
AMBULANS GOTONG ROYONG

(Ma’Bulle Tomasaki)

10/23/20

Inovasi Puskesmas Limbong Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara



pendahuluan
Kecamatan Rongkong merupakan
salah satu dari tiga kecamatan di
Kab. Luwu Utara yang masuk dalam
kategori kecamatan sangat
terpencil yang terdiri dari 7
Desa.Terdapat satu desa dan dua
dusun yang tidak bisa dilalui oleh
mobil, yaitu desa Minanga, dusun
Lasa yang berada di desa Komba
dan dusun salukanan yang ada di
desa Kanandede.
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Latar belakang
Adanya cakupan persalinan Nakes
dan Faskes yang tidak mencapai
target dimana pada akhir tahun
2017 dan ada kasus kematian bayi
sebanyak 3 Bayi yang terjadi di Desa
Minanga ( 2 kasus) dan di Desa
Pengkendekan (1 kasus), yang mana
Desa Minanga dan Desa
Pengkendekan memang memiliki
kondisi jalan yang sangat sempit dan
terjal.
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Ambulans Gotong royong (Ma’ Bulle Tomasaki)

diangkat masyarakat dalam musrembang desa

pada tahun 2018 sehingga tercapai sebuah

kesepakatan untuk membentuk inovasi Ambulance

Gotong Royong (Ma’ Bulle To Masaki).

bekerjasama lintas sektor antara Puskesmas

Limbong, Camat Rongkong dan Kepala Desa.

Kepala Desa membuat tim kerja Ambulance

Gotong Royong yang tertuang dalam surat

keputusan kepala desa.

lanjutan



Pembiayaan
1. swadaya

2. Dana Desa (ADD).
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Proses kerja :

Masyarakat yang sulit ditangani
oleh Bidan Desa, dan harus
dirujuk, maka tim kerja
Ambulance Gotong Royong segera
menyiapkan tandu sesuai tugas
masing – masing dalam Tim
Kerja.
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Mamfaat :

A. Bagi masyarakat :

1. Memudahkan akses terhadap pelayanan
kesehatan khususnya untuk wilayah / dusun
yang tidak bisa diakses oleh kendaraan roda
empat.

2. Sebagai model transportasi rujukan yang
dianggap memadai dan siap siaga untuk
dapat mengurangi kejadian yang tidak
diinginkan karena keterlambatan
pertolongan

3. Menumbuhkan jiwa gotong masyarakat
untuk saling tolong menolong 10/23/20



lanjutan

B. Bagi Petugas Kesehatan :
1.Membantu petugas untuk 

melakukan pertolongan pada 
pasien

2.Pasien dapat ditangani lebih 
cepat
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IMPLEMENTASI

1. Ambulance Gotong Royong ini telah
beberapa kali dilakukan untuk merujuk
pasien ke sarana kesehatan yang lebih
memadai yaitu di Desa Minanga dan Dusun
Salukanan Desa Kanandede dan Dusun
Lasa Desa Komba dengan kasus ibu hamil
susah melahirkan dan Kecelakaan kerja.

2. Tim kerja Ambulance Gotong Royong
beserta masyarakat setempat selalu
menyiapkan tandu untuk merujuk pasien
dengan cara di gotong menuju tempat
yang bisa dijangkau oleh mobil
Ambulance.
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KEUNGGULAN

1. Memudahkan akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan
khususnya di daerah yang tidak
bisa diakses dengan kendaraan
roda empat.

2. Masyarakat tetap dapat
memperoleh pelayanan kesehatan
memadai.

3. Dapat menurunkan angka kematian
ibu dan Anak akibat keterlambatan
pelayanan
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KELEMAHAN

1.Sarana dan prasarana masih 
belum memadai, seperti tandu 
yang dibuat secara manual oleh 
masyakat karena tandu yang 
digunakan dari bahan local 
seperti bambu yang mudah
lapuk sehinggah selalu diganti.

2.Baru dianggarkan pada dana
Desa Tahun 2020.
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ALAT  PENDUKUNG  FASILITAS

1. Rojer / HT adalah sarana atau fasilitas
pendukung untuk Tim dalam melakukan
komunikasi apalabila ada kejadian gawat
darurat seperti orang kecelakaan, sakit
dan Ibu yang akan mealhirkan.

2. Tandu adalah alat yang dibuat dari bahan
local seperti bambu dengan rotan yang 
digunakan untuk mengikat sehinggah
terbentuk yang disebut tandu yang 
digunakan untuk mengusung orang yang 
sakit
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Dokumen hasil Pertemuan
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Nota Kesepakatan
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Kegiatan Ambulans gotong royong
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Alat dan Sarana Komunikasi
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Sekian
&

Terima Kasih


