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“Mudah-mudahan selalu sehat dan panjang umur.” Ucapan ini hampir selalu muncul 

saat seseorang berulang tahun. Seperti halnya tujuan pembangunan kesehatan, semua orang 

berharap untuk hidup lebih lama dalam keadaan sehat tanpa penyakit apa pun. Sayangnya, saat 

ini di Indonesia, meskipun angka harapan hidup semakin panjang (45 tahun diawal 1970-an 

menjadi 68,9 tahun pada tahun 20101) namun angka kesakitan juga terus meningkat. Saat ini, 

pola penyakit di Indonesia telah bergeser dari penyakit menular atau infeksi menjadi penyakit 

tidak menular. Penyakit yang paling besar membebani negara Indonesia saat ini adalah stroke 

atau penyakit pembuluh darah. 2  Penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan, 

tuberkulosis, infeksi saluran penceranaan dan diare3 tidak lagi menempati urutan pertama, 

namun masih tetap ada dan menjadi tugas yang harus diselesaikan.  

Pergeseran pola penyakit ini banyak disebabkan oleh kemajuan teknologi di dunia. 

Penemuan teknologi di bidang kesehatan dalam beberapa dekade terakhir, seperti antibiotik, 

akses air bersih, penggunaan jamban dan imunisasi, telah berhasil menekan angka kesakitan dan 

kematian akibat infeksi di negara-negara maju. Namun, kemajuan teknologi juga menjadi 

penyebab munculnya penyakit tidak menular akibat pola hidup yang tidak sehat.  

Di negara berkembang seperti Indonesia, pergeseran pola penyakit menyebabkan beban 

kesehatan menjadi berlipat ganda. Di saat kemajuan teknologi dan pola hidup yang tidak sehat 

semakin meningkatkan angka penyakit tidak menular, angka penyakit infeksi saluran 

pernapasan dan pencernaan belum juga terselesaikan. Cakupan imunisasi yang masih rendah, 

resistensi antibiotik akibat penggunaan yang tidak sesuai semakin tinggi, dan akses pada layanan 

kesehatan berkualitas yang belum merata menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam 

menyusun strategi pembangunan kesehatan. Penyakit tidak menular yang bersifat kronis 

menyebabkan suatu keadaan dimana seseorang harus hidup dengan penyakitnya dalam waktu 

yang lebih lama. Pengobatan penyakit tidak menular cenderung lebih besar dan lebih panjang. 

Akibatnya, biaya kesehatan pun menjadi semakin tinggi. Pencegahan adalah upaya yang paling 

efektif dan efisien dalam menurunkan beban kesehatan. Upaya pencegahan pada penyakit tidak 
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menular menyasar pada perubahan pola hidup dan penurunan faktor risiko, seperti masalah 

pola makan, aktivitas fisik, penanggulangan stres dan rokok. 

Pencegahan dan penanggulangan perilaku merokok adalah salah satu upaya yang 

terbukti efektif menurunkan beban kesehatan. Rokok adalah salah satu faktor risiko yang dapat 

dicegah untuk penyakit-penyakit kronis tidak menular yang menjadi beban kesehatan tertingi 

Indonesia saat ini seperti stroke dan penyakit jantung. Selain itu, rokok adalah penyebab utama 

kanker paru yang merupakan kanker penyebab kematian pertama di Indonesia. Tanpa ada 

upaya serius penanggulangan perilaku merokok, maka beban biaya kesehatan di Indonesia dan 

beban pembangunan akibat penurunan produktifitas akan semakin meningkat. 

Upaya pencegahan lainnya yang masih harus diperhatikan di Indonesia adalah masalah 

gizi atau pola makan. Tingginya angkat gizi buruk dan perawakan pendek atau stunting disertai 

mulai meningkatnya angkat obesitas di Indonesia harus menjadi prioritas kesehatan. Penguatan 

pelayanan kesehatan primer yang didukung oleh kebijakan terkait untuk menanggulangi 

masalah kesehatan akibat pola makan yang salah harus dapat terselesaikan untuk memastikan 

pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Upaya pencegahan penyakit menular yang terbukti efisien adalah pemberian imunisasi, 

penyediaan akses air dan lingkungan bersih, serta pembatasan penggunaan antibiotik yang 

sesuai aturan. Selain itu, sistem pendataan yang kuat didukung oleh ketersediaan akses dan 

sistem yang responsif merupakan upaya-upaya yang dapat membantu dalam penanganan 

masalah penyakit menular. Angka kesakitan dan kematian akibat diare, infeksi saluran napas, 

maupun penyakit infeksi yang bersifat endemik seperti MERS, Ebola atau SARS akan lebih  

mudah tertanggulangi dengan pendekatan kolaboratif dan holistik. 

Upaya penanggulangan penyakit di Indonesia, baik akibat penyakit menular maupun 

yang tidak menular hanya dapat tercapai dengan dukungan infrastruktur yang memadai, 

kolaborasi multi-lateral dan inter-profesi, serta dukungan prolitik yang ditranslasikan dalam 

bentuk kebijakan. Dengan perubahan tren penyakit saat ini, Indonesia harus segera 

menyelesaikan tugas eradikasi penyakit menular di saat yang bersamaan dengan menyusun 

strategi pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. 

Segala upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang responsif dan holistik 

akan dapat meningkatkan kualitas manusia yang tentu tidak lepas dengan produktivitas 

masyarakat. Investasi pada pembangunan kesehatan akan memicu roda perekonomian suatu 



negara. Kegagalan Indonesia dalam menanggulangi beban kesehatan akan selalu menjadi beban 

untuk pembangunan Indonesia seterusnya. 
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