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Ancient wisdom and dead horses 

 Ancient wisdom says that 

when you discover you are riding 

a dead horse, the best strategy is 

to dismount. However, in 

organization we often try many 



other strategies including the 

following : 

• Change riders 

• Buy a stronger whip 

• Fall back on : “This is the way 

we’ve always ridden” 

• Appoint a committee to study 

the dead horse 

• Arrange a visit to other sites to 

see how they ride dead horses 

• Raise the standards for riding 

dead horses. 

• Appoint a task force to revive 

the dead horse. 

• Train people to improve riding 

skills 

• Compare the state of dead 

horses in today’s environment 



• Change the requirements so 

that the horse no longer meets 

the standard of being dead 

• Hire a consultant to show how 

to ride a dead horse 

• Harness several dead horses 

together to increase speed 

• Increase funding to improve 

the horse’s performance 

• Declare a dead horse less 

costly that a live one 

• Form a work group to find uses 

for dead horses 

• Change the performance 

requirements for the horse 

• Promote the dead horse to a 

supervisory position. 
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(Diambil dari presentase 

Benjamin V. Lozare : Leadership 

Concepts and the STARGUIDE 

Framework, Strategic Leadership 

and Management for Population 

and Reproductive Health, Center 

for Communication Program, 

Johns Hopkins University, 2002). 

Jalan menuju sehat adalah 

jalan yang perlu kita lalui – bahkan 

jika perlu kita cari atau ciptakan – 

agar kita seluruhnya sebagai 

bangsa Indonesia menjadi sehat. 

Jalan menuju sehat menjadi 

cerdas, kalau targetnya adalah 

akar masalah, sehingga beberapa 

rentetan masalah di antaranya 



selesai sekaligus. Dalam kajian 

ekonomis ia belum tentu cost 

effective, kecuali kalau kita 

masukkan kepentingan anak cucu 

kita atau kepentingan bumi dalam 

perhitungannya. Dalam kaidah 

sistem, ia adalah solusi optimal, di 

tengah berbagai kendala. Jalan 

cerdas adalah leverage, 

pengungkit, yang dengan usaha 

sedikit, mendapatkan hasil yang 

jauh lebih besar (Senge, 1990). 

Mengapa sehat? Mengapa 

tidak? Sehat adalah hak asasi 

manusia karena memungkinkan 

seseorang hidup makmur dan 

produktif. Membuat keluarganya 

tumbuh dan berkembang dan 



memberi kontribusi pada 

komunitasnya. Menciptakan 

bangsa yang kuat yang 

memberikan kontribusi pada dunia 

dan negara lain. 

Adalah wajar dan alamiah, 

apapun keadaan kita, kaya atau 

miskin, apapun ras dan agamanya, 

kita semua mengharapkan bisa 

hidup sehat dan mencari jalan 

untuk mendapatkannya. Ada yang 

memilih, tidur, jalan, lari; ada yang 

berolahraga tanpa sepatu karena 

percaya bisa menjaga kesehatan 

atau malah bisa hidup lebih sehat. 

Keluarga memberikan atau 

melarang anggotanya untuk 

makan-makanan tertentu atau 



minum obat atau suplemen karena 

yakin akan membuatnya lebih 

sehat atau menjaga 

kesehatannya. 

Ada banyak jalan menuju 

kesehatan. Beberapa murah dan 

ada juga yang secara relatif 

mahal. Jalan kaki tidak perlu 

bayar di seputar kampus tapi akan 

mahal kalau dilakukan dalam klub 

elite. Dalam hidup berkeluarga, 

ada jalan yang murah seperti 

mencuci tangan sebelum makan 

atau sikat gigi sesudahnya. 

Beberapa jalan menuju 

kesehatan ada yang tampak sulit 

dan membutuhkan pengetahuan 

tertentu, keterampilan dan niat. 



Misalnya menurunkan kadar 

kolesterol sehingga hanya sedikit 

keluarga yang bisa melakukannya. 

Beberapa jalan mudah misalnya 

makan  
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80 mgr Aspirin setiap hari akan 

mengurangi kemungkinan 

serangan jantung 30 persen bagi 

yang berumur di atas 40 tahun 

(Mogodam, 2003). 

 

“Institutional Involvement” 

Banyak jalan lain yang harus 

dikerjakan secara kolektif. Tidak 

hanya oleh satu atau dua 

keluarga. Undang-undang dilarang 

merokok, pembatasan kecepatan, 

atau mengurangi kecepatan bila 

berada di kawasan perumahan, 

dekat sekolah, atau bila 

menyeberang jalan hanya akan 



efektif bila dipahami oleh 

warganya. 

Kepentingan publik yang 

membuat pemerintah harus 

terlibat dalam jalan menuju 

kesehatan. Kadang kala 

pemerintah hanya perlu 

memberikan informasi saja 

kepada seluruh keluarga misalnya 

berapa lama harus merebus telur 

atau menggoreng ayam untuk 

mencegah tertular salmonella, flu 

burung, atau menyentuh penderita 

HIV. 

Beberapa jalan bisa terlalu 

mahal untuk dikerjakan sendiri, 

misalnya membangun puskesmas 

atau rumah sakit, sehingga 



pemerintah harus menyiapkan. 

Saat ini ada beberapa jalan untuk 

kesehatan yang dianggap sebagai 

kemaslahatan umum, misalnya, 

memberikan air bersih, imunisasi, 

atau mengurangi dampaknya 

(manajemen limbah, mengurangi 

polusi udara, dan sebagainya), 

yang harus dikerjakan oleh 

pemerintah yang mau 

mendapatkan predikat baik. 

Sudah tentu bukan hanya 

pemerintah, komunitas 

masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat, dunia usaha juga bisa 

membantu terwujudnya 

kesehatan. 



Lembaga swadaya masyarakat 

biasanya  

 ikut berpartisipasi karena 

idealismenya (minatnya), dunia 

bisnis karena ingin mendapatkan 

keuntungan, sedang pemerintah 

biasanya karena ingin terpilih 

kembali (Osborne, 1992). Dengan 

berjalannya waktu, pemerintah 

terlibat karena alasan yang 

rasional, misalnya karena demand  

yang meningkat, baik akibat 

pertambahan penduduk atau 

karena masyarakat meningkat 

pendapatannya. Meskipun 

demikian, anehnya pemerintah 

menjadi lebih terlibat karena 

asumsi bahwa program tidak 



berhasil karena kurangnya sumber 

daya (anggaran), dan dengan 

anggaran lebih besar, lebih bisa 

berhasil (Savas, 1987, hal 13-32). 

Ketika anggaran tahunan naik, 

hasilnya ternyata sama saja. 
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Sekarang adalah saatnya 

memisahkan langkah besar dan 

langkah cerdas. Terutama ketika 

ada banyak kejadian yang 

membuktikan ketidakefisienan 

pemerintah meski di negara yang 

sudah maju. Birokrasi yang suatu 

saat diterima sebagai jalan terbaik 

untuk menjamin tersedianya 



berbagai pelayanan sosial 

termasuk kesehatan karena dapat 

memberikan pelayanan standar 

dan simultan, saat ini lebih dikenal 

sebagai sama dengan 

ketidakefisienan, memerlukan 

waktu yang bertele-tele, mark-up, 

respons yang lambat pada yang 

membutuhkan. Tambahan lagi, 

banyaknya keterlibatan 

pemerintah dalam pelayanan 

kesehatan, juga menjumpai 

kegagalan yang sama. Karena itu, 

pertanyaannya adalah bagaimana 

keluarga, komunitas dan lembaga 

sosial dan dunia usaha serta 

pemerintah bisa bekerja sama 

menemukan jalan cerdik menuju 

kesehatan. 



Mari kita simak langkah-

langkah yang telah dibuat oleh 

pemerintah. Tahun 2008, 

pemerintah Indonesia telah 

membangun 1.556 rumah sakit, 50 

persennya dimiliki pemerintah, 

8.570 puskesmas dan 23.163 

pustu1. Tahun 2005 dari 65 juta 

pasien rawat jalan, 30 juta berobat 

ke rumah sakit pemerintah. Setiap 

wanita hamil diperiksa paling 

sedikit 4 kali dan mendapatkan 90 

pil vitamin zat besi2. Artinya 

pemerintah melayani 4,1 juta 

wanita hamil yang menerima 369 

juta pil zat besi secara nasional3. 

Pada saat ini Indonesia 
 

1 Departemen Kesehatan RI, Profil Indonesia 2003. Jakarta, 2005, hal 67-71. 
2 Jumlah penduduk tahun 2005 219,,2 juta orang, 29,26% berobat jalan selama setahun, dan 45%nya ke fasilitas 

pemerintah. Angka-angka diperoleh dari BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2005, Jakarta, dan BPS Statistik 

Kesehatan, Jakarta 2004. 
3 CBR 22 kelahiran per 1000 penduduk, % wanita hamil 4,1%. Lihat SDKI, opcit, hal 44-45. 



mempunyai  228.625 posyandu, 

25.271 pondok bersalin desa, dan 

18.268 pos obat desa4. 

Berbagai keberhasilan 

pemerintah dalam mengorganisir 

berbagai pelayanan kesehatan, 

mengembangkan posyandu, 

menanggulangi masalah gizi dan 

keluarga berencana, 

menyebabkan Indonesia 

mendapat pujian dan dikunjungi 

berbagai negara untuk ditiru. 

Memang, setelah dekade kerja 

keras, beberapa indikator 

kesehatan telah membaik seperti 

kematian anak dan peningkatan 

harapan hidup. Tapi kalau 

 
4 Departemen Kesehatan, opcit, hal 73. 



dibandingkan dengan negara 

berkembang lain,  
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Berapa indikator masih 

menunjukkan seolah jalan di 

tempat. Laporan UNDP 2009 

Devopment Index masih di atas 

111, di bawah Filipina (105), 

Thailand (87) dan Malaysia (66). 

Berton-ton antibiotik sudah kita 

berikan pada penderita yang 

datang, namun angka infeksi tidak 

pernah turun. Penyakit diare, 

batuk, dan pilek (ISPA) tetap saja 

memenuhi berbagai fasilitas 

pemerintah dan swasta, dan 

menjadikannya sebagai angka 

kesakitan maupun angka 

kematian baik dewasa maupun 



balita selama bertahun-tahun. 

Mengapa? Angka anemia ibu hamil 

tetap saja tinggi, meskipun jutaan 

ibu hamil sudah diperiksa, dan 

jutaan juga mendapatkan 90 pil 

tambah darah. Mengapa? Masalah 

kurang gizi pada bayi, balita anak-

anak telah banyak diteliti, dan 

menghasilkan ratusan sarjana, 

magister, dan puluhan doktor. 

Flowchart yang berisi sebab 

musabab gangguan gizi, baik 

langsung, tidak langsung, pokok 

masalah, dan penyebab dasar 

sudah diketahui. Puluhan program 

telah pula diluncurkan, mulai dari 

UPGK, SKPG, PSG, PMT, MP ASI 

dengan biaya yang tidak sedikit. 

Namun masalah gizi tetap 



menghiasi masalah kesehatan 

utama kita selama bertahun-

tahun5. Mengapa? 

Banyak kalangan kesehatan 

sendiri sering kali salah mengira, 

menurunnya angka kesakitan, 

angka kematian dan membaiknya 

status kesehatan melulu hasil 

performans dari sektor 

kesehatan.6 Padahal banyak 

sudah ditulis orang saling 

hubungan antara kesehatan 

dengan banyak faktor lain. Petikan 

berikut ini menjelaskannya secara 

sederhana7 : 

 
5 Lihat misalnya pada disertasi Minarto : Berat Badan Tidak Naik sebagai Indikator Dini Gangguan 

Pertumbuhan pada Bayi sampai usia 12 bulan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Program Doktor Ilmu 

Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana FKMUI, tahun 2006. 
6 Lihat misalnya tulisan Departemen Kesehatan sendiri dalam rangka menyambut hari Kesehatan Nasional 12 

November 2004, Sehat itu Gaya Hidup. 
7 http://www.phac-aspcgc.ca/ph-sp/phdd/determinants/determinants.html diakses tgl. 23 Januari 2007. 

http://www.phac-aspcgc.ca/ph-sp/phdd/determinants/determinants.html


“Why is Jason in the hospital? 

Because he has a bad infection in 

his leg. 

But why does he have an 

infection? Because he has a cut on 

his leg and it got infected. 

But why does he have a cut on 

his leg? Because he was playing in 

the junk yard next to his 

apartment building and there was 

some sharp, jagged steel there 

that he fell on. 
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But why was he playing in a 

junk yard? Because his 

neighborhood is kind of run down. 

A lot of kids play there and there is 

no one to supervise them. 

But why does he live in that 

neighborhood? Because his 

parents can’t afford a nicer place 

to live. 

But why can’t his parents afford 

a nicer place to live? Because his 

Dad is unemployed and his Mom is 

sick. 

But why is Dad unemployed? 

Because he doesn’t have much 

education and he can’t find a job. 



But why…?” 

 

 

Mengubah Cara Pandang 

Dalam cara pandang sistemik, 

kesehatan adalah juga akibat dari 

fungsi hubungan sosial-ekonomi 

dan budaya. Untuk 

keberhasilannya, kita 

membutuhkan sumber daya 

manusia yang sehat dari keluarga 

yang sehat dan komunitas yang 

mendukung (Junadi, 2005, hal 11-

15). 

Artinya untuk berkembang, kita 

tidak bisa melakukan 

pembangunan satu sektor yang 

terpisah dengan sektor yang lain. 



Banjir, fenomena pencemaran 

udara laut, dan sungai adalah 

hanya akibat dari pembangunan 

yang terkotak-kotak. Pada 

gilirannya akan mengakibatkan 

diare, leptospirosis, flu, penyakit 

jantung, sindroma Minimata, dan 

sebagainya. 

Rusaknya habitat unggas liar, 

menyebabkan rute perjalanan 

unggas liar bersinggungan dengan 

unggas peliharaan, sehingga ikut 

berdampak dalam periode awal 

penyebaran penyakit flu burung. 

Orang boleh menyebutnya sebagai 

harga yang harus dibayar bagi 

kemajuan. Tapi apakah memang 

harus demikian mahalnya? Kalau 



kita memasukkan ke dalam 

pertimbangan saat menyusun 

rencana dan disetujui, apakah 

dampaknya pada lingkungan dan 

kesehatan bisa dikurangi? 

Salah satu akar penyebabnya 

adalah kita menggunakan cara 

pandang yang parsial selama 

bertahun-tahun sehingga menjadi 

ahli dalam hal sektoral dan 

bekerja secara sektoral. Naisbitt 

(2007, hal 17) berkata : Bagi anak 

yang memegang palu, maka 

segala sesuatu dianggap sebagai 

paku. 
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Kita membangun jalan ekonomi 

dengan asumsi akan bisa 

membayar jalan berikutnya 

dengan hasil darinya. Persoalan 

kesehatan akan terseleasikan 

dengan membangn jaringan 

fasilitas kesehatan mulai dari 

rumah sakit, puskesmas, pustu, 

posyandu, dan poskesdes. Dokter, 

perawat, dan obat disediakan. 

Untuk keluarga miskin, 

pemerintah daerah membantu 

dengan menyediakan surat 

keterangan tidak mampu, dan 

pemerintah pusat dengan 

Askeskin. Jika keluarga 

berdatangan untuk berobat ke 

fasilitas pelayanan dan 

mendapatkan pelayanan baik, 



banyak orang merasa tugas 

kesehatan telah ditunaikan 

dengan baik. 

Nyatanya kita hanya 

menyembuhkan penyakit tapi 

tidak membuat rakyat sehat. 

Memfasilitas orang supaya 

mempunyai akses ke pelayanan 

kesehatan adalah jalan yang 

penting, tapi akan membebani 

banyak negara, termasuk nantinya 

yang terjadi di Indonesia. 

Beberapa negara maju saat ini 

kehilangan kemampuannya untuk 

memberikan pelayanan kesehatan 

yang memadai. Karena itu, jalan 

cerdas adalah dengan lebih dulu 

menghilangkan penyebab 



mengapa manusia bisa jatuh sakit 

atau cacat, sehingga kita bisa 

mengurangi biaya pelayanan 

kesehatan secara signifikan. 

Ivan Illich (1976) lebih 30 tahun 

yang lalu mengatakan bahwa 

pelayanan medis tidak pernah 

berhubungan bermakna dengan 

menurunnya angka kesakitan 

maupun meningkatkan angka 

harapan hidup. Rasio dokter, 

maupun rasio jumlah tempat tidur 

di rumah sakit bukan faktor 

penyebab berubahnya pola 

penyakit. Sebesar 90 persen 

angka kematian penyakit menular 

pada anak di dunia menurun, 

bukan karena ditemukannya 



antibiotik dan penggunaan 

imunisasi, tetapi terutama karena 

perbaikan gizi. Teknik kedokteran 

modern, seperti kontrasepsi, 

imunisasi baru menjadi efektif 

ketika kewenangan 

penggunaannya didelegasikan ke 

tenaga kesehatan lain yang lebih 

murah dan lebih tersebar di 

penduduk. Ia memperingatkan, 

bahwa kehidupan kita sudah 

menjadi tergantung pada 

kedokteran modern, yang alih-alih 

menyehatkan, ia malahan menjadi 

ancaman bagi kesehatan, hal yang 

ia sebut sebagai iatrogenesis. 



Kini saatnya meninjau ulang 

jalan menuju sehat yang kita 

lakukan selama ini. 
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Medan yang “Chaotik” 

Terlebih dulu, kita perlu 

memahami landscape tempat kita 

membangun jalan-jalan menuju 

sehat. Kita perlu menyadari bahwa 

Indonesia yang kita tinggali 

adalah sebuah negara dengan 17 

ribu pulau yang secara ekologi 

bersifat mega diversity. Tidak 

banyak negara dengan 

keanekaragaman ekologi seluas 

Indonesia. Oleh karena itu, jalan-

jalan umum untuk kesejahteraan 

masyarakat haruslah dibangun 

atas sifat keanekaragaman, bukan 

keseragaman. Desentralisasi 

pemerintahan, termasuk di 



dalamnya desentralisasi 

kesehatan adalah jalan yang 

cerdas. Kebijakan monokultur 

beras, adalah jalan yang tidak 

bijak untuk mengatasi kekurangan 

pangan (gizi) di negara kita. Walau 

teknologi pemberasan kita sudah 

yang paling produktif dan 

terefisien di Asia Tenggara, namun 

karena 62 persen penduduk 

sekarang makan padi-padian tetap 

saja kita akan kekurangan 

pangan8. Padahal, kalau kita 

masukkan jagung, singkong, dan 

umbi-umbian sebagai pangan 

setara beras, dan mereka yang 

makan bukan beras juga dihormati 

setara pemakan beras, maka kita 

 
8 Nasution, Muslimin: Tinggalkan beras, beralihlah ke tepung lokal. Opini, Kompas, 23 Februari 2007, hal 44. 



sampai sekarang tidak akan 

kekurangan pangan. Jalan cerdas 

untuk mengurangi kekurangan gizi 

di masa depan, tidak lain adalah 

diversifikasi pangan9. Wilayah 

Indonesia yang sebagian besar 

adalah air (70 persen), solusi 

logisnya adalah dari laut. Masa 

depan kita tergantung pada 

bagaimana kita mengubah mesin 

pertumbuhan dari berbasis darat 

ke laut. Misalnya, kita harus 

membangun lebih banyak 

pelabuhan dan kapal ketimbang 

jalan raya dan mobil. Kita harus 

mengembangkan lebih banyak 

marine farming ketimbang land 

 
9 Produksi pangan pada tahun 2006 : Beras 31 juta ton, singkong 19 juta ton, ubi jalar 1,2 juta ton, jagung 12 

juta ton, cukup untuk kebuthan pangan warga Indonesia. Namun karena 62% penduduk sekarang makan 

padi2an membuatnya jadi kurang. Data dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, dikutip 

dari koran Bisnis Jakarta : Lima Juta Balita Kekurangan Gizi, Kamis 1 Maret 2007, hal 12. 



farming. Kita harus lebih banyak 

investasi pada ikan daripada ayam 

dan ternak sapi. 

Kita perlu memperhatikan 

beberapa kekuatan pendorong 

yang mengubah wajah dunia. 

Pertama, adalah desakan 

pertambahan penduduk, terutama 

penduduk perkotaan yang 

mengalahkan kemampuan 

perencanaan berbagai negara. 

Tahun 2007 ini untuk pertama 
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kalinya penduduk perkotaan sama 

banyaknya dengan penduduk 

pedesaan. Pada tahun 2030, 

penduduk perkotaan akan 

bertambah jumlah 5 miliar dan 

merupakan 61 persen dari 

penduduk dunia.10 Di Indonesia 

dalam tahun 2025 diperkirakan 60 

persen penduduk tinggal di 

perkotaan, yang akan 

menimbulkan 1 juta hektar 

perubahan lahan (Santoso, 2006, 

hal 48). Naiknya jumlah penduduk 

ini akan berdampak pada aspek 

kesehatan melalui interaksi 

antara perubahan struktur umur, 

rasio ketergantungan penduduk, 

 
10 http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2004/pop899.html. Akses tgl 6 Maret 2007. 

http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2004/pop899.html


berkurangnya lahan pertanian, 

dan pertumbuhan kota-kota 

maupun perubahan desa menjadi 

kota yang tidak terencana. 

Kedua, globalisasi transportasi 

tidak saja meningkatkan migrasi 

penduduk lintas benua, tetapi juga 

penumpang gelap, seperti tikus, 

nyamuk, serangga lain dan kuman 

penyakit. Transportasi juga 

menimbulkan “penyakit” baru – 

terutama di negara berkembang – 

yaitu kecelakaan lalu lintas yang 

berakibat pada kesakitan, 

kecacatan dan kematian pada 

penduduk usia produktif. Di 

seluruh dunia kecelakaan lalu 

lintas sekarang setiap tahun 



menyebabkan 1,2 juta orang 

meninggal dunia dan 50 juta orang 

terluka, dan akan meningkat 

rangkingnya dari nomor 9 menjadi 

nomor 3 dalam global burden of 

disease jika kita tidak mengubah 

paradigma kita (WHO, 2004). Di 

Indonesia pun kecelakaan lalu 

lintas terus meningkat, dan tahun 

2005 menimbulkan korban 

sebanyak 36 ribu orang11. 

Pertanyaannya, kecelakaan 

lalu lintas urusan kesehatan atau 

bukan? Apalagi ternyata, 90 

persen kecelakaan disebabkan 

oleh kesalahan manusia. 

Penurunan kecepatan, 

penggunaan sabuk pengaman, 

 
11 Media Indonesia, Endemi Kecelakaan Lalu Lintas, Editorial Media Indonesia, Online, 13 Februari 2007. 



pemakaian helm yang memenuhi 

syarat, peningkatan visibilitas, 

jelas-jelas akan menurunkan 

angka kesakitan, kecacatan, dan 

kematian (WHO, 2004). Siapa yang 

mesti memberi informasi, atau 

mendidik orang tentang hal itu? 

Kalau kita mendidik, kapan timing 

nya yang efektif? Memang ada 

persoalan struktur yang kalau 

tidak diubah, angka kecelakaan 

lalu lintas akan tetap tinggi. Jika 

helm adalah sarana yang vital – 

maka seperti obat – pemerintah 

mestinya membina, memberikan 

insentif dan mengawasi industri 

kecil/rumahan di Indonesia yang 

banyak membuat helm, sehingga 

kualitasnya memenuhi standar 



dan harganya terjangkau. Jika 

sopir kendaraan 
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umum berperan besar dalam 

kecelakaan lalu lintas yang 

melibatkan banyak orang, maka 

sistem setoran mestinya tidak 

diperbolehkan. Saya yakin, kita 

yang seringkali mengumpat 

perilaku sopir kendaraan umum, 

jika kita yang duduk di kursi sopir, 

dan harus mencari uang dengan 

model setoran, kita akan 

bertindak serupa. Inilah prinsip 

structure influence behavior 

(Senge, 1990). 

Transportasi juga merupakan 

kontribusi udara dari pencemaran 

udara luar di banyak kota besar di 

dunia termasuk Indonesia. 



Pencemaran udara ini 

bertanggung jawab atas naiknya 

penyakit alergi, asma, bronchitis, 

emfysema, menyebabkan bayi 

prematur dan BBLR, sampai 

kematian karena penyakit kardio 

vaskuler dan kanker 

(Krzyzanowski, 2005). Di Eropa, 

diperkirakan pencemaran udara 

ini mengakibatkan 100 ribu orang 

meninggal per tahun dan 

mengurangi angka harapan hidup 

sebanyak 1 tahun. Estimasi biaya 

kesehatan akibat penemaran pada 

tahun 1996 di Austria, Perancis, 

dan Swiss mencapai 26.700 juta 

Euro per tahun (Fillinger, 1999). 

Sedang di Indonesia, pencemaran 

udara berkontribusi pada 14 



persen angka kematian bayi dan 6 

persen angka kematian 

pendudu12k. Pertanyaannya 

kembali, apakah dampak 

transportasi ini adalah isu 

transpor atau isu kesehatan? 

Apakah ini biaya yang harus kita 

keluarkan, atau yang bisa kita 

hindari? 

Pendorong lain adalah 

perubahan iklim. Sekarang kita 

tinggal di Bumi yang lebih hangat, 

sebagai dampak usaha di bidang 

industri, dan kerusakan hutan, 

sekitar 0,6 + 0, 20C dalam 100 

tahun terakhir13 sebagian besar 

karena meningkatnya gas rumah 

 
12 http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/udara/penc_udara_info_02.htm. Opcit. 
13 Diakses tgl 22 Februari 2007 dari http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/006.htm  

http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/udara/penc_udara_info_02.htm
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/006.htm


kaca. Kecenderungannya bumi 

akan semakin panas, tergantung 

pada besarnya kombinasi 

keserakahan manusia 

menghabiskan sumber daya bumi, 

dan kemampuan dan kemauannya 

menggunakan teknologi yang 

selaras lingkungan. Di Indonesia, 

beberapa kota menunjukkan 

peningkatan suhu rata-rata. 

Sepanjang tahun 1980-2002, suhu 

minimum kota Polonia, Medan, 

naik 0,17oC per tahun, sedang 

Denpasar, Bali, mengalami 

peningkatan suhu maksimum 

0,87oC per tahun. Dengan 

kecenderungan seperti ini, 2.000 

pulau di Indonesia akan terendam 

pada tahun 2050. Beberapa 



wilayah Jakarta, seperti Kosambi, 

Penjaringan, Cilincing, 
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Asumsi yang umum dipegang 

orang adalah masalah yang terjadi 

di negara berkembang seperti 

Indonesia karena kekurangan 

sumber daya material, sehingga 

penyelesaiannya adalah dengan 

menambahnya. Asumsi ini benar 

dalam artian akibat, tetapi salah 

dalam artian sebab. Fogel, 

pemegang hadiah Nobel untuk 

Ekonomi tahun 1993, dengan jelas 

mengatakan bahwa masalah yang 

mendasar di negara berkembang 

bukanlah kekurangan sumber 

daya mineral, namun adalah 

kekurangan sumber daya 

nonmaterial, dalam bentuk 



solidaritas, disiplin, dan 

ketekunan14. 

Dalam skala makro, hal-hal 

inilah yang menyebabkan kita, 

meskipun sudah mengolah sumber 

daya material, seperti hutan, dan 

tambang dalam jumlah yang 

fantastis, meskipun meminjam 

dana yang besar untuk 

pembangunan, namun tetap 

imbasnya pada kesejahteraan 

masyarakat, termasuk status 

kesehatan tidak memadai. Dalam 

konteks kesehatan, ini 

menjelaskan bahwa 250 ribu 

posyandu yang kita bangun beum 

banyak dampaknya dalam 

perbaikan gizi masyarakat. Sri 

 
14 Robert W Fogel, Presidential Address to American Economic Association, January, 1999. 



Palupi, Direktur Institute for 

Economic Social Cultural Rights 

(ECOSOS), mengatakan posyandu 

belum berfungsi sebagai 

komunitas yang menganggap 

bahwa persoalan gizi buruk harus 

ditangani bersama, tetapi 

dianggap sebagai hal pribadi 

setiap keluarga.15 Posyandu, yang 

dibangun untuk tempat solidaritas 

masyarakat, umumnya hanya 

berjalan rutin tanpa kreativitas. 

Komunikasi, kunci utama 

keberhasilan posyandu tidak 

terjadi, karena kadernya tidak 

mampu, dan mekanismenya pada 

praktiknya tidak didesain untuk itu 

(Junadi, 1989). Revitalisasi 

 
15 Media Indonesia, Layanan Posyandu bukan Jaminan, Jumat 15 Desember 2006, hal 11. 



posyandu juga tidak berhasil 

mengubah citra posyandu sebagai 

kepanjangan tangan puskesmas 

(Junadi, 1998). Saya menyebutnya 

posyandu di banyak tempat 

menjadi panggung sandiwara; ia 

ramai kalau dikunjungi tamu dari 

dinas maupun dari luar daerah 

atau kalau sedang diteliti. Kalau 

tidak ada penonton, pemainnya 

bubar. 

Kalau kita tidak belajar dari 

situ, maka rencana Departemen 

Kesehatan untuk 

mengembangkan 72.000 desa 

siaga (Suparmanto, 2006), dalam 3 

tahun (2006-2008) akan bernasib 

sama. Keinginan yang tergesa-



gesa itu akan backfired. 

Menyediakan tenaganya saja tidak 
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akan mampu secepat itu. Apalagi 

mengoperasionalkan sistemnya 

secara berkesinambungan. Saya 

menyatakan kalau begini, desa 

siaga akan layu sebelum 

berkembang (Junadi, 2006). Dalam 

hukum system thinkings, hal ini 

disebut sebagai faster is slower 

(Senge, 1990, hal 62). Karena kita 

sudah menganut desentralisasi, 

mestinya kita menyerahkan 

pengembangan desa siaga ke 

pemerintah daerah baik mengenai 

kelayakan konsepnya maupun 

jumlahnya. Peran Departemen 

Kesehatan pelan-pelan mestinya 

pindah ke belakang layar, 



mendorong pemerintah dareah 

sebagai pemain depan. 

Pelajaran yang kita dapat 

adalah bahwa penambahan dana 

ke sektor kesehatan tidak akan 

menyelesaikan masalah 

kesehatan, selama asumsi dasar 

terlaksananya program 

kesehatan, yaitu solidaritas, 

kerjasa sama dan kesetiakawanan 

kurang memadai. Secara umum, 

inilah tema yang kini sedang tren, 

yang oleh Danah Zohar (2005) 

disebut Spiritual Capital. Mental 

Model Maslow yang selama ini kita 

pakai bertahun-tahun, yaitu bahwa 

orang mencari pemuasan 

kebutuhan biologis dan sekuriti, 



sebelum mencari kebutuhan 

aktualisasi diri ternyata justru 

tidak bisa dipakai untuk 

memecahkan masalah mendasar 

negara berkembang. Adalah lebih 

sesuai untuk fitrah manusia, untuk 

lebih memprioritaskan kebutuhan 

rohani ketimbang kebutuhan 

biologis dan sekuriti bahkan 

pemuasan kebutuhan biologis dan 

sekuriti akan dapat 

diselenggarakan lebih baik jika 

kebutuhan yang bersifat spiritual 

tercapai.16 Artinya urutan sehat 

dalam definisi WHO harus dibalik, 

yaitu sehat sosial, mental, dan 

fisik. Kita hanya akan sehat,kalau 

kita menanganinya dalam urutan 

 
16 Bagir, Haidar : Menumpuk Harta dan Memperkaya Jiwa, Pengantar dalam Zohar Danah, 2005. 



itu. Korupsi, penyalahgunaan 

wewenang dan kekuasaan, moral 

hazard, tidak adanya solidaritas 

dan penyakit-penyakit sosial 

lainnya, perlu ditangani terlebh 

dulu. 

Implikasinya, tujuan posyandu 

yang pertama adalah membangun 

solidaritas (sehat sosial) dari 

keluarga pengunjungnya, 

sehingga mereka bisa bekerja 

sama dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi beberapa 

keluarga anggotanya. Tujuan 

desentralisasi yang penting 

adalah membangun solidaritas 

antarsektor dalam satu 

kabupaten, kota, dan kerja sama 



lintas kabupaten, dalam 

mengatasi masalah yang tidak 

pernah kenal batas administrasi. 
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Tujuan Pembangunan Milenium 

(MDGs) hanya bisa tercapai, kalau 

negara bersama-sama 

menggunakan berbagai kelebihan 

yang dipunyai masing-masing 

untuk kemiskinan dan kelaparan 

di negara lain. Jadi tujuan MDGs 

kedelapan, yaitu membangun 

kemitraan global untuk 

pembangunan, mestinya menjadi 

tujuan kesatu, karena ia 

merupakan prerekuisit 

tercapainya tujuan yang lain 

secara natural (UNDP, 2003). 

Inilah esensi argumen Sachs 

(2005) dan Yunus (2007) : Jika 

globalisasi diubah tujuannya 



menjadi gerakan solidaritas global 

untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk miskin, mengatasi 

masalah lingkungan global dan 

menyebarkan demokrasi, maka 

kita akan menyaksikan 

berakhirnya masalah kemiskinan, 

dan ketidaksehatan dalam waktu 

yang tidak terlalu lama17. 

Apakah ini utopis? Dulu 

mungkin ya. Sekarang dengan 

dunia yang makin terhubung, 

makin menjadi dekat, untuk 

menyelesaikan masalah sebuah 

negara, negara itu harus bekerja 

sama dengan negara. Untuk 

menyelesaikan masalah di negara 

 
17 Orang2 menamakannya Gerakan Anti Globalisasi. Jeffrey Sachs menamakannya Toward an Enlightened 

Globalization (Sachs, 2005, hal 358). Kami menyebutnya Gerakan Pembelajaran Primer Global. 



kaya, negara kaya itu harus 

membantu negara miskin. Utara 

harus bekerja sama dengan 

selatan untuk mengatasi masalah 

besar yang kita alami. Fenomena 

flu burung, naiknya suhu bumi ,dan 

terorisme, adalah fenomena yang 

mempunyai dampak ke seluruh 

dunia. Banyak negara menyadari, 

bahwa biaya membiarkan 

fenomena itu terjadi jauh lebih 

mahal dibandingkan dengan 

membantu menyelesaikannya. 

Singer (2003, hal 7) sambil 

mengutip laporan PBB dalam rapat 

paripurna sesi ke-55 tahun 2001 

mengatakan bahwa kalaupun 

tidak ada motif altruistik dari 

negara maju dalam membantu 



negara miskin, kepentingan 

mereka sendiri akan 

memaksanya: 

In the global village, someone 

else’s poverty very soon becomes 

one’s own problem : of lack of 

markets for one’s products, illegal 

immigration, pollution, contagious 

disease, insecurity, fanaticism, 

terrorism. 

Mental model yang perlu kita 

buang adalah pendikotomian 

peran pasar versus peran negara. 

Basri (2007), seorang penganjur 

demokrasi sosial mengatakan 

bahwa tidaklah benar kesan 

bahwa seiring dengan tuntutan 



agar pasar lebih banyak berperan 

dalam memajukan 
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Perekonomian, peran negara 

harus dikurangi. Mengedepankan 

mekanisme pasar bukan berarti 

menabukan peran negara. Justru 

sebaliknya, semakin besar peran 

diberikan ke pasar, peran negara 

harus lebih diperkuat untuk 

menjamin kesejahteraan yang 

berkeadilan. 

Saya ingin mengatakan, karena 

faktanya kita adalah negara 

miskin, maka alternatif 

pengurangan kemiskinan, 

termasuk di dalamnya menjamin 

jalan cerdas menuju sehat harus 

lebih kreatif, dan tidak harus 

dilakukan melulu oleh pemerintah. 



Jika bisnis terjun dalam pelayanan 

dasar, tidak melulu karena motif 

laba. Yunus (2007) yang terjun 

dalam bisnis Bank Kaum Miskin 

menggunakan ciri pasar dalam 

inovasi, proses produksi yang 

efisien, tetapi menggunakan 

hasilnya untuk tujuan sosial. 

Dengan begitu ia memperbaiki 

teori kapitalis dengan 

menyelenggarakan hal yang ia 

sebut bisnis sosial. Zohar (2005) 

menyebutnya sebagai kapitalisme 

spiritual. 

Banyak bukti ketika pemerintah 

melakukan pelayanan, meskipun 

semula dengan niat baik, 

pelayanan menjadi birokratif, 



dalam artian lamban, dan 

inefisien. Ketika inisiatif 

masyarakat diambil alih oleh 

pemerintah, seperti dana sehat, 

tabungan ibu bersalin, kelompok 

penimbangan, menjadi askeskin 

dan posyandu, cakupan menjadi 

nasional, tetapi gerakan 

kemandirian menjadi hilang, dan 

kita dihadapkan pada masalah 

penyalahgunaan, moral hazard, 

mark-up, salah sasaran. Gerakan 

kemandirian berubah menjadi 

gerakan menuntut. Today’s 

problems come from yesterday 

solutions., 

Jadi prinsip bahwa rakyat 

berhak memperoleh pelayanan 



kesehatan, atau bahwa negara 

wajib menyediakan pelayanan 

kesehatan tidaklah harus berarti 

pemerintahlah yang memproduksi 

pelayanan kesehatan. Menurut 

saya pemerintah haruslah 

menjamin penduduknya supaya 

sehat, bahkan kalau bisa sehat 

dengan menggunakan pelayanan 

kesehatan yang minimal atau 

seperlunya saja. 

Mengikuti logika Osborne 

(1992) pemerintah mungkin lebih 

baik berperan dalam mengarahkan 

– dalam bentuk mendorong, 

memfasilitasi, memberi insentif, 

membuat aturan, dan sebagainya – 

daripaya mengayuh, karena setiap 



upaya untuk menggabungkan 

upaya menjamin kesehatan 

penduduk (memerintah) dengan 

menjadi pelaksana pelayanan 

kesehatan (melaksanakan) sering 

melumpuhkan kemampuan 

pemerintah untuk menjamin 

kesehatan itu secara efektif. 
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Intinya, oleh Basri (2007) 

dikatakan bahwa persoalannya 

adalah bagaimana melakukan 

reorientasi peran negara secara 

dinamis sejalan dengan tuntutan 

perubahan yang terus berlangsung 

di lingkungan internal dan 

ekstenal. Bagaimana peran 

negara bisa optimal 

mendayagunakan segala potensi 

yang dimilki bagi sebesar-

besarnya kesejahteraan rakyat 

secara berkelanjutan. Kita harus 

belajar bagaimana mencari 

alternatif jalan ketiga, 

sebagaimana yang didiskusikan 

oleh Giddens (1999). 



 

Jalan Cerdas Menuju Sehat 

Sekarang saya akan 

membicarakan beberapa jalan 

cerdas menuju sehat secara 

eksplisit, dengan tidak 

mengurangi hal yang saya 

bicarkan secara implisit pada 

bagian sebelumnya. 

Salah satu jalan cerdas menuju 

sehat adalah menangani masalah 

gizi, karena banyak persoalan 

kesehatan lainnya tergantung 

pada masalah gizi. Namun pada 

umumnya, tidak ada jalan pintas 

dalam menangani masalah gizi, 

sesuai prinsip faster is slower 

(Senge, 1990). Saya mengambil 



contoh anemia ibu hamil, tetapi 

analoginya bisa dipakai untuk 

masalah kesehatan lain. Bertahun-

tahun pemerintah memberikan pil 

tambah darah gratis 1 kali 

sebanyak 90 tablet untuk semua 

ibu hamil, untuk mengurangi 

masalah anemia, namun tanpa 

hasil. Anemia ibu hamil tidak 

terjadi seketika, ia adalah akibat 

selama bertahun-tahun kita 

melalaikan – dalam banyak hal, 

tidak mampu – kewajiban keluarga 

untuk mengusahakan makanan 

yang cukup gizi. Artinya anemia 

ibu hamil bermula dari anemia dari 

wanita ketika belum hamil, 

bahkan anemia ketika remaja. 

Jadi penanggulangan anemia ibu 



hamil ketika hamil tidak akan 

efektif (Junadi, 1995). Anemia ibu 

hamil, harus ditangani ketika 

belum hamil. Halnya sama dengan 

masalah gizi buruk pada bayi. 

Penanggulangannya harus dimulai 

jauh sebelum peristiwa 

melahirkan, yaitu ketika ibu mulai 

hamil, atau mungkin dimulai 

ketika pasangan itu menikah. 

Demikian juga menanggulangi 

gangguan pertumbuhan. 

Atmawikarta (2007, hal 147-148) 

menemukan bahwa memberikan 

makanan pendamping ASI tidak 

efektif untuk menanggulangi 

gangguan pertumbuhan. Oleh 

karena itu penanganan gangguan 

pertumbuhan harus ditangani 



sebelum lahir. Artinya penanganan 

masalah gizi harus menggunakan 

daur kehidupan, mengintegrasikan 
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dalam penanggulangan 

kemiskinan, penciptaan lapangan 

kerja, dan peningkatan daya beli. 

Jalan cerdas menuju sehat 

yang lain adalah melakukan 

investasi kesehatan sejak anak-

anak. Salah satunya, kita perlu 

merestruktur program Usaha 

Kesehatan Sekolah, yang selama 

ini hanya merupakan jalan kecil – 

mengajarkan kesehatan 

masyarakat klaik – dan 

mengubahnya dengan 

mengintegrasikannya dalam 

seluruh kurikulum SD-SMA. 

Pertama, sesuai dengan semangat 

spiritual kapital, sekolah haruslah 



tempat untuk membangun sehat 

sosial, berlatih berdiskusi dan 

bekerja sama, membangun 

solidaritas mengatasi penderitaan 

orang lain. Kedua, anak-anak 

mulai diperkenalkan berbagai isu 

lingkungan dan kaitannya dengan 

kesehatan. Idenya adalah anak 

yang sadar kesehatan adalah yang 

hemat energi, sederhana, dan 

secukupnya. Ketika mulai remaja, 

anak sekolah perlu menguasai 

cara bertransportasi yang aman, 

baik untuk diri sendiri maupun 

untuk orang lain. Ia harus bisa 

mencari jajanan sekolah yang 

relatif murah tetapi sehat, dan say 

no to drug. Ia perlu memahami isu 

merokok, mengingat sekarang ini 



perusahaan rokok mengincar 

remaja, dan merokok ternyata 

perilaku antara untuk ke narkoba 

dan perilaku berbahaya lainnya 

(Damayanti, 2007, hal 9). 

Kemudian, ketika di SMA, remaja 

perlu memahami berbagai isu 

kesehatan reproduksi. 

Jalan cerdas sehat berikutnya 

adalah menyerahkan tanggung 

jawab kesehatan ke keluarga. Jika 

kita menyerahkan produksi 

pertanian ke petani, maka 

logikanya kita menyerahkan 

produksi kesehatan ke keluarga, 

bukan ke tenaga kesehatan, 

apalagi dokter. Keluargalah, 

bukan tenaga kesehatan yang mau 



menjaga anggota keluarganya 

yang sakit, 24 jam sehari, 7 hari 

seminggu. Keluargalah – dan 

bukan dokter yagn merawat – yang 

mau menghabiskan tabungan, 

menjual atau menggadaikan aset 

yang ada, agar anggota 

keluarganya kembali sehat. Peran 

sektor kesehatan adalah 

memberikan ruang, kesempatan, 

memfasilitasi agar keluarga bisa 

dan mampu menjaga agar 

keluarganya tetap sehat. 

Agar bisa begitu, salah satunya, 

semua promosi kesehatan 

haruslah dengan bahasa yang 

mudah, karena meskipun angka 

melek huruf penduduk Indonesia 



mencapai 90 persen rata-rata 

lama sekolah baruah 7,3 tahun18. 

Slogan kesehatan perlu dibuat 

yang mudah dimengerti. 

  

 
18 BPS : Indikator Kesejahteraan Rakyat 2005, Badan Pusat Statistik, Jakarta 2006, hal. 19. 
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Misalnya slogan gizi yang lama 4 

sehat 5 sempurna, jauh lebih 

mudah dimengerti dibandingkan 

slogan yang sekarang : Gizi 

Seimbang. Slogan KB yang lama, 2 

anak cukup, laki perempuan sama 

saja jauh lebih mudah dipahami 

dibanding Slogan KB yang baru : 

Keluarga Berkualitas pada tahun 

201519. Saya yakin, kalau pembaca 

diminta menjawab apa yang 

dimaksud dengan gizi seimbang, 

atau keluarga berkualitas, maka 

kita akan mendapatkan 

kesalahpahaman dan bukan 

kesamapahaman. 

 
19 Statistik Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003, opcit, kata pengantar hal, xix. 



Jalan cerdas menuju sehat 

berikutnya adalah memperbaiki 

akses air bersih untuk wilayah dah 

kelompok penduduk yang 

kekurangan air dan menghemat air 

untuk wilayah yang sekarang tidak 

kekurangan air. Di Indonesia, 

masih separuh penduduk belum 

mendapat akses air minum yang 

layak. Kalau kita lihat 

distribusinya antar pulau, mungkin 

banyak wilayah yang akses air 

bersih sangat kecil. Akses air 

bersih adalah investasi yang 

sering dianggap mahal, namun 

dalam jangka panjang ia akan 

menyelesaikan banyak masalah 

sekaligus. 



Penelitian pada proyek 

penyediaan air bersih di pedesaan 

di India menunjukkan penurunan 

yang sangat bermakna insiden 

diare, kolera dan berbagai 

penyakit yang ditularkan melalui 

air lainnya. Kedua pada umumnya 

di wilayah yang langka air, wanita 

dan anak-anaklah yang dibebani 

berjam-jam mencari air. Penelitian 

di wilayah pedesaan di Maroko 

menemukan bahwa perbaikan 

akses air bersih meningkatkan 

kehadiran anak sekolah, terutama 

wanita. Jadi perbaikan akses air 

bersih mengurangi beban waktu 

bagi perempuan, dan membuka 

lebih lebar kesempatan 

peningkatan pendapatan keluarga 



(UNDP, 2006), dan meningkatkan 

perannya untuk menyehatkan 

keluarganya. 

Sehat, seperti yang dimaksud 

oleh WHO, tidak akan pernah 

tercapai selama kita masih 

mempunyai masalah gender. Dari 

Grameen Bank, kita belajar 

bagaimana perempuan mengatasi 

masalah kemiskinan20. Dari 

Kerala, kita belajar bagaimana 

para ibu mengatasi masalah 

kekurangan gizi di tengah-tengah 

kemiskinan21. Dari 

  

 
20 Baca misalnya tentang Transforming Microfinance, di http://www.grameenfoundation.org   
21 Baca misalnya dalam Jayasree: Womeen and Health, diakses tgl 23 Maret 2007 dari 

www.thrani.com/pdf/women.pdf. 

http://www.grameenfoundation.org/
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kacamata ibu bumi, persoalannya 

adalah sederhana, spesies 

manusia sebagai sebuah 

subsistem, haya bisa hidup dan 

berkembang di bumi ini sebagai 

pasangan, persis seperti apa yang 

diisyaratkan Tuhan dalam Al 

Quran : dan kami jadikan makhluk 

di bumi ini berpasang-pasangan22. 

Kita memahami bahwa peran 

faktor di luar kesehatan jauh lebih 

besar dari peran sektor 

kesehatan, namun persoalannya 

adalah bagaimana memberikan 

pemahaman untuk kalangan 

sektor lain, kesehatan adalah 

 
22 Surat ke 36 (Yasin) ayat ke 36. 



sebuah subsistem yang penting 

untuk kesejahteraaan penduduk 

Indonesia. Sektor kesehatan telah 

lama meneriakkan slogan 

pembangunan berwawasan 

kesehatan, namun kelihatannya 

tidak banyak didengar orang, atau 

kalau didengar, tidak dimengerti. 

Kesepakatan alokasi 15 persen 

untuk kesehatan pun tidak ada 

tindak lanjutnya. Oleh karena itu, 

jalan yang lebih cerdas adalah 

mempromosikan pembangunan 

berwawasan lingkungan atau 

pembangunan berkelanjutan, yaitu 

mengusahakan agar dalam 

melakukan upaya untuk 

mensejahterakan penduduk 

sekarang, tidak mengurangi 



kesempatan anak cucu kita untuk 

mensejahterakan mereka (Price, 

1997, hal 9). Konsep 

pembangunan berwawasan 

lingkungan akan lebih cerdas dari 

pembangunan berwawasan 

kesehatan. Jika wawasan 

kesehatan bersifat 

antroposentrik, yaitu manusia 

menjadi titik pusat, maka 

wawasan lingkungan bersifat 

ekosentrik, yang menegaskan 

bahwa semua makhluk adalah 

anggota komunitas ekologis yang 

saling interdependen (Capra 1996, 

hal 11). Jadi, bila kita memelihara 

lingkungan, kesehatan otomatis 

jauh lebih mudah untuk dipelihara. 



Ada banyak jalan menuju 

kesehatan dan hanya akan 

ditemukan bilamana kita secara 

konstan menghilangkan model 

manajemen kuda mati. Secara 

kontinyu mengubah sikap mental 

kita dan secara kontinyu 

memikirkan yang lain. Seperti 

sebuah dongeng, setiap orang 

mempunyai peran yang berbeda 

dalam dongeng itu. Hanya kalau 

kita mau berdialog dan berdiskusi, 

hanya kalau kita mau saling 

mendengar opini yang lain, kita 

kaan tahu kisah itu keseluruhan.❖ 

 


