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BAB III 

DESKRIPI WILAYAH & OBYEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Daerah Sampang 

Sampang merupakan daerah yang disebut sebagai kabupaten yang berada di 

pulau Madura. Pimpinan daerah di Kabupaten Sampang disebut dengan Bupati 

dan Wakil Bupati serta di bantu dengan Perangkat Daerah. Kabupaten Sampang 

merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahannya sendiri. Kabupaten Sampang memiliki 14 kecamatan dan 186 

desa. Di sisi lain Kabupaten Sampang juga memiliki 1 pulau berpenghuni yang 

berada di sebelah selatan Kecamatan Sampang. Pulau tersebut bernama Pulau 

Mandangin luas dari pulau tersebut sekitar 1.650 km2. Dalam akses menuju ke 

pulau tersebut biasanya menggunkan transportasi laut yaitu perahu atau kapal 

yang berada di Pelabuhan Tanglok. Untuk menempuh perjalanan tersebut 

biasanya sekitar 30 menit. Kesenian yang ada di Kabupaten Sampang terdiri dari 

Karapan Sapi, Sapi Sonok, Daul Dug-dug, Musik Sronen. Sedangkan budayanya 

yaitu Rokat Gumbak, Rokat Tase’. Untuk situs-situs sejarah serta wisata yang 

dapat di kunjungi itu ada seperti, Situs Pababaran Trunojoyo, Makam Rato Ebu, 

Sumur Daksan, Situs Pangeran Santo Merto, Situs Makam Bangsacara dan 

Ragatpmi, Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdillah Al-Habsyi, Tujuh 

Sumur Bertuah Petilasan Pangeran Panji Laras, Wisata Alam Goa Lebar, Air 

Terjun Toroan, Waduk Klampis, Pemandian Sumber Otok, Monumen Sampang, 

Wisata Hutan Kera Nepa, Wisata Pantai Camplong.  
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1. Visi dan Misi Kabupaten Sampang 

Visi “Terwujudnya Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat, Dan Lingkungan 

Bersahabat Demi Tercapainya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat” 

Misi: a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan professional  

b. Meningkatkan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau  

c. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai daya dukung 

lingkungan  

d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas  

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan 

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang 

“Jumlah penduduk Kabupaten Sampang berdasarkan data yang ada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2016 adalah 

sebesar 944.884 jiwa terdiri dari laki-laki 478.079 jiwa (50,60%) dan perempuan 

466.805 jiwa (49,40%)” (Sumber: Profil Kabupaten Sampang 2017). 

3. Kondisi Geografis Kabupaten Sampang 

“Dilihat dari letak geografis wilayah Kabupaten Sampang terletak di antara 

113O08’ - 113O39’ Bujur Timur dan 06O05’ – 07O13’ Lintang Selatan yang 

mencakup wilayah daratan seluas 1.233,30 km² dengan batas wilayah meliputi 

:Sebelah Utara ialah Laut Jawa, Sebelah Timur ialah Kabupaten Pamekasan, 

Sebelah Selatan ialah Selat Madura, Sebelah Barat ialah Kabupaten Bangkalan.  

Secara topografis Kabupaten Sampang berupa wilayah datar (0-2%) seluas 

37.785,64 Ha, bergelombang (˃2-15 %) seluas 64.807,14, curam (˃15-40%) 

seluas 15.246,93 Ha dan sangat curam (˃40%) seluas 2.490,29 Ha. Kabupaten 
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Sampang terletak di sekitar garis khatulistiwa dengan iklim tropis, musim 

penghujan biasanya ini terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret, 

sedangkan musim kemarau biasanya ini terjadi pada bulan April sampai bulan 

September”(Sumber: Profil Kabupaten Sampang 2017). 

4. Kesehatan 

Di daerah sampang terkait sarana dan prasarana kesehatan memiliki 21 

puskesmas, 9 klinik, 1 rumah sakit swasta, dan 1 rumah sakit milik pemerintah. 

Rumah sakit umum daerah milik pemerintah sampang termasuk ke dalam 

golongan kelas B. Untuk tenaga kesehatan yang ada di daerah Sampang memiliki, 

279 perawat, 15 dokter spesialis, 36 dokter umum, 198 bidan.  

Tabel 2: Indikator Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2013-2016 
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Sumber: Profile Kabupaten Sampang 2017 

Angka kesehatan di Kabupaten Sampang dapat dilihat dari situasi ataupun 

keadaan pada angka morbiditas, mortalitas dan status gizi buruk 

a. Mortalitas 

 “Perkembangan tingkatan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian 

kematian (mortalitas). Di Kabupaten Sampang pada kejadian kematian 

(mortalitas) dapat dilihat dari 3 aspek yaitu, jumlah kematian bayi, jumlah 

kemtian balita, jumlah kematian ibu. Pertama, pada tahun 2017 turun 64 kematian 

bayi dibandingkan dengan tahun 2016. Tahun 2017 sebanyak 137, di tahun 2015 

sebanyak 163, di tahun 2016 sebanyak 201. Kedua, pada tahun 2017 sebanyak 

140 balita, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan jumlah kematian balita 

tahun lalu yang sebanyak 212 balita. Ketiga, kematian Ibu adalah kematian yang 

terjadi pada ibu karena peristiwa persalinan dan masa nifas. Jumlah kematian Ibu 

di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan 

dengan tahun lalu. Berikut jumlah kematian ibu pada tahun 2017; Menurut dari 

faktor penyebabnya secara akumulasi 100%, jantung sebanyak 14,29%, 

Eklamaasi 7,14%, HPP 35,71%, Emboli KET 42,86%. Sedangkan jumlah 
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kematian ibu di Kabupaten Sampang yaitu; pada tahun 2014 sebanyak 10 orang, 

2015 sebanyak 14 orang, 2016 sebanyak 13 orang, 2017 sebanyak 14 orang” 

(Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang 2017). 

b. Morbiditas 

Morbiditas adalah angka kesakitan (insidensi atau prevalensi) dari suatu 

penyakit yang terjadi pada populasi dalam kurun waktu tertentu. “Di Kabupaten 

Sampang dalam melihat angka derajat kesehatan dalam ruang lingkup morbiditas 

dapat dilihat dari 6 aspek penyakit yaitu, penyakit menular, penyakit malaria, 

penyakit TB paru, penyakit HIV/AIDS, penyakit kusta, infeksi menular seksual 

diobati. Pertama, penyakit menular yang terjadi di Kabupaten Sampang pada 

tahun 2017 antara lain adalah penyakit malaria, TB Paru, HIV/AIDS, dan Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kedua, penyakit malaria yang terjadi Di 

Kabupaten Sampang dari tahun ke tahun masih belum ditemukan terkait dengan 

penyakit ini. Ketiga, penyakit TB menurut Data yang berhasil dikumpulkan pada 

tahun 2017 menunjukkan kasus TB Paru all cases adalah 1.153 dengan 

persetantase kesembuhan 69,54%” (Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sampang 2017).  

“Keempat, penyakit HIV/AIDS yang terjadi di Kabupaten Sampang pada 

tahun 2016 ada 16 kasus dan pada tahun 2017 ada 32 kasus. Kelima, penyakit 

kusta yang terjadi di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 terdapat 329 penderita 

penyakit kusta yang terdiri dari 43 pendrita kusta MB dan 286 penderita kusta PB. 

Pada tahun 2017 terdapat 44 penderita kusta PB yang semuanya selesai berobat 

dengan RFT 22 penderita (50%) dan penderita kusta MB 332 penderita yang 

semuanya selesai dengan berobat RFT 181 penderita (55%). Keenam, infeksi 
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menular seksual diobati Penyakit ini di Kabupaten Sampang dari tahun ke tahun 

masih belum ditemukan. Hal ini menjadi pertanyaan apakah memang benar begitu 

ataukah pencatatan yang kurang akurat” (Sumber: Profil Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sampang 2017). 

c. Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) 

“Penyakit ini merupakan penyakit yang diharapkan dapat diberantas atau 

ditekan dengan pelaksanaan program imunisasi. Di Kabupaten Sampang dalam 

penyakit ini dapat dilihat dari 6 aspek penyakit yaitu, tetanus neonatorum, 

campak, difteri, pertusis, polio, dan hepatitis B. Pertama, tetanus neonatorum di 

Kabupaten Sampang masih belum ditemukan terkait dengan penyakit ini. Kedua, 

campak pada tahun 2016 di Kabupaten Sampang ditemukan 115 kasus terkait 

dengan penyakit ini dan pada tahun 2017 penyakit ini mengalami penurunan 

banyak yaitu 71 kasus. Ketiga, difteri pada tahun 2017 di Kabupaten Sampang 

ditemukan 36 terkait dengan penyakit ini. Keempat, penyakit pertusis selama 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Sampang tidak ditemukan 

kasus penyakit Pertusis yang dilaporkan Puskesmas. Kelima, polio di Kabupaten 

Sampang terkait dengan penyakit Polio masih belum ditemukan. Keenam, 

hepatitis B di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 kasus penyakit ini yang 

dilaporkan 3 Puskesmas ada 52 penderita” (Sumber: Profil Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sampang 2017). 

d. Penyakit Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB/Wabah) 

“Pada Kabupaten Sampang terkait dengan penyakit potensi kejadian luar 

biasa (KLB/wabah) dapat dilihat dari 10 aspek yaitu, demam berdarah dengue, 

AFP (Acute Flaccid Paralysis), diare, filariasis, penyakit jantung dan pembulu 
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darah, keadaan status gizi, kunjungan neonatus lengkap, kunjungan bayi, bayi 

dengan berat badan lahir rendah, balita dengan gizi buruk. Pertama, demam 

berdarah dengue di Kabupaten Sampang pada tahun 2016 terdapat sejumlah 663 

kasus, menurun banyak pada tahun 2017 terdapat sejumlah 155 kasus yang 

semuanya dapat ditangani. Kedua, AFP (Acute Flaccid Paralysis) pada tahun 

2017 di Kabupaten Sampang menemukan terkait dengan penyakit ini sebanyak 6 

kasus. Ketiga, diare di Kabupaten Sampang jumlah kasus Diare pada Balita di 

tahun 2016 sebanyak 30.164 kasus dan menurun menjadi 29.094 kasus pada tahun 

2017 dimana kesemuanya ditangani. Keempat, Filariasis selama tahun 2017 di 

Kabupaten Sampang tidak ditemukan kasus penyakit ini yang dilaporkan 

Puskesmas. Kelima, penyakit jantung dan pembulu darah penyakit hipertensi di 

Kabupaten Sampang pada umur >18 tahun menurut diagnosis dokter/gejala 

tertinggi ialah di Karangpenang 3.612 (77,26%), kemudian disusul oleh 

Tambelangan 2.552 (44,63%)” (Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sampang 2017).  

“Keenam, keadaan status gizi di Kabupaten Sampang bebas terkait dengan 

rawan gizi. Ketujuh, kunjungan neonatus lengkap di Kabupaten Sampang 

cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) dari tahun 2014 sebanyak 101,3%, 

tahun 2015 sebanyak 109,4%, tahun 2016 sebanyak 106,9% dan tahun 2017 

sebanyak 102%. Untuk neonatal lengkap dari tahun 2014 sebanyak 98%, tahun 

2015 sebanyak 99,6 %, tahun 2016 sebanyak 103,5%, dan tahun 2017 sebanyak 

98,8 %. Kedelapan, kunjungan bayi di Kabupaten Sampang terkait dengan 

Cakupan kunjugan bayi pada tahun 2016 sebanyak 13.831 dari 13.960 bayi 

(99,1%) mengalami sedikit penurunan di tahun 2017 sebanyak 12.994 dari 13.935 
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bayi (93,2%). Kesembilan,  bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) di 

Kabupaten Sampang jumlah BBLR pada tahun 2016 sebanyak 761 (4,7%) dari 

seluruh kelahiran hidup dan naik menjadi 828 (5,2%) dari seluruh jumlah 

kelahiran hidup 15.311 pada tahun 2017. Kesepuluh, balita dengan gizi buruk 

pada tahun 207 jumlah balita gizi buruk ditangani di Kabupaten Sampang 

sebanyak 70 balita. Sementara berdasarkan penimbangan balita yang dilakukan 

selama tahun 2017 jumlah balita bawaah garis merah (BGM) adalah 700 Balita 

atau 1,1%” (Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang 2017). 

B. Deskripsi DKR 

DKR singkatan dari Dewan Kesehatan Rakyat yang bergerak sebagai 

organisasi para relawan dan kader kesehatan yang independen dan non-profit yang 

didirikan dan dibina oleh DR. Dr. Siti Fadilah Supari Sp.Jp (K). DKR adalah 

lembaga masyarakat nasional yang berbentuk perkumpulan dari berbagai macam 

individu yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan inisiatif rakyat dalam 

proses pembangunan kesehatan masyarakat. DKR bersifat terbuka, independen, 

mandiri, menjunjung tinggi, asas keadilan, transparansi dan kesetaraan, serta tidak 

mengenal diskriminasi atas dasar apapun. DKR berasaskan pancasilan. DKR 

terdaftar di Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kementerian 

Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 01-00-00/008/D.III.4/III/2015. 

DKR memiliki Visi “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, adil dan 

sejahtera” dan Misi “Memastikan pelayanan kesehatan rakyat yang sempurna” 

DKR sendiri walaupun didirikan oleh Siti Fadilah Supari yang pada saat itu 

beliau menteri kesehatan pada era zaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 

DKR tetap sebagai LSM yang sudah terdaftar di kementerian dalam negeri. Di 
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samping itu ada pemisahan antara DKR dengan jabatan yang dimiliki oleh Siti 

Fadilah Supari bahwasanya bukan di bawah naungan kementerian kesehatan. Itu 

semua di luar dari kepentingan pemerintah dan di luar dari tangan lingkup 

kementerian kesehatan. Karena dari track record DKR sudah banyak mengkritisi 

terkait kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat, mengkritisi terkait 

asuransi kesehatan, mengkritisi terkait BPJS yang memutuskan secara sepihak 

antara kerja sama BPJS dengan rumah sakit, mengkritisi terkait pelayanan 

kesehatan yang tidak tepat. Siti Fadilah Supari juga mengatakan bahwasanya 

DKR merupakan alat perjuangan masyarakat miskin yang sulit di bidang 

kesehatan (sumber: radardepok). 

Tujuan didirikannya DKR yaitu, Memastikan pendirian desa-desa siaga di 

seluruh indonesia; Memastikan usaha-usaha untuk mewujudkan sehat dan 

sejahtera; Memastikan rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang 

layak; Memastikan kesadaran masyarakat untuk menjalanlan pola hidup bersih 

dan sehat. Fungsi dari DKR yaitu, Mengkoordinasi semua upaya perbaikan dan 

peningkatan kesehatan masyarakat yang berbasiskan inisiatif dan partisipasi 

rakyat; Mendata semua kejadian yang ada di desa, Kabupaten, Provinsi dan 

Nasional yang terkait dengan persoalan kesehatan dan bencana; Melakukan 

Advokasi dan Mediasi dengan membantu rakyat mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang layak dan memadai pada fasilitas kesehatan yang ada; 

Memastikan ketersediaan obat yang berkualitas dan terjangkau untuk rakyat di 

tingkat desa/kampung/banjar; Memastikan pendidikan dan sosialisasi hidup sehat, 

pencegahan penyakit menular dan kesiapan menghadapi bencana alam dan 

penyakit; Memastikan pendirian desa/kampung/banjar siaga seluruh Indonesia 
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dengan mengaktifkan forum desa/kampung/banjar siaga sebagai sarana kegiatan 

rakyat desa/kampung/banjar; Memastikan struktur kedaruratan bencana di tingkat 

desa/kampung/banjar. 

Program DKR secara Nasional yaitu, DKR membangkitkan dan 

menggerakkan masyarakat untuk ikut terlibat aktif mengawal, memastikan dan 

mempertahankan hak-hak masyarakat terutama di bidang kesehatan; DKR 

mendirikan dan membina RT Siada, Desa Siaga, Banjar Siaga, Kampung Siaga, 

Nagari Siaga dan Kelurahan Siaga di seluruh wilayah Indonesia; DKR 

mengadvokasi pasien miskin dan pasien tidak mampu untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan maksimal; DKR memperjuangkan agar seluruh rakyat 

mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) termasuk buruh, PNS, 

TNI dan Polri agar mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan untuk 

semua penyakit sampai sembuh tanpa perlu membayar iuran dan cosharing biaya; 

DKR mengawal dan mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah 

terutama di bidang kesehatan; DKR membangun perjuangan bersama dengan  

berbagai Serikat Tani, Serikat Buruh, Organisasi Rakyat Miskin Kota, Organsisasi 

Pemuda dan Mahasiswa, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kebudayaan 

dalam membela hak-hak rakyat yang mendasar. 

 

DKR Sampang  

DKR sampang didirikan dari tahun 2010 pengagas pertama ialah saudara Moh 

Iqbal Fathoni dan juga di angkat menjadi ketua umum pertama sampai sekarang 

itu pun sudah menjabat 2 kali. Nomer Surat Keputusan tentang pengangkatan 
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Ketua Umum saudara Moh Iqbal Fathoni, S.Ikom,: 004/SK/DKR-

DWPJW/VII/2015. 

Struktur Organisasi; Ketua Umum: Moh. Iqbal Fathoni 

 Sekretaris : Moh. Mahfud 

 Bendahara : Habibi 

 Anggota : Imam   Hasan 

   Baha Udin  Jamali 

   Andre   Ilzamuddin 

   Ashar    Azizah 

   Aliyanto  Herman 

   Dimas   Wafik 

Program Kerja dari DKR Sampang yaitu 

1. Pendampingan Masyarakat, pendampingan yang dilakukan dari pihak DKR 

yaitu pendampingan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. 

Pendampingan yang lain yaitu dalam melakukan pembuatan administrasi, seperti 

administrasi masalah Jamkesmas yang namanya salah dengan Akta Kelahiran, 

Pembuatan Jamkesmas baru, Pembuatan Surat Keterangan Miskin, Pengurusan 

dalam mendapatkan Jasa Raharja. 

2. Advokasi Pengontrolan Pelayanan Kesehatan, yang dilakukan dari Pihak DKR 

yaitu mengontrol pelayanan yang kurang baik seperti adanya pungutan liar, 

kurangnya responsif dari pihak rumah sakit, pernah juga melakukan advokasi ke 

pihak dinkes untuk menginstruksikan ke pihak bawahan seperti RSUD dan 

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik. 


