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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

3.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tanah Bumbu 

3.1.1 Geografis 

Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu Kabupaten Pemekaran dari 

Kabupaten Kota Baru sejak tanggal 8 April 2003 yang terdapat di propinsi 

Kalimantan Selatan, berdasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 2003.18 Secara 

administrasif dan berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Tanah Bumbu terletak antara 115 Derajat  15’-116 Derajat 04’ Bujur Timur dan 

02 Derajat 52’-03 Derajat 47’ Lintang Selatan, Mempunyai luas wilayah 5.066,96 

Km². Dengan Batas wilayah sebagai berikut : 

 Utara berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Kecamatan Kelumpang 

Hulu. 

 Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar. 

 Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Laut Jawa. 

 Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut. 

 Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 5.066,96 Km² 

atau 13,50% dari total luas propinsi Kalimantan selatan dan mempunyai 150 

Desa / Kelurahan yang terbagi dalam 10 Kecamatan, Yaitu : 

 

 

                                                           
18 Profil kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 
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                                                     Tabel 1.3 

                            Luas Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu 

Kecamatan Luas wilayah 

Kusan Hilir 401,54 Km² 

Sungai Loban 358,41 Km² 

Sungai Danau 876,58 Km² 

Kusan Hulu 1.609,39 Km² 

Batulicin 127,71 Km² 

Karang Bintang 118,02 Km² 

Mentewe 1.011,21 Km² 

Simpang Empat 302,32 Km² 

Kuranji 110,24 Km² 

Angsana 151,54 Km² 

JUMLAH 5.066,96 km² 

Sumber : Profil Dinas Kabupaten Tanah Bumbu 

Berdasarkan penjelasam dan data tabel diatas total luas wilayah Kabupaten 

Tanah Bumbu 5.066,96 km², dengan total luas yang demikian, Kabupaten Tanah 

Bumbu memang memiliki potensi yang besar untuk menjadi wilayah yang 

diberlakukan kebijkan pemekaran daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat Tanah 

Bumbu lebih membutuhkan akses pelayanan yang lebih efektif dan memadai, 

terutama dalam kaitannya dengan pelayanan di bidang kesehatan. Jaminan atas 

diberikannya pelyanan kesahatan kepada masyarakat tentu harus dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, apalagi dengan persebaran luas wilayah 

yang terdiri dari 10 kecamatan yang membutuhkan akses yang merata dan dapat 

dijangkau oleh setiap masyarakat. 

 Relif muka sampai bergelombang, bergunung-gunung dengan ketinggian 

0-1245 Meter dari PermukaanLaut (MDPL). Terdapat 3 (Tiga) Daerah Aliran 

Sungai Yaitu DAS Kusan,  DAS Satui dan DAS Batulicin. Selain terdapat sungai 
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Besar juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Loban, Sungai Sebamban dan 

Sungai Perak. 

                                          Gambar : 1.1 

                       Peta Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 

 

Sumber : Profil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 

 

Secara Geografis Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari daerah Pantai Laut, 

daerah Rawa-rawa dan dataran rendah, daerah hutan dan pegunungan.Oleh 

karena itu wilayah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beberapa lokasi 

pertanian, perkebunan dan merupakan daerah-daerah penangkapan ikan dan 

kawasan pertambangan yang sangat luas. Disamping itu letak Geografisnya 

mempunyai posisi penting dengan adanya pelabuhan Batulicin, sehingga 
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mobilitas penduduknya dan arus barang yang melewati pelabuhan tersebut 

cukup memberi konstribusi kepada pemerintah setempat. 

 

3.1.2 Kondisi Demografi 

1. Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk 

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Tanah  Bumbu  jumlah  penduduk  tahun  2015 adalah  yang terdiri dari 

157701 laki-laki dan 148940 perempuan. Penduduk terbanyak adalah 

Kecamatan Simpang Empat yaitu 68.304 jiwa. 

Kepadatan penduduk yang tertinggi adalah Kecamatan Simpang Empat  

sebesar  225.93 jiwa per km2. Dari urutan kepadatan penduduk yang 

kemudian menyusul adalah Kecamatan Karang Bintang dengan kepadatan 

penduduk 148.24 jiwa per km2, Kecamatan Batulicin  kepadatan Penduduk 

144.76 jiwa  per km2, Kecamatan Kusan Hilir 128.09 jiwa per km2, 

Kecamatan Angsana 119.01 jiwa per km2, Kecamatan Kuranji 81.86 jiwa per 

km2, Kecamatan Satui 66.10 jiwa per km2, Kecamatan Sungai Loban  65.70 

jiwa per km2, Kecamatan Mantewe 21.79 jiwa per km2,  dan  kepadatan 

penduduk terkecil yaitu Kecamatan Kusan Hulu 12.64 jiwa per km2
. 
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                                                                Tabel 1.4 

                      Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 

Kecamatan Kepadatan Penduduk 

Simpang Empat 225.93 jiwa 

Karang Bintang 148.24 jiwa 

Batulicin  144.76 jiwa   

Kusan Hilir 128.09 jiwa 

Angsana  119.01 jiwa 

Kuranji 81.86 jiwa 

Satui  66.10 jiwa 

Sungai Loban 65.70 jiwa 

Mantewe  21.79 jiwa 

Kusan Hulu 12.64 jiwa 

JUMLAH 1.011.12 jiwa 

 Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                                

Kabupaten Tanah Bumbu 2015 

Dari data total kepadatan jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu 

pada tahun 2015 yang mencapai 1.011.12 jiwa, yang dimana kecamatan 

Simpang Empat yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak itu 

dikarenakan Kecamatan Simpang Empat yang dulunya adalah masuk dalam 

Kecamatan Batulicin adalah pusat dari Kabupaten Tanah Bumbu itu sendiri.  

Dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan tersebar dari 10 kecamatan, 

maka dalam konteks yang lebih mengemukakan di pelayanan bidang 

kesehatan, dengan adanya pemekaran daerah ini, masyarakat ingin bahwa 

akses untuk menjangkau pelayanan kesehatan bisa lebih merata di bagikan ke 
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setiap kecamatan agar masyarakat tidak membuang-buang waktu untuk 

membawa keluarga atau kerabat saat ingin berobat dan lain-lain.     

 

2. Struktur Penduduk Menurut Golongan Umur 

Struktur Penduduk Tanah Bumbu menurut golongan umur dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

                                                Tabel 1.5 
                       STRUKTUR PENDUDUK TANAH BUMBU MENURUT 

                              GOLONGAN UMUR 

Kelompok 

Umur 

Jenis Kelamin Jumlah penduduk Laki-

laki + Perempuan Laki-laki Perempuan 

0 – 4 9670 9088 18758 

5 – 9 18095 16730 34825 

10 – 14 17371 16370 33741 

15 – 19 13884 12960 26844 

20 – 24 12241 12452 24693 

25 – 29 12682 13599 26281 

30 – 34 14471 14825 29296 

35 – 39 13770 13044 26814 

40 – 44 12328 11389 23717 

45 – 49 10075 8655 18730 

50 – 54 7647 6447 14094 

55 – 59 5723 4819 10542 

60–64 3886 3140 7026 

65 –69 2589 2427 5016 

70 – 74 1740 1455 3195 

>75 1529 1540 3069 

Jumlah 157701 148940 306641 

Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015 
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3. Kesehatan 

Adapun di Kabupaten Tanah Bumbu, sarana dan prasarana berupa 

rumah sakit dan puskesmas merupakan sarana yang paling vital. Data dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Jumlah tempat tidur suatu 

Rumah Sakit menggambarkan kemampuan RS tersebut dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  Dan untuk 

menggambarkan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di 

rumah sakit digunakan rasio tempat tidur rumah sakit per 100.000 

penduduk.  RSUD Amanah Husada dengan tipe C pada tahun 2015 

memiliki 173 tempat tidur,  jumlah Puskesmas sampai akhir tahun 2015 

sebanyak 14 Puskesmas dengan perincian 4 puskesmas perawatan dan 10 

Puskesmas non perawatan.  Sedangkan Upaya Kesehatan Bersumber 

Masyarakat (UKBM) ada 187 buah posyandu yang ada, 90 buah (47.1%) 

adalah posyandu aktif. Posyandu dengan strata Pratama sebanyak 17.8%, 

posyandu madya sebanyak 35.1  %, posyandu purnama sebanyak 39.8% 

dan posyandu mandiri sebanyak 7.3 %.   

4. Pendidikan 

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan adalah 

sumber daya manusia (Human Resources) yang berkualitas. Jalur 

pendidikan tentunya merupakan wadah untuk mendapatkan sumber daya 

yang memadai, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non 

formal. Peningkatan sumber daya manusia sekarang ini lebih diutamakan 
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dengan memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menempuh 

pendidikan yang seluas-luasnya. Oleh karena itulah tersedianya sarana dan 

prasarana pendidikan serta tenaga pendidikan yang memadai merupakan 

salah satu syarat untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas. 

Pada tahun ajaran 2015, prasarana pendidikan baik swasta  maupun 

negeri di Kabupaten Tanah Bumbu semakin meningkat. Tercatat bahwa 

pendidikan pra sekolah (TK) berjumlah 148 buah, SD/MI berjumlah 217 

buah, SLTP/MTS 87 buah, dan SLTA/MA berjumlah 35 Buah. Dengan 

meningkatnya pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu, diharapkan dapat 

memberikan pendidikan yang bagus untuk masyarat terutama pada anak-

anak yang menempuh pendidikan agar mereka bisa lebih memajukan 

Kabupaten Tanah Bumbu terutama dalam bidang kesahatan untuk lebih 

tau bagaimana pelayanan kesehatan yang baik dan efektif bagi masyarakat 

terutama bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu itu sendiri. 

 

5. Penduduk Miskin ( Maskin ) 

Jumlah penduduk Miskin ( Maskin )  yang dicakup dan Jamkesmas 

Pada tahun 2015 berjumlah 44.851 sedangkan jumlah peserta Jamkesda 

adalah 33.386 jiwa dari   306.641  jumlah penduduk yang ada di 

Kabupaten Tanah Bumbu. 
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3.2 Profil Dinas Kesehatan 

Data dan Informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis bagi 

pimpinan dan organisasi dalam penyelenggaraan manajemen yaitu sebagai 

masukkan dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap penyusunan 

rencana, penggerakan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan evaluasi. 

Di bidang Kesehatan, data dan Informasi diperoleh melalui 

penyelenggaraan system informasi kesehatan, baik dari fasilitas pelayanan 

kesehatan, unit-unit kesehatan lainnya, sector terkait, maupun dari hasil 

berbagai survey. Sistem Informasi Kesehatan diharapkan dapat menghasilkan 

data dan informasi kesehatan yang berkualitas ( lengkap, akurat, up to date, 

data konsisten ),  sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan/ 

kebijakan bidang kesehatan di Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat. 

Profil Kesehatan ini adalah gambaran situasi kesehatan di Kabupaten 

Tanah Bumbu, yang memuat berbagai data tentang situasi dan hasil 

pembangunan kesehatan selama satu tahun. Masalah kesehatan ini timbul 

sebagai akibat dari dampak pembangunan. Data dan informasi yang termuat 

dalam profil kesehatan ini berupa data tentang kesehatan dan data pendukung 

lainnya yang berhubungan dengan kesehatan seperti kependudukan, ekonomi, 

pendidikan dan keluarga berencana.  

Profil Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015,  adalah indikator 

derajat kesehatan meliputi mortalitas, morbiditas dan status gizi, indikator 

keadaan lingkungan, perilaku hidup masyarakat, akses dan mutu pelayanan 
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kesehatan, indikator pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, kontribusi 

sektor terkait.   

Profil Kesehatan adalah salah satu produk dari sistem informasi kesehatan. 

Untuk itu disusunlah Profil Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 

ini.  

 

3.2.1 Visi, Misi, Tujuan,  Sasaran dan Kebijakan Dinas Kesehatan  

A. Visi  

“MASYARAKAT TANAH BUMBU YANG SEHAT, MERATA DAN 

BERKEADILAN”. 

Visi di atas mengandung makna bahwa Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Selatan mampu mendorong pembangunan berwawasan 

kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam mewujubkan lingkungan 

hidup yang lebih sehat dan berperilaku sehat serta mampu menggerakkan 

semua potensi yang ada dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang 

merata dan bermutu bagi semua penduduk, guna memperoleh derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia 

di bidang kesehatan.  

B. Misi 

Untuk Mencapai masyarakat sehat yang merata dan berkeadilan ditempuh 

melalui misi sebagai berikut: 

1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,melalui pemberdayaan 

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; 
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2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu, 

dan berkeadilan, serta pengutamaan pada upaya promotif dan preventif; 

3) Meningkatkan pembiyaan pembangunan kesehatan, terutama untuk 

mewujudkan jaminan sosial kesehatan; 

4) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang 

merata dan bermutu; 

5) Meningkatkan ketersedian, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat 

kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu 

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 

melalui pelaksanaan program bidang kesehatan adalah : 

”Terselenggaranya Upaya Pembangunan Kesehatan yang berhasil guna 

dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya ”. 

D. Sasaran  

Kebijakan Pembangunan kesehatan periode 5 tahun kedepan (2011-2015)  

diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau 

terutama pada kelompok menengah kebawah guna mendukung Visi dan 

Misi Bupati yang tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu.  

Sasaran ini juga selaras dengan visi dan misi Provinsi Kalimantan Selatan 

serta visi dan misi kementerian kesehatan terutama dalam pencapaian 

MDG’S pada Tahun 2015.  
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 Titik berat pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu 5 

Tahun ke depan dilakukan melalui pendekatan Promotif dan Preventif, 

peningkatan kesehatan masyarakat dilingkungan diantaranya dengan perluasan 

penyediaan Air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan 

dapat meningkatkan angka harapan hidup menjadi 72,7 pada tahun 2015, dan 

pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Depelopment Goals (MDG’s) Tahun 

2015. Sasaran dalam pembangunan kesehatan tahun 2011-2015 yaitu: 

 

1. Meningkatkan Kesehatan dan gizi masyarakat, dengan : 

a. Meningkatnya umur harapan hidup dari 64 tahun menjadi 72 tahun 

b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 220 

per 100.000,- kelahiran hidup 

c. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 22 per 1000 

kelahiran hidup 

d. Menurunnya angka kematian neonatal dari 8 menjadi 5 per1000 

kelahiran hidup 

e. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan 

PN) sebesar 90% 

f. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 

100% 

g. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 80% 
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2. Menurunkan Angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan : 

a. Menurunnya prevalensi tuberkolosis dari 50 menjadi 30 per 

100.000 penduduk 

b. Menurunnya kasus malaria ( annual Paracite Index-API ) dari 2 

menjadi 1 per 1.000 penduduk 

c. Terkendalinya Prevalensi HIV ( Human Immunodeficiency Virus ) 

pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi dibawah 0,5% 

d. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 

bulan dari 80% menjadi 100% 

e. Persentase desa yang mencapai UCI (Universal Child  

Immunization) dari 90% menjadi 95% 

f. Angka Kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue) dari 55 menjadi 

31 per 100.000,- penduduk. 

 

E. Kebijakan 

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta dalam 

Pembangunan Kesehatan. 

Mendorong kerjasama antar masyarakat, antar kelompok, serta antar 

lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan : 

memantapkan peran masyarakat  termasuk swasta sebagai subjek 

pembangunan kesehatan; meningkatkan upaya kesehatan bersumberdaya 

masyarakat; menerapkan promosi kesehatan yang efektif dan 

memobilisasikan sector lain untuk sector kesehatan. 
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2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, 

bermutu dan berkeadilan, serta pada upaya   promotif – 

preventif. 

Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif termasuk layanan 

kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan 

kemudahan akses baik jarak maupun pembiayaan; memfokuskan pada 

upaya percepatan pembangunan kesehatan di desa Terpencil dan Sangat 

Terpencil agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan 

kesehatan dan berkurangnya disparitas status kesehatan antar kecamatan; 

mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas 

manusia yang sehat (fisik, mental, sosial) dan mengurangi angka 

kesakitan; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi di bidang kesehatan melalui kajian, penelitian, 

pengembangan, dan penerapan; menyediakan biaya operasional untuk 

Puskesmas sehingga mampu melaksanakan pelayanan preventif dan 

promotif di Puskesmas, menuju inovasi upaya pelayanan kesehatan 

berkelanjutan, melalui reformasi upaya kesehatan sehingga tercapai 

pelayanan kesehatan yang berdayaguna dan berhasil guna serta berstandar 

Nasional. 

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama 

untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan. 

 Peningkatan pembiayaan kesehatan disamping untuk biaya 

operasional puskesmas dan biaya pembangunan kesehatan lainnya juga 
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lebih difocuskan untuk mendukung penerapan jaminan kesehatan sosial 

menuju universal coverage; menyusun perencanaan pembiayaan dengan 

menjamin ketersediaan data, sinkronisasi kebijakan dan alokasi anggaran; 

menghimpun sumber-sumber dana baik dari pemerintah pusat dan daerah, 

juga peningkatan peran masyarakat, termasuk swasta untuk menjamin 

tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang cukup, utamanya 

dalam menjalankan upaya preventif dan promotif dan terlaksananya 

program-program unggulan.  

4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan 

yang merata dan bermutu. 

 Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan 

kualitasnya, serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan 

masyarakat secara adil, mengedepankan upaya pengembangan dan 

pemberdayaan SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dengan 

lebih memantapkan Sistem mutu (upaya, pengawasan, audit), Standarisasi, 

dan sertifikasi; serta mempermudah akses SDM kesehatan terhadap 

pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; mengembangkan kode etik 

profesi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan 

yang diiringi dengan upaya mensejahterakan dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme SDM Kesehatan 
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5.  Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan 

obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, 

kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan 

makanan. 

 Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melalui 

peningkatan akses obat bagi masyarakat luas serta pemberian dukungan 

untuk pengembangan obat traditional yang teruju secara ilmiah; penggunaan 

obat yang rasional dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu; utamanya 

pada Obat Esensial Generik; meningkatkan koordinasi dalam pengawasan 

terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan untuk menjamin 

keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dalam rangka perlindungan 

masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat 

6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, 

berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan kesehatan 

yang bertanggungjawab. 

 Meningkatkan manajemen kesehatan dengan fokus pada pembenahan 

perencanaan dan pembiayaan dengan dukungan data dan informasi yang 

lengkap, akurat dan mutakhir; penerapan kebijakan pembangunan kesehatan 

juga meliputi swasta dan masyarakat; mengurangi disparitas status kesehatan 

antar kecamatan; melaksanakan good governance termasuk akuntabilitas 

pembangunan dan mengedepankan tata kelola yang efektif dan efisien. 

 Pada era globalisasi yang diikuti dengan perubahan-perubahan yang 

sangat cepat, maka Dinas Kesehatan Tanah Bumbu dituntut untuk lebih 
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mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan 

akuntabel.Kinerja dan kualitas kerja yang didukung oleh sumber daya 

manusia yang profesional, sebagai barometer sejauh mana keberhasilan 

peningkatan atau optamilisasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan 

kedepan. 

 

3.3 Profil Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu 

Derajat  kesehatan masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang saling 

berinteraksi satu sama lain. Status kesehatan masyarakat diukur  melalui tiga 

indikator  yaitu melalui angka kesakitan penyakit (morbiditas), angka kematian 

(mortalitas) dan status gizi masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan secara 

terpadu untuk menekan kesakitan pada penyakit tertentu dan kematian  pada bayi, 

balita dan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas.  

Pada dasarnya upaya penurunan jumlah bayi lahir mati, jumlah kematian 

neonatus, jumlah kematian bayi, kematian balita, kematian ibu melahirkan 

(maternal) terus dilakukan untuk menekan angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi dan Anak.  

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular seperti TB Paru, 

Kusta, Malaria, DBD,  Diare, ISPA, PD3I (Difteri, Pertusis) juga terus 

diintensifkan  untuk menekan Angka Kematian Anak, menekan angka kesakitan 

malaria per-1.000 penduduk, meningkatkan angka kesembuhan TB Paru BTA +, 

menekan angka AFP (Acute Flaccid Paralysis) pada anak usia <15 tahun per-

100.000 anak, menurunkan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue per-
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100.000 pddk, persentase balita dengan gizi buruk, persentase kecamatan bebas 

rawan pangan.  

Untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanah 

Bumbu berikut ini disajikan situasi mortalitas, morbiditas dan status gizi 

masyarakat. 

3.3.1 MORTALITY RATE 

Mortalitas merupakan angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan 

tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu dapat berupa penyakit 

maupun sebab lainnya. 

1. Angka Kematian Ibu Melahirkan per-100.000 Kelahiran Hidup 

AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab 

kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak 

termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan 

dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama 

kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. 

Angka kematian ibu melahirkan (maternal) masih tinggi di Indonesia. 

Kematian ibu maternal adalah kematian yang disebabkan  ibu hamil, ibu 

bersalin dan ibu nifas. Pada Tahun 2015 kematian maternal sebanyak 6 orang 

terdiri dari 1 bulin dan 5 bufas  dan pada tahun 2014 sebanyak 7 kematian. 

Dilihat dalam skala kabupaten,  dan rata-rata angka kematian Ibu maternal 

pada tersebut adalah  102 per 100000 dalam hal ini turun  angka kematian ibu 

maternal dari tahun lalu. 
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Angka Kematian Ibu merupakan gambaran keadaan ekonomi secara 

umum, keadaan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan 

serta tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu 

nifas. 

                                                      Grafik : 1.1 

Jumlah Kematian Ibu Maternal 

Perpuskesmas Se Kabupaten Tanah Bumbu  

Tahun 2015 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu 2015 

 

 

2. Angka Kematian Bayi per-1.000 Kelahiran Hidup.  

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup adalah 

jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun dalam 

suatu wilayah tertentu selama 1 tahun per jumlah kelahiran hidup (KH) 

diwilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 1.000. Selain itu AKB 
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merupakan indikator yang sensitif dalam menggambarkan ketersediaan, 

penggunaan dan keefektifan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan 

perinatal. 

Berdasarkan Data Puskesmas tahun 2015, diperoleh bayi lahir hidup 

berjumlah 5856 orang sedangkan  jumlah kematian bayi  57 bayi dan rata-

rata angka kematian bayi pada tahun 2015 adalah 10 per 1000 kelahiran 

hidup. Tabel 5. 

Adapun  Distribusi jumlah kematian bayi dapat dilihat pada grafik 

berikut: 

                                                        Grafik : 1.2 

Jumlah Kematian Bayi 

Per Puskesmas Kabupaten Tanah Bumbu  

Tahun 2015 

 

 

 

 

Angka kematian bayi adalah indikator yang paling peka dalam menggambarkan 

keadaan ekonomi secara umum, keadaan status gizi dan kesehatan bayi, kondisi 

kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan bayi.   
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B. MORBIDITASA (ANGKA KESAKITAN) 

Morbiditas atau kesakitan adalah penyimpangan dari keadaan sehat 

yang dinyatakan dalam jumlah orang yang sakit atau episode. Penyakit yang 

sering menimbulkan masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanah 

Bumbu terdiri dari:  a). Penyakit menular langsung seperti TB Paru, Infeksi 

Menular Seksual (IMS), Kusta, Pneumonia, Diare, dll. b). Penyakit menular 

bersumber binatang seperti Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), 

Filaria,  Chikungunya, dll. c). Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 

(PD3I) seperti campak. 

3.3.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan 

Sarana dan prasarana kesehatan yang berada di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012 terjadi beberapa penambahan dibandingkan 

dengan tahun 2010 seperti poskesdes, posyandu balita, dan pusling roda 4. 
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Tabel 1.6 

Sarana Dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu 

no Sarana Kesehatan Jumlah 

2010            2012 

 ket 

1 Kantor Dinas Kesehatan 1 1  

2 Gudang Farmasi 1 1  

3 Puskesmas perawatan 4 4  

4 Puskesmas non perawatan 10 10  

5 Puskesmas pembantu 9 9  

6 Rumah Dinas Medis 21 21  

7 Rumah Dinas Paramedis 33 33  

8 Poskesdes 71 97  

9 Polindes 11 11  

10 Posyandu balita 176 183  

11 Posyandu lansia 33 33  

12 Pusling roda 4 13 21  

13 Mobil Dinas/Operasional 3 3  

14 Kendraan roda 2 80 80  

15 Pusling perahu bermotor 1 1  

     

                  Sumber : rencana strategis Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011-2015 

Selain itu melihat dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah 

Bumbu tahun 2015 Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dari 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 terus bertambah dengan adanya 

pembangunan, gedung puskesmas, pustu, puskesdes, polindes, rumah dinas 

dokter, dan rumah paramedis. Disamping itu sarana transport seperti puskesmas 

keliling dan kendraan roda 2 dengan sumber pendanaan APBD dan Dana Alokasi 

Khusus, juga terus bertambah namun sebagian besar keadaannya sangat 

memprihatinkan. Beberapa puskesmas dalm kondisi rusak sedang sampai dengan 

rusak berat sementara biaya pemeliharaan yang tersedia tidak mencukupi. Gedung 

puskesmas perawatan Pagatan, Satui, Simpang Empat, dan Lasung memerlukan 

Rehabilitasi sedang atau berat bahkan perlu dilakukan renovasi agar penampilan 

fisiknya menarik bagi para pengunjung. Di tahun 2014 telah dibangun puskesmas 
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perawatan Lasung dengan 2 tahap pembangunan. Pembangunan tahap pertama 

telah selesai dilakukan dan dilanjutkan penganggaran pembangunannya di tahun 

2015 untuk pembangunan tahap kedua. Kendraan roda 4 baik milik Dinas 

Kesehatan maupun Puskesmas keliling juga sebagian sudah tidak layak digunakan 

karena kondisinya yang memerlukan perbaikan. 

                                                    Tabel 1.7 

Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu       

Tahun 2015 

No Sarana Kesehatan Jumlah Ket 

1 Kantor Dinas Kesehatan 1  

2 RSUD Amanah Husada 1  

3 Gudang Farmasi 1  

4 Puskesmas Perawatan 4  

5 Puskesmas non Perawatan 10  

6 Puskesmas Pembantu 13  

7 Rumah Dinas Dokter 9  

8 Rumah Dinas Puskesmas 33  

9 Rumah Dinas Paramedis 4  

10 Poskesdes 113  

11 Poskesdes siaga 113  

12 Polindes 11  

13 Posyandu balita 185  

14 Posyandu lansia 113  

15 Pusling roda 4 17  

16 Mobil Dinas/Operasional 6  

17 Kendraan roda 2 95  

18 Pusling perahu bermotor 2  

Sumber: rencana kerja dinas kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu 2015 

1. Puskesmas 

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kecamatan yang melaksanakan 

tugas-tugas operasional pembangunan kesehatan. Sebagai unit pelayanan 

kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, 

puskesmas harus melakukan upaya kesehatan wajib dan beberapa upaya 
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kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, 

kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. 

Jumlah Puskesmas sampai akhir tahun 2015 sebanyak 14 Puskesmas 

dengan perincian 4 puskesmas perawatan dan 10 Puskesmas non 

perawatan.   

            Tabel : 1.8 

Jumlah Puskesmas Pembantu Dan Puskesmas Keliling  

Per Kecamatan / Puskesmas Se Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2015 

NO KECAMATAN PUSKESMAS PUSTU PUSLING 

     

1 Batulicin Batulicin 1 1 

2 Kusan Hilir 
Pagatan 

PulauTanjung 

3 

0  

1 

1 

3 Sungai Loban Sebamban I 0 1 

4 Satui Satui 0 1 

5 KusanHulu 
Lasung 

TelukKepayang 

0  

0 

1 

1 

6 Angsana Sebamban II 3 1 

7 Kuranji GiriMulya 0 1 

8 KarangBintang 
KarangBintang 

Batulicin I 

1 

1 

1 

1 

9 SimpangEmpat 
SimpangEmpat 

DarulAzhar 

0 

1 

1 

1 

10 Mantewe Mantewe 0 1 

JUMLAH 10 14 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu 2015 

 Tahun 2015 Jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Tanah Bumbu 

Sebanyak 10 Buah dan Jumlah Pusling atau Puskesmas Keliling adalah 14 

buah. 

2. RumahSakit 

Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana rumah sakit 

(RS) antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang 



 

72 
 

biasanya diukur dari jumlah tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah 

penduduk.  

Jumlah tempat tidur suatu Rumah Sakit menggambarkan kemampuan RS 

tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  Dan 

untuk menggambarkan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di 

rumah sakit digunakan rasio tempat tidur rumah sakit per 100.000 penduduk. 

RSUD Amanah Husada dengan tipe C pada tahun 2015 memiliki 173 tempat 

tidur. 

 

3. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan 

menerapkan berbagai pendekatan, termasuk didalamnya dengan melibatkan 

potensi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengembangan sarana Upaya 

Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) sebagai salah satu upaya 

pemberdayaan masyarakat. 

UKBM terdiri dari Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan 

Desa (Poskesdes) di Desa Siaga, Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Pos 

Obat Desa (POD). Salah satu jenis UKBM yang sudah sejak lama 

dikembangkan adalah Posyandu. Dan dalam rangka menilai kinerja dan 

perkembangannya, posyandu diklasifikasikan menjadi 4 strata yaitu Posyandu 

Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri.  

Pada tahun 2015 di Kabupaten Tanah Bumbu ada 187 buah posyandu 

yang ada, 90 buah (47.1%) adalah posyandu aktif. Posyandu dengan strata 



73 

Pratama sebanyak 17.8%, posyandu madya sebanyak 35.1  %, posyandu 

purnama sebanyak 39.8% dan posyandu mandiri sebanyak 7.3 %.  

 Grafik : 1.3 

Jumlah Tingkatan Posyandu Menurut Strata 

Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2015

Sumber: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2015 
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