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Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI)
 adalah lembaga independen yang bertujuan mengawal
 pencapaian MDGs dan upaya Paska-2015 di Indonesia

Transformasi Kelembagaan CISDI
CISDI adalah bentuk transformasi dari Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs (KUKP RI-MDGs) yang 
melanjutkan pengelolaan dan pengembangan segala upaya yang telah dilakukan, seperti gerakan Pencerah 
Nusantara, pelaksanaan Youth Forum, serta sosialisasi dan koordinasi hasil diskusi tingkat global mengenai MDGs
dan upaya paska-2015.

Mengingat pentingnya mengarusutamakan rencana pembangunan nasional dengan arah kebijakan global,
CISDI memastikan terjadinya koordinasi antar pemangku kepentingan, sosialisasi informasi ke setiap lapisan 
masyarakat, dan pengakuan atas praktis cerdas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan global 
di Indonesia.

           Staf CISDI kini terdiri dari:
           •  Anindita Sitepu
           •  Wahyu Handayani
           •  Fitri Wibiyanti
           •  Nur Angga
           •  Gatot Suarman
           •  Sitti Arlinda
           •  Yurdhina Meilissa
           •  Olivia Herlinda
           •  Asnoer Laagu
           •  Liza Pratiwi
           •  Andika
           •  Adi Sarosa
           •  Nurul Luntungan

Untuk mengecek pro�l lengkap
 tiap pengurus, silahkan lihat 
di website CISDI.

Update Pencerah Nusantara
Pencerah Nusantara adalah gerakan pengiriman tim multi-profesi ke daerah untuk menguatkan sistem pelayanan 
primer melalui berbagai program intervensi. Tujuh lokasi awal, yaitu Mentawai (Sumatera Barat), Karawang (Jawa Barat),
Tosari (Jawa Timur), Berau (Kalimantan Timur), Ogotua (Sulawesi Tengah), Lindu (Sulawesi Tengah), dan Ende (NTT), 
telah memasuki tahun ketiga.
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Ini berarti komitmen Pencerah Nusantara untuk mengirimkan tim ke tujuh lokasi tersebut akan segera berakhir.
Ini bukan berarti tujuh daerah ini sudah siap untuk dilepas. Di tahun ketiga ini, tim Pencerah Nusantara di tiap lokasi 
diharapkan mampu mengidenti�kasi kader lokal dan tokoh masyarakat, terutama di puskesmas, yang diharapkan
 mampu melanjutkan program-program yang sudah dijalankan di tiga tahun terakhir.
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Setelah tahun ketiga, tim pengelola CISDI akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi jarak jauh terhadap 
performa puskesmas dan masyarakat di tujuh daerah tersebut untuk dua tahun.

Pencerah Nusantara berencana untuk mereplikasi model intervensi yang sudah dilakukan dalam tiga tahun 
terakhir di 7 lokasi awal ke 15 hingga 20 lokasi baru. Belajar dari pengalaman sebelumnya pada 3 tahun 
terakhir, tim CISDI merasa siap memperluas jaringan model intervensi Pencerah Nusantara ini ke lokasi lain. 
Lokasi yang akan dituju termasuk… Dengan replikasi model Pencerah Nusantara di 20 lokasi baru, paralel 
dengan adopsi model ini oleh Kementerian Kesehatan sebagai program Nusantara Sehat, diharapkan dampak 
penguatan sistem layanan primer di Indonesia akan semakin cepat, sehingga memiliki imbas terhadap perbaikan 
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
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Cerita dari Lapangan

Pencerah Nusantara Tim Mentawai 
yang bertugas di Kecamatan Sika-
kap, Kepulauan Mentawai, Sumat-
era Barat menitikberatkan pada 
upaya pencegahan dan promotif 
sebagai upaya keluar pada tahun 
ketiga penempatan ini. Di bulan 
April ini di Kecamatan Sikakap, 
bekerjasama sama dengan Puskes-
mas, Kader PKK, Sekolah, tim Men-
tawai menggalakkan beberapa 
kegiatan yaitu melakukan upgrad-
ing pengetahuan Kader Posyandu 
dan Petugas Kesehatan Desa untuk 
dapat menjadi trainer bagi rekann-
ya, pembinaan dan pelaksanaan 
integratif Pos Gizi; dari area Keseha-
tan Ibu dan Anak yang menjadi 
perhatian utama tim, tim Mentawai 
sedang melaksanakan Kemitraan 
Petugas Kesehatan Desa dengan 
Dukun Bayi, pelaksanaan kelas Ibu 
Balita dan pembinaan Sahabat 
Remaja Mentawai. Pada minggu 
pertama April ini, Kader PKK diberi-
kan pelatihan mengenai Perilaku 
Hidup Bersih Sehat yang bekerjasa-
ma secara lintas sektor dengan CFK 
dan CDRM-CDS selaku NGO dan 
Puskesmas tentunya. Pelaksanaan 
UKS dan Dokter Kecil juga dibina 
dengan bekerjasama bersama NGO 
Rebana.

Mentawai

Program kerja tim Nusantara
Karawang memilikikeunikan 
dibanding intervensi di keenam 
lokasi Pencerah Nusantara yang
lain. Karakristik wilayah suburban 
dimana nilai-nilai "pedesaan" dan 
"perkotaan" melebur menjadi satu 
adalah tantangan sekaligus 
peluang. Tim lebih leluasa bergerak 
di lapangan karena akses tidak 
menjadi kendala. Fokus pekerjaan
diletakkan pada upaya penguatan 
standar operasional Puskesmas 
menjelang akreditasi yang akan 
dimulai akhir tahun ini. Dengan
 akreditasi, Puskesmas ke depan
diharapkan bisa menjadi BLUD 
yang memiliki keleluasaan untuk
berinovasi di bidang layanan
kesehatan secara mandiri. Selain 
itu, terbukanya jalur komunikasi 
dan kemitraan membuat tim 
Karawang mampu melakukan 
kolaborasi dengan mitra 
independen, terutama dalam 
layanan kesehatan lingkungan. 
Salah satu yg telah berhasil
diserahterimakan kepada 
masyarakat di jelang akhir masa 
pengabdian ini adalah 13 sarana 
MCK di sekolah dasar yang
diharapkan dapat memicu 40an 
sekolah dasar yang lain untuk
melakukan hal yang sama.

Karawang

Bertugas di kaki gunung Bromo, 
Puskesmas Tosari sering menjadi 
satu-satunya pilihan bagi warga dan
 turis sekitar untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan. Dalam 6 bulan
 waktu bertugas, tim Pencerah 
Nusantara Tosari melakukan 
pendampingan ke beberapa 
pemegang program seperti KIA, Gizi, 
TB, kesling, promkes dan lainnya
 untuk aktif melaksanakan program 
kerja. Hal ini memicu jalannya 
kegiatan pelacakan kasus TB, 
rutinnya 27 posyandu dengan 5 
meja dan kelas ibu hamil di setiap 
desa, aktifnya klinik sanitasi, dan
 dimulainya kegiatan Posyandu
 Remaja, dimana pada awalnya 
hanya dilakukan di 2 desa, namun 
sekarang telah diadopsi menjadi
 program puskesmas dan akan 
direplikasi di semua desa. 
Ditambah lagi, Upaya tim 
Pencerah Nusantara 2,5 tahun ini 
dalam pengendalian tembakau 
juga telah menuju disahkannya 
Sekolah Bebas Asap Rokok. Tidak
 lupa Pemberdayaan masyarakat
 pun tetap dilakukan secara aktif
 oleh tim sebagai narasumber 
di kegiatan-kegiatan agama, 
PKK, dan desa. 

Tosari
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Tim Pencerah Nusantara Berau saat 
ini sangat fokus dengan strategi 
keluar untuk berbagai program 
yang sudah diinisiasi sejak tahun 
pertama. Minilokakarya lintas 
sektor dan lintas program menjadi 
kanal utama memperbaharui
komitmen dan membangun 
semangat kerja tenakes lokal. 
6 program prioritas  yang sudah 
mandiri sejauh ini adalah Minlok 
lintas program, Minlok lintas sektor,
Posyandu Balita, Imunisasi, Puskel,
dan Posyandu Lansia. Program
lainnya yang ditargetkan akan 
mandiri hingga masa penugasan 
adalah UKS/UKGS, Home visit 
bayi/balita, Kemitraan bidan dan
dukun, dan Penyegaran tenakes. 
Dalam rangka menyiapkan
kemandirian program ini para 
tim PN melakukan pemetaan 
pemangku kepentingan secara 
mendalam, membagi peran dan 
komitmen, serta melibatkan para 
pemangku lokal untuk ikut serta 
beradvokasi ke Kabupaten. 
Bertemunya para pemangku 
kepentingan lintas sektor ini
diharapkan akan membentuk
jaringan kerjasama yang utuh
dalam menjalankan 
kesinambungan program yang
sudah mandiri sepeninggalan 
PN  nantinya.

Berau

Di akhir bulan Februari lalu, tim pengelola program Pencerah 
Nusantara melakukan site visit ke Puskesmas Ogotua, di Kabupaten 
Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kala itu, tim tengah disibukkan oleh 
kegiatan “School Buzz”, program pembinaan kader remaja di 
sekolah menengah atas dengan melibatkan tenaga kesehatan 
Puskesmas. Modul kader kesehatan disusun dan diproduksi oleh 
tim Pencerah Nusantara, untuk dipakai dalam training of trainers 
angkatan-angkatan berikutnya. Tim juga sedang bersiap melakukan
 kegiatan Pekan Sarapan Nasional, di sekolah dasar setempat,
 dengan memberikan edukasi gizi. 

Ogotua
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Tim Lindu telah melakukan beberapa kegiatan terobosan untuk memperkuat sumber daya manusia yang
berada di puskesmas lindu, beberapa fokus terobosan yang dilakukan adalah hari terampil, sta� teladan, dan 
jumat berseri. Kegiatan - kegiatan tersebut di lakukan sekali dalam sebulan, sehingga bisa meningkatkan 
produktivitas kerja staff puskesmas lindu. Walaupun banyak keterbatasan sarana-prasarana, ini tidak 
mengurangi semangat kerja tim lindu, sehingga mereka membuat sebuah kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang sesuai dengan kultur, lingkungan dan budaya masyarakat. Program tersebut adalah 
program itik ceria lindu dimana tujuan dari program itik ceria yakni tersedianya usaha kader sebagai daya 
dukung posyandu dalam hal ini beternak itik dan hasilnya untuk posyandu sehingga posyandu - posyandu 
yang aksesnya cukup sulit tersebut bisa lebih mandiri dan sejahtera.

Lindu
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Melanjutkan berbagai inovasi yang sudah dilakukan oleh dua tm penempatan Ende sebelumnya, tim Ende
banyak melakukan akti�tas yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, terutama mengenai 
pengelolaan sampah rumah tangga. Kasus sampah yang sudah menjadi permasalahan masyarakat Ende 
sejak lama memerlukan solusi inovatif. Salah satu pendekatan yang sedang dicoba adalah implementasi 
Gerakan Pengelolaan Ekonomi Sampah. Program ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan 
masyarakat untuk penyehatan lingkungan dan memanfaatkan peluang adanya sampah menjadi barang 
bernilai ekonomi. Tim Ende juga masih aktif membina Komunitas Remaja Kreatif (KOREK), kelompok remaja 
yang aktif menjadi duta kesehatan di daerahnya. Di level kebijakan, salah satu hasil sukses  tim Ende adalah 
diterapkannya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 9 desa yang berada di Kecamatan Pulau Ende

Ende



Adopsi Model Intervensi oleh Kementerian Kesehatan – Nusantara Sehat
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Berdasarkan hasil dan dampak tiga tahun terakhir Pencerah Nusantara, model intervensi pengiriman tim multi-profesi 
untuk penguatan layanan primer ini telah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan. Diberi nama “Nusantara Sehat”,model
intervensi ini akan diterapkan di 120 lokasi Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) di Indonesia.  

Peluncuran program ini sejalan dengan fokus Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem pelayanan primer di
Indonesia, dimana mayoritas dari Puskesmas yang ada belum berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih dari itu,
penguatan layanan primer akan mendukung keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini diterapkan, 
karena memiliki dampak langsung mengurangi beban kesehatan yang saat ini berlebih

Kegiatan Peluncuran Program
Nusantara Sehat
oleh Kementrian Kesehatan
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Obrolan Langsat dengan Kementerian Kesehatan

Kamis malam, 26 February 2015, menjadi hari spesial untuk Kantor Obsat atau Obrolan Langsat, yang terletak di daerah
Kebayoran, Jakarta Selatan. Malam itu Menteri Kesehatan Prof. Nila Moeloek ,bersama Prof. Akmal Taher, Direktur 
Jenderal  Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan. Mbak Diah Saminarsih, Ketua Dewan Pembina CISDI, dan 
Mbak Ainun Chosum, pendiri Akademi Berbagi, hadir untuk ngobrol-ngobrol santai sambil duduk lesehan 
membicarakan masalah kesehatan negara Indonesia dan rencana Kementerian Kesehatan dalam memperkuat 
pelayanan kesehatan primer.
 

Topik yang berat pun dibawakan dengan bahasa yang mudah dimengerti peserta, 
yang kebanyakan merupakan professional muda usia 25-35 tahun. Sambil disisipkan 
candaan, Prof Nila yang duduk di antara Prof Akmal dan Mbak Diah, memberikan 
gambaran double burden of disease di Indonesia dimana penyakit infeksi yang belum 
terselesaikan, yang umum di negara berkembang, sudah ditambah dengan masalah 
penyakit tidak menular, yang lebih umum di negara maju. 

Obrolan malam itu semakin hangat ketika Prof Nila menjelaskan program Nusantara 
Sehat yang baru diluncurkan Kementerian Kesehatan. Program ini akan mengirimkan 
tenaga kesehatan berbasis tim ke 120 titik Puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, 
dan kepulauan (DTPK). Program ini dijelaskan Mba Diah sebagai ‘adik satu ibu’ dengan program Pencerah Nusantara 
yang juga dicetuskan Prof. Nila saat menjadi Utusan Khusus Kepresidenan untuk Millenium Development Goals
Indonesia di tahun 2012. 

Seperti halnya Pencerah Nusantara yang sudah memasuki tahun ketiga, 
Nusantara Sehat juga menjadi wadah para tenaga kesehatan muda, 
di bawah usia tiga puluh tahun, untuk menyumbangkan kontribusinya 
pada bangsa dan negara.

Sesi diskusi obrolan malam ini ditutup dengan pertanyaan peserta seputar informasi kesehatan terkait pola makan 
sehat, program Nusantara Sehat, dan peran dokter serta dokter gigi dalam perbaikan sistem kesehatan di Indonesia. 
Jajaran petinggi Kementerian Kesehatan menjawab pertanyaan peserta dengan humor sehingga suasana menjadi 
semakin akrab dan peserta semakin antusias bertanya. Acara yangharusnya selesai jam sembilan ini pun tidak terasa 
baru ditutup hampir jam sepuluh malam.
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Pengembangan Kemitraan CISDI
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Kemitraan CISDI yang diharapkan bisa 
berjejaring dan berkolaborasi dengan 
berbagai pemangku kepentingan

Kesuksesan yang sudah dicapai tim CISDI dan model Pencerah Nusantara dalam tiga tahun terakhir tidak mungkin 
bisa dilakukan tanpa peran serta aktif dari mitra-mitra pendukung, baik dari sektor publik, swasta, organisasi
masyarakat madani, akademisi, pemuda, dan komunitas masyarakat lainnya.

Dukungan dari berbagai sektor ini terjadi dalam setiap tahap implementasi program-program CISDI sehingga 
dampak dirasakan oleh masyarakat secara meluas. Dengan kesadaran bahwa pengembangan program CISDI 
dan Pencerah Nusantara tidak akan terjadi tanpa pengembangan model kemitraan yang ada.

Periode transisi antara tahun terakhir penempatan Pencerah Nusantara 
di 7 lokasi awal dan persiapan pengiriman tim Pencerah Nusantara 
di 20 lokasi baru menjadi momen yang tepat untuk mere�eksikan 
semua dampak yang sudah dihasilkan dan dipelajari.

CISDI terus mengundang keterlibatan mitra yang ada serta mitra
baru dari berbagai sektor untuk mendiskusikan bagaimana model 
ini bisa terus berkembang. Diskusi ini dapat dilakukan secara bilateral,
dalam bentuk FGD, maupun seminar besar yang mampu menampung 
pendapat dari banyak pihak.


