehatan, 
program pembangunan kesehatan Gugus Pulau adalah pendekatan yang 
memungkinkan pemerintah provinsi kepulauan untuk membuat jaringan 
antar Puskesmas di lingkungan daerah kepulauan. Dengan demikian terdapat 
ketersinambungan pelayanan kesehatan antar pulau. Dalam hal ini, Rumah 
Sakit Pratama dan Puskesmas Rawat Inap menjadi pusat Bina Gugus Pulau atau 
pusat rujukan bagi kasus-kasus tertentu, sedangkan puskesmas-puskesmas 
di kepulauan menjadi puskesmas satelit yang dapat langsung melayani 
masyarakat.
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peta gugus pulau provinsi Maluku

Sebagai provinsi kepulauan, Pemerintah Provinsi Maluku juga menerapkan 
pendekatan Gugus Pulau dalam kebijakan pembangunannya, termasuk 
pembangunan kesehatan. Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan 12 
gugus pulau. Keduabelas gugus pulau itu adalah Buru, Seram Bagian Barat, 
Seram Utara, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Selatan, Banda, Ambon 
dan Lease, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Tanimbar, Babar, dan Kepulauan 
Terselatan dan Wetar. 



24

Dalam Konsep Gugus Pulau yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi 
Maluku, pelayanan kesehatan mendekatkan diri ke masyarakat yang 
bermukim di pulau-pulau kecil. Untuk mempercepat akses pelayanan 
kesehatan Pemerintah Provinsi memastikan tersedia Puskesmas di kecamatan 
untuk menjadi pusat rujukan. Puskesmas ini akan terus ditingkatkan 
kapasitasnya agar bisa segera mandiri dan mampu menangani kasus-kasus 
penyakit yang memerlukan tindakan khusus seperti operasi secio-cesar.  

Memandirikan Puskesmas tak lepas dari upaya memandirikan pulau dimana 
Puskesmas itu berada. Di Maluku Tenggara Barat, memadukan pendekatan 
gugus pulau dalam upaya pembangunan sektor kesehatan berarti memajukan 
pembangunan sektor lainnya di gugus-gugus pulau yang sudah ada: di 
Tanimbar Selatan ada gugus pulau Selaru dengan pusat gugus di Adaut, 
gugus pulau Seira dengan pusat gugus di Wermakitan; sementara itu di 
Tanimbar Utara ada Pulau Larat sebagai pusat gugus.
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Bagi warga pulau-pulau kecil di Maluku Tenggara Barat, saat pemerintah 
menerapkan konsep gugus pulau berarti di setiap pulau dan desa terpencil 
tersedia layanan kesehatan yang terjangkau, baik secara geografis maupun 
finansial. Ini juga berarti ada harapan yang lebih baik untuk sembuh dari suatu 
penyakit dan ada harapan hidup yang lebih tinggi bagi ibu hamil dan bayi 
dalam persalinan yang berisiko tinggi. 
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umah Tunggu adalah rumah milik masyarakat yang 
disediakan melalui musyawarah dan mufakat di desa 
yang dekat dengan tempat rujukan, yaitu Puskesmas 
atau Rumah Sakit. Rumah Tunggu berfungsi 
sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil 
dengan komplikasi kehamilan yang menunggu 
masa persalinan. Ibu hamil akan menempati rumah 
tunggu mulai dari satu minggu sebelum hari 
perkiraan lahir sampai dengan satu minggu setelah 
persalinan. 

Di Rumah Tunggu, ibu hamil akan dipantau kondisi 
kesehatannya beserta bayi dalam kandungannya 
oleh kader kesehatan, bidan, atau mantri. Pemilik 
rumah akan menyediakan makanan dan minuman 
yang sehat bagi ibu hamil yang menginap layaknya 
menjamu keluarga sendiri dan memastikan ibu 
tersebut merasa nyaman tinggal di rumahnya. 

Rumah Tunggu dalam 
Konsep Gugus Pulau

Ide Rumah Tunggu hadir sebagai harapan dalam upaya 
menyelamatkan ibu hamil dan bayi yang akan dilahirkan. 

Inisiasi ini dimulai sejak tahun 2009 oleh UNICEF 
bersama Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Barat.  

R
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Kapan saja waktu melahirkan tiba, ibu hamil segera mendapatkan pelayanan 
medis dari petugas kesehatan yang tinggal di dekat Rumah Tunggu. Bila terjadi 
komplikasi dan perlu dirujuk ke Puskesmas Rawat Inap atau bahkan ke Rumah 
Sakit, layanan tersebut kini berjarak lebih dekat dari Rumah Tunggu dibanding 
dengan jarak dari rumah ibu hamil yang berada di pulau lain.

Rumah Tunggu sengaja dipilih di pulau yang berada di antara pulau 
yang belum memiliki layanan kesehatan dengan pulau lain yang memiliki 
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, atau Rumah Sakit. Berada di 
antara pulau-pulau tersebut, Rumah Tunggu mendekatkan akses layanan 
kesehatan yang dibutuhkan ke ibu hamil yang akan melakukan persalinan. 
Dengan demikian peluang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang 
dibutuhkan menjadi semakin tinggi dan harapan untuk melakukan persalinan 
dengan selamat semakin besar.
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umah Tunggu yang pertama didirikan di Pulau Selaru, Maluku 
Tenggara Barat pada tahun 2009. Selaru adalah sebuah pulau yang 
relatif dekat dengan Pulau Yamdena, tempat di mana Saumlaki, 
ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat berada. Saat cuaca 
cerah, Saumlaki dapat dicapai dengan menggunakan kapal kayu 
dari Selaru dengan waktu tempuh satu jam atau dengan speedboat 
selama 45 menit.

Kecamatan Adaut di Pulau Selaru menjadi pusat rujukan bagi 
desa-desa terpencil di sekitarnya. Di sana ada Desa  Kandar, 
Namtabung, Linggat, Pursui, Werain, dan Eliasa. Jangan 
membayangkan kesemua desa dapat dengan mudah menjangkau 
ibukota kecamatan. Desa Kandar adalah desa terdekat dari ibukota 
kecamatan dan berjarak sekitar 24 kilometer. Pada dua dekade 
sebelumnya warga desa Kandar hanya bisa berjalan kaki mengikuti 
jalan setapak di hutan untuk bisa tiba ke ibukota kecamatan. Kini 
jalanannya telah diperlebar, namun karena masih merupakan jalan 
tanah, saat musim hujan tiba, jalanan ini tidak bisa dilalui kendaraan.

Cerita Rumah Tunggu Pertama di Selaru

R
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Puskesmas Pembantu beroperasi di Kandar, Lingat dan Namtabung. 
Keberadaan Puskesmas Pembantu ini setidaknya bisa membantu masyarakat 
di sana mendapatkan akses layanan kesehatan. Namun untuk kasus-kasus 
komplikasi tertentu yang tidak mampu ditangani oleh petugas kesehatan 
di ketiga Pustu ini, maka pasien harus dilayani di pusat kecamatan di Adaut. 
Puskesmas Adaut telah dikembangkan sebagai Puskesmas PONED plus yang 
melayani sub gugus Selaru. Posisi Puskesmas Adaut menjadi penting dalam 
membantu ibu hamil yang akan melahirkan berisiko tinggi mendapatkan 
pertolongan yang  lebih cepat. 

Orang pertama yang bersedia  rumahnya dijadikan Rumah Tunggu di Selaru, 
adalah pasangan suami istri, Martha Luturmase, 55, dan Penehas Borutnaba, 
52. Keduanya adalah petani kebun yang sederhana dari Adaut, Selaru. Ketika 
rumahnya dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai rumah tunggu, staf 
tenaga kesehatan di Selaru tidak serta merta memintanya. Mereka melakukan 
pendekatan secara kekeluargaan kepada Martha dan Penehas.
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Awalnya pasangan ini merasa keberatan. Mereka merasa rumah mereka 
tidak layak untuk menjamu tamu. Mereka juga khawatir makanan sederhana 
yang sehari-hari mereka konsumsi seperti ubi, tidak memuaskan para tamunya. 
Martha dan Penehas akhirnya bersedia menjadikan rumahnya sebagai Rumah 
Tunggu pertama di tahun 2009, setelah dilakukan pendekatan dan penjelasan 
detil dari Tim Rumah Tunggu dari Puskesmas Adaut. Rumah  Martha dan 
Penehas menjadi Rumah Tunggu di Adaut hingga tahun 2011, dan telah 
melayani 14 pasien Rumah Tunggu.   
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Rumah Tunggu ditentukan berdasarkan musyawarah warga, yang 
kemudian ditawarkan kembali kepada warga yang rumahnya dianggap 
pantas dijadikan sebagai Rumah Tunggu.  Pendekatan secara kekeluargaan 
dilakukan sehingga calon pemilik Rumah Tunggu bisa memahami 
sepenuhnya tentang arti rumah tunggu itu sendiri.

”Target kami setidaknya paling lambat tahun depan. Kami masih 
mematangkan konsepnya. Terutama konsep bidan  pulau di bidang 
kesehatan ini, dan peraturan bupati segera diterbitkan, ”jelas Kepala Dinkes 
MTB,  dr. Juliana Ratuanak. 

Upaya memperkuat Rumah Tunggu sebagai salah satu yang akan didorong 
dalam konsep gugus pulau dalam membuka akses kesehatan ini adalah juga 
menandaskan tentang penghargaan terhadap setiap nyawa perempuan 
hamil yang akan melahirkan. Kenapa perlakuannya jadi berbeda, karena 
perempuan melahirkan itu adalah perjuangan hidup dan mati secara sadar 
dalam melahirkan generasi baru. Anak bangsa. Jadi kebijakan gugus pulau ini 
akan sangat baik buat keberlanjutan Rumah Tunggu mendatang untuk setiap 
kehidupan ibu dan anak untuk menjadi lebih berharga lagi. 

Siapa yang menginisiasi 
Rumah Tunggu?
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Sebelum membentuk Rumah Tunggu, Unicef dan Dinas Kesehatan 
melakukan pendekatan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada semua 
jaringan di instansi Dinas Kesehatan sendiri.  Mereka ingin memastikan di 
dalam lingkungan Dinas Kesehatan MTB sendiri mempunyai pemahaman 
dan semangat yang sama terhadap konsep penguatan pelayanan kesehatan 
dalam gugus pulau, dimana Rumah Tunggu termasuk ada di dalamnya. 
Beberapa pertemuan workshop dan sosialisasi dibuat guna menyaring input 
dan pengalaman yang sering mereka alami selama bertugas di pulau-pulau 
seputar MTB. Hingga akhirnya mereka bisa membuat draft Peraturan Bupati 
tentang Konsep Pelayanan Kesehatan Dalam Gugus Pulau. Termasuk konsep 
Rumah Tunggu yang ingin mereka dahulukan.

Konsep Rumah Tunggu didahulukan, karena sudah menjadi kebutuhan yang 
mendesak dan dinilai akan menjadi “latihan” bagi konsep pelayanan kesehatan 
gugus pulau itu sendiri.  

Bagaimana mendorong 
dukungan pengambil kebijakan? 
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Setelah mendapatkan persamaan persepsi dan konsep Rumah Tunggu, 
jajaran pencetus Rumah Tunggu, Unicef dan Dinas Kesehatan MTB, 
mulai melakukan pendekatan ke bupati dan DPRD. Bupati menyambut 
gembira usulan ini. Bupati sadar  benar masalah kematian ibu dan bayi 
dalam persalinan memang sangat tinggi. Bupati dengan pikiran terbuka 
menginginkan Rumah Tunggu untuk segera direalisasikan. Bupati 
menerima metode apa pun jika memang ada cara yang tepat untuk 
mengurangi kematian ibu dan bayi dalam persalinan di kabupatennya. 
Dalam lima kali pertemuan sepanjang 2008, proses rumah tunggu pun 
mendapatkan dukungan penuh dari Pemkab MTB. 

Kerja Kelompok Gugus Pulau pun di bentuk pada 2-4 Februari 2008 
yang terdiri dari unsur Tim DTPS Kabupaten MTB, Kepala Puskesmas, dan 
Camat. Dalam analisa SWOT mereka pun menetapkan Kecamatan Selaru 
sebagai pilot project pertama Rumah Tunggu, yang juga sebagai uji coba 
melihat pelayanan kesehatan dalam konsep gugus pulau.
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Ketika pada tataran pengambil kebijakan mendukung kuat upaya Rumah 
Tunggu dalam konsep gugus pulau, pihak Unicef dan Dinkes juga mencari 
strategi yang tepat dalam mendekatkan konsep Rumah Tunggu kepada 
masyarakat. Mereka pun menggunakan pendekatan adat budaya yang dianut 
Orang Tanimbar, yaitu Bumi Duan Lolat.  Bagi Orang Tanimbar Bumi Duan Lolat 
adalah sebuah prinsip, yaitu semua orang Tanimbar itu bersaudara. Sesama 
saudara itu harus saling menolong. Semua Orang Tanimbar diikat dalam 
sebuah perkawinan yang tidak memutuskan mereka dalam tali persaudaraan.

Pendekatan bumi duan lolat inilah yang memudahkan penerimaan 
masyarakat terhadap konsep Rumah Tunggu. Kendati dalam implementasinya 
disesuaikan dengan proses dan mekanisme pendekatan melalui tokoh adat, 
agama dan masyarakat. Dinkes dan Unicef juga gencar melakukan sosialisasi 
dengan bahasa yang dipahami masyarakat sekitar tentang arti Rumah 
Tunggu. Hal inilah yang dilakukan di pilot project pertama Rumah Tunggu di 
Kecamatan Adaut, Pulau Selaru MTB.

Bagaimana mendorong 
dukungan warga?
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Pendekatan Bumi Duan Lolat ini pula yang membuat masyarakat setempat 
mau merelakan salah satu ruang dari rumahnya dijadikan Rumah Tunggu 
bagi ”saudara” mereka yang jauh dari pulau terpencil. Semula memang 
tidak mudah, karena Rumah Tunggu artinya yang punya rumah harus 
merelakan salah satu ruang dan privasinya dibagi dengan ibu hamil dan 
seorang  pendampingnya  tinggal di rumah itu. Lebih dari itu si pemilik rumah 
juga memikirkan, keterbatasan mereka secara ekonomi dan waktu dalam 
membantu orang lain di sana. Namun pendekatan Bumi Duan Lolat serta adat 
setempat, membuat mereka mau merelakan rumahnya untuk dijadikan rumah 
tunggu. Mereka sadar benar, jika kelak mereka mengalami kesulitan, mereka 
berharap ada orang lain juga mau membantu mereka.

Kenapa warga mau 
merelakan rumahnya 
menjadi Rumah Tunggu?
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MENDIRIKAN
RUMAH TUNGGU
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al utama yang penting masuk dalam penilaian adalah  kesiapan 
sumber daya manusia termasuk tenaga kesehatan yang kompeten 
untuk memfasilitasi rujukan dan bagaimana masyarakat menggunakan 
layanan kesehatan serta fungsi penghubungnya. Kedua hal ini sangat 
mempengaruhi potensi keberlanjutan Rumah Tunggu. 

Beberapa hal lain yang juga penting untuk dinilai pada tahap 
pertama ini adalah sumber daya manusia yang ada, ketersediaan 
fasilitas, dan posisinya dari pulau atau wilayah lain yang memiliki 
PONED dan PONEK. Selain itu juga perlu dipastikan tersedia alat 
transportasi dan komunikasi yang memadai.

Memilih Lokasi

H



43

Sebuah kegiatan pemetaan pemukiman dan populasi juga perlu dilakukan 
untuk mengetahui berapa jumlah keluarga, jumlah ibu dan balita, termasuk 
jumlah pasangan yang baru menikah. Hal ini penting diketahui sebelum 
menentukan kebutuhan penyediaan layanan maternal dan neonatal 
emergensi. 

Ada alat komunikasi yang memadai

Kesiapan masyarakat 

Kesiapan tenaga kesehatan yang kompeten 
untuk memfasiltiasi proses rujukan

Perilaku masyarakat terhadap 
layanan kesehatan

Dekat dengan tempat rujukan 
(Puskesmas atau Pustu) – 
atau berjarak tempuh 15 – 20 
menit

Tersedia akses transportasi 
yang memadai

Penilaian Dalam Memilih Lokasi
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ntuk menjadi Rumah Tunggu sebuah rumah harus berada di daerah 
pemukiman yang tidak terlalu padat. Rumah tersebut mesti  memiliki 
cukup ruang untuk sirkulasi udara serta ada sistem sanitasi yang 
baik. Selain itu rumah tersebut juga memiliki satu kamar yang dapat 
digunakan untuk beristirahat bagi pasien selain kamar-kamar yang 
digunakan oleh para anggota keluarga pemilik rumah. Rumah 
tersebut pun harus bersih dan nyaman. Rumah Tunggu juga harus 
memiliki dapur yang bersih dan sehat untuk dapat menyediakan 
makanan bergizi bagi ibu hamil dan pendampingnya.

Bila telah terpilih beberapa rumah yang memenuhi kriteria Rumah 
Tunggu, satu dari rumah-rumah tersebut perlu ditetapkan bersama-
sama. Tenaga kesehatan tidak bisa memutuskannya sendiri.  

Memilih Rumah

U
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Kriteria Rumah Tunggu
Berada di daerah pemukiman yang tidak padat

Memiliki satu kamar yang nyaman bagi pasien 

Memiliki sirkulasi udara yang baik

Memiliki sistem sanitasi yang bersih dan sehat

Ada dapur yang bersih dan sehat

Rumah Bersih dan Nyaman

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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etelah menetapkan rumah yang akan menjadi Rumah Tunggu, 
penting untuk terlebih dahulu menyepakati bersama bagaimana cara 
mengelolanya. 

Agar dapat tiba dalam sebuah kesepakatan, tokoh-tokoh kunci 
masyarakat seperti biyang, tokoh adat dan agama, Pemerintah Desa 
dan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang tepat mengenai 
apa itu Rumah Tunggu melalui serangkaian proses sosialisasi. 
Sosialisasi dapat dilakukan baik secara formal maupun informal 
melalui berbagai workshop, diskusi kelompok, dan lokakarya. 

Menyepakati Cara Mengelola

S
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Dalam rangkaian diskusi yang dilakukan perlu diputuskan bersama 
bagaimana pembagian peran antara pemilik rumah, petugas kesehatan, 
biyang, tokoh adat dan agama (bila peran adat masih sangat kuat), penyedia 
layanan transportasi, serta Dinas Kesehatan setempat. Juga perlu disepakati 
bagaimana mengatur keuangan untuk pengelolaan Rumah Tunggu, termasuk 
berapa besar dana yang diterima oleh pemilik Rumah Tunggu untuk 
memenuhi kebutuhan pokok dasar setiap pasien yang bermalam di rumahnya. 
Kebutuhan pokok dasar ini mencakup makanan, minuman, dan kebersihan. 

Mekanisme pelaporan pemanfaatan biaya juga perlu disepakati bersama 
sebagai bagian dari pengelolaan Rumah Tunggu. Setiap pihak yang 
menyalurkan dan menerima dana perlu melaporkannya kepada publik melalui 
pihak yang berwenang. Dalam hal ini Pemerintah Desa atau Dinas Kesehatan. 
Dengan demikian pengelolaan keuangan Rumah Tunggu menjadi transparan 
dan jelas bagi warga dan semua pihak terkait.

Layanan yang disediakan di Rumah Tunggu juga perlu disepakati dan 
dipahami bersama. Termasuk juga bagaimana prosedur dan siapa saja yang 
berperan bila terjadi kasus darurat dimana pasien di Rumah Tunggu harus 
dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit.
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Ambulans 24 jam – ambulans tidak 
selalu mobil, untuk daerah kepulauan, 
dapat dipakai juga sebuah perahu 
yang disiapkan khusus untuk 
keperluan darurat mengantarkan 
pasien ke tempat rujukan.

Pemeriksaan sebelum persalinan 
(antenatal)

Layanan kesehatan ibu dan bayi setelah 
persalinan  

Penatalaksanaan penyakit yang 
tidak berhubungan dengan produk 
kehamilan

Imunisasi ibu dan bayi baru lahir

Layanan kesehatan malaria 
terintegarasi (pemeriksaan dan 
pengobatan malaria kelambunisasi)

Pilihan Layanan Kesehatan 
Yang disediakan RUmah Tunggu
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MENGELOLA
RUMAH TUNGGU
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umah Tunggu dikelola oleh sebuah tim. Tim ini terdiri dari 
unsur-unsur masyarakat yang telah disepakati bersama. 
Tugas utama Tim Pengelola Rumah Tunggu adalah 
mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Rumah 
Tunggu. 

Tim Pengelola Rumah Tunggu di desa asal sang 
pasien (ibu yang akan melahirkan) dan di desa tempat 
Rumah Tunggu berada. Tim yang berada di desa asal 
pasien terdiri dari petugas kesehatan (Bidan Desa), staf 
dari Kantor Desa, dan PKK Desa. Sedangkan Tim yang 
berada di desa di mana Rumah Tunggu berada terdiri 
dari Koordinator Bidan Puskesmas, staf dari Kantor 
Kecamatan, tokoh agama atau tokoh adat setempat, dan 
pemilik rumah yang dijadikan Rumah Tunggu.

Pasien yang mendapatkan pelayanan rumah tunggu 
adalah ibu hamil dari daerah terpencil yang telah 
ditetapkan (desa asal). Ibu hamil ini setelah diperiksa 
kondisinya, diprediksi dapat melahirkan dengan risiko 
tinggi. Oleh karena kondisinya tersebut, sang ibu 
diharapkan bisa berada di Rumah Tunggu yang jaraknya 
dekat dari Puskesmas atau Rumah Sakit.

R
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umah Tunggu beroperasi hanya pada saat ada ibu yang akan 
melahirkan dengan risiko tinggi dikirim dari desa asal. Mereka datang 
dan tinggal di Rumah Tunggu berdasarkan keputusan rujukan yang 
dibuat oleh petugas kesehatan di desa asalnya  dan kedatangannya 
diketahui kepala desa tempat Rumah Tunggu berada. 

Saat seorang ibu yang karena kondisi kesehatannya membuatnya 
harus tinggal di Rumah Tunggu, Tim pengelola Rumah Tunggu yang 
disebut dengan Tim Desa mengatur transportasi yang diperlukan 
untuk mengantar sang ibu. Petugas Kesehatan yang berada di tempat 
Rumah Tunggu kemudian mengantar pasien ke Rumah Tunggu 
sebelum diperiksa lebih intensif di pusat rujukan. 

 
Tim Desa juga menginformasikan kepada Kepala Desa dan pengelola 

Rumah Tunggu tentang akan datangnya seorang pasien Rumah 
Tunggu. Kemudian mengkordinasikan pembiayaan selama pasien 
tersebut nanti tinggal di sana. Sejumlah dana akan diberikan kepada 
pemilik Rumah Tunggu untuk membiayai kebutuhan pokok pasien 
selama berada di Rumah Tunggu.

Mengelola Aktivitas

R
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Sang ibu disarankan untuk tinggal di Rumah Tunggu sepekan sebelum 
melahirkan dan sepekan setelah melahirkan. Hal ini dimaksudkan agar kondisi 
ibu selalu dapat dipantau dan bisa segera mendapatkan tindakan yang tepat 
bila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

Ibu yang dirujuk untuk tinggal di Rumah Tunggu boleh membawa seorang 
pendamping, biasanya suami atau anggota keluarga lain yang terdekat. 
Keberadaan pendamping ini penting agar ibu yang akan melahirkan tetap 
merasa seperti berada di rumahnya sendiri. 

 
Selama menerima kehadiran seorang pasien di Rumah Tunggu, pemilik 

rumah akan berupaya agar sang ibu merasa senyaman mungkin selama 
berada di Rumah Tunggu agar merasa seperti ada di rumahnya sendiri. 
Dukungan moral ini penting bagi ibu yang akan melahirkan, terutama mereka 
yang berisiko tinggi.
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Selain menjamin kenyamanan pasien, pemilik rumah wajib menyediakan 
makanan baik dan bergizi bagi ibu dan pendamping dan memastikan kamar 
yang ditempati dan bahkan rumahnya dalam keadaan bersih dan nyaman.  

Selama pasien berada di Rumah Tunggu, petugas kesehatan dari Puskesmas 
atau Rumah Sakit rujukan akan berkunjung ke Rumah Tunggu dan memeriksa 
secara rutin kesehatan ibu dan bayi. Hingga saat sang ibu akan melahirkan 
dan bila terjadi kedaruratan, Petugas Kesehatan dapat dengan cepat memberi 
tindakan atau segera membawa pasien ke Puskesmas / Rumah Sakit. Dengan 
demikian, ibu yang akan melahirkan bisa ditolong lebih cepat dan tepat waktu. 



58

1
2

3

4
6

7

5

Rumah Tunggu
ALUR AKTIVITAS
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1. Ibu hamil berisiko disarankan oleh petugas kesehatan di desa asal untuk 

tinggal di Rumah Tunggu

2. Tim Desa Asal menghubungi Tim Desa Rumah Tunggu dan menyediakan 

transportasi yang dibutuhkan 

3. Tim Desa Rumah Tunggu melapor ke Kepala Desa dan berkordinasi 

dengan petugas kesehatan dan pemilik rumah perihal untuk menyiapkan 

kamar menginap dan biaya

4. Petugas kesehatan dari desa asal mengantar ibu hamil dan 

pendampingnya hingga masuk ke Rumah Tunggu

5. Pasien dan pendamping mendapat layanan kesehatan dan dipantau 

kondisinya secara rutin oleh petugas kesehatan di Rumah Tunggu selama 

dua pekan

6. Bila terjadi kondisi darurat, pasien dirujuk ke Puskesmas atau Rumah 

Sakit. Tim Desa telah menyiapkan alat transportasi yang diperlukan.

7. Sepekan setelah melahirkan, bila tidak terjadi kondisi darurat, pasien 

Rumah Tunggu boleh kembali ke desa asalnya.
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elajar dari pengalaman Rumah Tunggu pertama di Selaru, dimana 
Unicef mendukung pendanaannya pada dua tahun pertama, 
mengelola keuangan Rumah Tunggu tidaklah rumit. Besaran 
dana yang perlu disediakan untuk operasional Rumah Tunggu 
per tahun dapat diperkirakan dari hasil pendataan jumlah ibu 
hamil di wilayah operasional Rumah Tunggu. 

Dana Operasional pengelolaan Rumah Tunggu di Selaru 
ini disalurkan dari Unicef melalui Dinas Kesehatan Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat. Tidak ada dana khusus bulanan yang 
diberikan kepada Tim Pengelola Rumah Tunggu baik di Selaru 
maupun di desa asal. Pemilik Rumah tidak mendapatkan gaji 
bulanan demikian pula anggota Tim Pengelola Rumah Tunggu 
lainnya. 

Mengelola Keuangan

B
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Dana operasional yang diperlukan adalah untuk memenuhi kebutuhan 
makanan, minuman, dan kebersihan rumah dan kamar yang dihuni pasien 
Rumah Tunggu beserta seorang pendamping selama 14 hari. Pada tahun 
2009 dan 2010, besarnya dana yang disepakati di Selaru adalah Rp. 100.000,-.
Dana ini diserahkan diberikan oleh Kordinator Bidan Puskesmas Rujukan 
kepada pemilik rumah yang dijadikan Rumah Tunggu setelah menerima data 
pasien yang tinggal di sana. Penggunaan Dana Operasional Rumah Tunggu 
dilaporkan secara berkala oleh Koordinator Bidan Puskesmas kepada Dinas 
Kesehatan Maluku Tenggara Barat. 

Setelah tidak lagi mendapatkan dukungan pendanaan dari UNICEF, 
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sepenuhnya membiayai 
pengelolaan Rumah Tunggu melalui APBD. Dinas Kesehatan memasukkan 
alokasi Dana Operasional tersebut ke dalam alokasi Dana Puskesmas. 
Selanjutnya di Puskesmas, Koordinator Bidan Puskesmas lah yang akan 
menyerahkan dananya kepada pemilik Rumah Tunggu.
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Dana Operasional pengelolaan Rumah Tunggu di Selaru belum mencakup 
biaya transportasi. Untuk menutupi biaya transportasi, warga dari desa asal 
pasien biasanya melakukan donasi. Pengumpulan donasi ini dikoordinir oleh 
tokoh-tokoh adat dan agama. Belum ada aturan adat di Selaru yang secara 
khusus mengatur penyediaan dana transportasi bagi ibu yang akan tinggal 
di Rumah Tunggu. Namun mekanisme Dana Sosial Ibu Bersalin (Dasolin) atau 
Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin) yang dikelola baik dari Kantor Desa atau 
kelompok adat maupun agama, bisa menjadi alternatif solusi.



64



65

gar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, fasilitas dalam 
sebuah Rumah Tunggu terkadang masih perlu dilengkapi. Fasilitas 
tersebut termasuk tempat tidur, kasur dan kelambu. Terkadang bila 
ada atap bocor atau jendela rumah rusak, warga pun secara swadaya 
memperbaikinya.

Karena sejatinya Rumah Tunggu adalah sebuah rumah milik 
anggota masyarakat yang telah dipilih dan disepakati bersama, maka 
yang menjaga dan mengelola aset tersebut selain pemilik rumah itu 
sendiri adalah Tim Pelaksana Rumah Tunggu  - dalam hal ini petugas 
kesehatan, tokoh adat dan agama, pemerintah desa, bahkan warga 
sekitar. 

Belum ada biaya khusus yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk pemeliharaan aset. Biaya 
untuk melengkapi dan memperbaiki fasilitas Rumah Tunggu di Selaru 
biasanya diadakan secara swadaya melalui pengumpulan donasi oleh 
warga.

Mengelola Aset

A
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ader Kesehatan, petugas kesehatan (bidan, mantri, dan 
dokter), dan pemilik Rumah Tunggu memegang peranan 
penting dalam pemberian layanan terhadap ibu hamil 
yang menginap di sana. Setiap hari mereka memantau 
kondisi ibu hamil berisiko tinggi yang menginap di Rumah 
Tunggu dan memastikan sang ibu merasa nyaman dan 
siap menjalani proses persalinan. Persalinan yang terjadi 
di Rumah Tunggu hanya bisa ditangani oleh tenaga 
kesehatan terlatih, dalam hal ini bidan atau dokter.

Agar memastikan persalinan berjalan lancar, kondisi 
ibu sehat, dan bayi lahir selamat, perlu untuk memastikan 
adanya petugas kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit 
terdekat. Pada kedua fasilitas layanan kesehatan tersebut 
sebaiknya bertugas dua orang bidan serta perawat yang 
telah dilatih menangani persalinan berisiko tinggi. 

Mengelola Sumber Daya Manusia

K
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Di Puskesmas rujukan atau yang terdekat dari Rumah Tunggu juga bertugas 
seorang Kordinator Bidan dan seorang Bidan lainnya di Pukesmas Kecamatan. 
Di setiap Pustu juga bertugas seorang bidan, namun tidak diperkenankan 
untuk menangani persalinan yang berisiko tinggi. Semua persalinan berisiko 
tinggi harus dirujuk ke Puskesmas dengan kriteria PONED atau PONEK. 

Kuatnya adat di Rumah Tunggu pertama di Selaru dan tingginya 
kepercayaan terhadap praktik biyang (dukun beranak) menjadikan peran 
biyang terbilang penting dalam keberhasilan pelaksanaan Rumah Tunggu. 
Biyang bermitra dengan Bidan maupun Dokter dalam setiap persalinan 
yang terjadi di Rumah Tunggu. Selain memberikan dukungan moril, biyang 
juga mengurus tali pusar bayi setelah ibu selamat dalam persalinan. Pasca 
melahirkan, tidak jarang biyang juga membantu ibu dalam mengurus bayi 
yang baru lahir. 
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SETELEH ADA
RUMAH TUNGGU
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etelah Rumah Tunggu beroperasi selama lima 
tahun di Selaru, warga mulai menyadari arti penting 
mengedepankan keselamatan ibu melahirkan dengan 
bantuan tenaga ahli seperti dokter atau bidan di 
Puskesmas dan Rumah Sakit.

S
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Kini tidak ada lagi ibu yang melahirkan di tempat 
tnyafar (rumah kebun) seperti dahulu. Ibu-ibu yang hamil 
mulai berani memeriksakan kehamilan di Puskesmas dan 
ditangani oleh bidan secara teratur. Warga pun bersedia 
bekerja sama dan bahkan mendonasikan uangnya melalui 
Dana Sosial Ibu Bersalin (Dasolin) agar ibu hamil berisiko 
tinggi dapat segera berangkat ke Rumah Tunggu.
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Biyang tetap melaksanakan fungsinya memberi dukungan 
bagi ibu yang akan melahirkan dengan bermitra dengan 
bidan. Mereka tidak merasa diabaikan dan tidak kehilangan 
pendapatan.   
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Dampak positif dari beroperasinya Rumah Tunggu di Selaru 
adalah menurunnya angkat kematian ibu dan bayi dalam 
persalinan menjadi 0 (periode 2009 sampai dengan 2013) di 
Selaru, Seira, dan Larat. 



76

Upaya swadaya masyarakat dalam mencukupi biaya-biaya 
lain di luar Dana Operasional Rumah Tunggu, termasuk biaya 
transportasi ibu hamil dari desa asal ke Rumah Tunggu terbukti 
sangat membantu meningkatnya jumlah ibu hamil berisiko tinggi 
yang dirawat di Rumah Tunggu. Di Selaru, mekanisme Dana Sosial 
Ibu Bersalin (Dasolin) adalah solusi yang berhasil dilakukan warga 
untuk menyediakan transportasi ibu hamil berisiko tinggi dapat 
tiba dengan selamat di Rumah Tunggu.

Kehadiran Rumah Tunggu di daerah kepulauan lain di 
Indonesia dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi 
tantangan tingginya angka kematian ibu dan bayi saat persalinan. 
Guna mempercepat replikasi Rumah Tunggu di Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten di sana telah 
mengupayakan agar Peraturan Bupati tentang Pelayanan 
Kesehatan dalam Konsep Gugus Pulau bisa segera disahkan. 
Dengan demikian, lebih banyak ibu yang dapat ditolong dan lebih 
banyak bayi sehat yang lahir untuk generasi bangsa Indonesia 
yang lebih baik. 
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