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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

 

 Profil Puskesmas Pondok Sukmajaya yaitu menjelaskan mengenai 

gambaran situasi derajat kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas 

Pondok Sukmajaya yang diterbitkan setiap tahun sekali. Dalam profil ini 

memuat berbagai data tentang kesehatan masyarakat yang meliputi data 

derajat kesehatan, upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Profil 

kesehatan ini juga menyajikan data pendukung lain yang berhubungan 

dengan kesehatan seperti data kependudukan, data sosial ekonomi, data 

lingkungan dan data lainnya. Data dianalisis dengan analisis sederhana dan 

ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. 

Penerbitan profil Puskesmas Pondok Sukmajaya 2019 ini adalah agar 

diperoleh gambaran keadaan umum kesehatan masyarakat di wilayah 

Puskesmas Pondok Sukmajaya khususnya tahun 2019 dalam bentuk narasi, 

tabel, dan gambar. 

Profil Puskesmas Pondok Sukmajaya 2019 diharapkan dapat 

memberikan data yang akurat, untuk mengambil keputusan berdasarkan 

fakta. Selain itu profil ini dapat digunakan sebagai penyedia data dan 

informasi dalam rangka evaluasi perencanaan, pencapaian program kegiatan 

di Puskesmas Pondok Sukmajaya tahun 2019. 

1.2  TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1 Tujuan Umum 

Memberikan data dan informasi yang menggambarkan situasi 

kesehatan di wilayah  Puskesmas Pondok Sukmajaya untuk 

mengevaluasi hasil pencapaian program  serta sebagai bahan acuan 
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untuk perencanaan pembangunan kesehatan tahun berikutnya dengan 

tujuan akhir adalah untuk mendukung Proses Registrasi 

Puskesmas. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

 

a. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang ada dan 

mengusulkan Sumber Daya Manusia yang belum tersedia 

b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit 

menular serta mencegah timbul dan menyebarnya penyakit 

yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) 

c. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat 

d. Memberikan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi 

e. Memberdayakan potensi masyarakat dibidang kesehatan 

menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

f. Menggerakan serta menggalang komitmen yang sama dari 

pelaku pembangun 

 

1.2.3 Sasaran 

 

a.  Pembangunan yang dilaksanakan memberikan dampak 

positif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan 

b.  Meningkatnya penatalaksanaan kasus dan manajemen 

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 

khususnya di daerah yang angka kesakitan dan kematiannya 

tinggi 

c.  Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan 

kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkesinambungan 

d.  Terpenuhinya kebutuhan keluarga akan pelayanan 

masyarakat 

e.  Pembangunan yang dilaksanakan memberikan dampak 

positif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan 

f.  Tersedianya SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan 
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1.2.4 Indikator Sasaran 

 

a.  Meningkatnya pelayanan kesehatan  

b.  Angka kesakitan, kecacatan dan angka kematian penyakit 

menular menurun serta cakupan imunisasi meningkat 

c.  Kualitas kesehatan lingkungan lebih meningkat  

d.  Meningkatnya jumlah kunjungan 

e.  Tercukupinya sarana dan prasarana kesehatan 

f.  Menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, 

balita, angka Gizi Buruk dan meningkatkan serta 

memperpanjang produktivitas Lansia 

g.  Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) di 

masyarakat  

h.  Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 

 

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN 

  Penyajian Profil Kesehatan Puskesmas Pondok Sukmajaya tahun 

2019 dituangkan dalam sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I   Pendahuluan 

Berisi penjelasan tentang latar belakang , maksud dan tujuan serta 

sistematika penulisan 

 

BAB II Gambaran Puskesmas Pondok Sukmajaya 

Dalam bab ini dijelaskan data dan informasi mengenai gambaran 

umum geografis dan  kondisi demografis serta kaitannya dengan 

permasalahan kesehatan di wilayah kerja 

 

BAB III  Situasi Derajat Kesehatan 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran derajat kesehatan 

masyarakat di wilayah kerja, yang meliputi : kematian, angka 

kesakitan, kejadian luar biasa dan status gizi.  Dijelaskan pula 
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mengenai kesehatan lingkungan dan peran serta dan perilaku 

masyarakat. 

 

BAB IV Situasi Upaya Kesehatan 

Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pelayanan kesehatan dasar 

, upaya program dan upaya layanan serta PKP  

BAB V  Menguraikan tentang tenaga kesehatan , sarana prasana serta 

pembiayaan kesehatan 

 

BAB VI Kesimpulan 

Menguraikan hal-hal penting , masalah dan usulan 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 KONDISI GEOGRAFIS 

 Puskesmas Pondok Sukmajaya berdiri sejak tahun 2003, terletak di 

Perumahan Pondok Sukmajaya Blok G3 Ujung Rt 07 Rw 02 Kelurahan 

Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Dengan Luas tanah 496 m2. 

Puskesmas Pondok Sukmajaya memiliki wilayah kerja seluas sekitar 2.87 

KM2  akan tetapi pada tahun 2018 di bulan oktober Puskesmas Pondok 

Sukmajaya di lakukan Renovasi gedung dan selesai pada tahun 2019 yang 

nmengakibatkan luas bangunan dan tanah puskesmas mengalami 

perubahan yaitu luas  bangunan Puskesmas Wilayah kerja Puskesmas 

berbatasan dengan : 

- Sebelah Utara    : Kelurahan Abadi Jaya, 

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kalibaru dan Cilodong 

- Sebelah Barat    : Kelurahan Tirta Jaya, 

- Sebelah Timur   : Kelurahan Sukamaju. 

Wilayah kerja Puskesmas Pondok Sukmajaya meliputi 1 Kelurahan, 

yaitu kelurahan Sukmajaya, dimana kelurahan terdekat berjarak 1 Km. 

Adapun keadaan setiap Kelurahan dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini. 

Tabel 2.1. 
Tabel Wilayah Kerja Puskesmas Pondok Sukmajaya Tahun 2019 
 

No Kelurahan Luas Wilayah (KM) Jumlah RW Jumlah RT 

1 Sukmajaya 2,87 13 - 

 

 

2.2 KONDISI DEMOGRAFI 

Berdasarkan Data kecamatan Sukmajaya, pada tahun 2019 jumlah 

penduduk di Kelurahan Sukmajaya berjumlah  39.963  jiwa, dengan 

rinciannya terlihat pada tabel berikut : 
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TABEL 2.2 

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 

DI WILAYAH UPF PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA 

TAHUN 2019 

NO 

GOLONGAN 

UMUR 

KELURAHAN  

SUKMAJAYA 
JUMLAH % 

 L P L+P  

1 0 – 14 4.697 4.620 9.317 23.31% 

2 15 - 64  14.272 14.112 28.384 71.03% 

3 60+ 1.136 1.126 2.262 5.66% 

 JUMLAH 20.105 19.858 39.963 100% 

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Depok 

 

2.3 MASALAH KESEHATAN TERKAIT 

 

1. Salah satu masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerja adalah 

masalah Kesehatan Lingkungan. Dari 13 Rw yang ada , Rw 04 

dinyatakan sebagai wilayah lingkungan  kumuh dan kotor, Juga 

terdapat banyak penderita penyakin TB ,balita kurang gizi, 

kehamilan resti serta gangguan jiwa. Sedangkan di Rw 6 jumlah 

penduduknya padat dan kurang peduli terhadap lingkungan 

sehingga mengakibatkan lingkungannya kotor dan tak terawat. 

2. Terjadi Lonjakan Kasus DBD di tahun 2019, Jumlah Kasus di tahun 

2018 hanya 19 Kasus dan tahun 2019 terdapat 101 Kasus. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya rasa pedulih masyarakat akan 

kesehatan lingkungannya di barengi dengan curah hujan yang tinggi 

sehingga timbul genangan air yang mengakibatkan jentik-jentik dari 

nyamuk Aedes Aegypti 
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3. Tidak tersedianya Posyandu Di RW 11 dikarenakan Lingkungan 

Perumahan yang dimana para penduduknya sibuk bekerja sehingga 

tidak terdapatnya posyandu setempat. 

4. Walaupun belum ada data pasti , tetapi saat kegiatan di Posyandu 

akan ditemukan paling tidak 2-3 anak yang mengalami Stunting di 

tiap Posyandu , ini juga menjadi hal yang sangat krusial dan  harus 

segera dicari alternatis pemecahan masalah nya. 

5. Walaupun belum ada data pastinya juga , cukup banyak terdapat 

anak yang putus sekolah. Dan ini juga secara tidak langsung akan 

mempengaruhi status kesehatan dan status gizi masyarakat , 

khususnya kelompok usia rentan. Kondisi ini juga sangat mungkin 

adalah akibat daya beli  yang rendah , akibat angka pengangguran 

yang cukup tinggi. 

6. Dari Tabel Kependudukan berdasarkan pendidikan , dapat dilihat 

juga bahwa tingkat pendidikan juga relatif tidak tinggi. Kondisi ini 

juga tentu akan mempengaruhi status kesehatan dan status gizi 

masyarakatnya. 
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BAB III 

SITUASI DERAJAT KESEHATAN 

 

3.1 DERAJAT KESEHATAN 

 

 Kesehatan adalah hak hukum masyarakat dan tanggung jawab 

negara. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan keinginan mutlak setiap 

manusia. Kesehatan seseorang tidak bisa diukur hanya dengan kondisi fisik 

namun juga lingkungan akses terhadap makanan bergizi, akses pelayanan 

kesehatan hingga budaya sehat dikalangan masyarakat. Berdasarkan 

konstitusi WHO (World Health Organization) telah ditegaskan bahwa 

memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan hak azasi 

setiap orang. 

 Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari 

pembangunannasional yang diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber 

daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta mampu memelihara 

dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan komitmenyang tinggi 

terhadap kemanusiaan dan etika serta dilaksanakan dengan semangat 

pemberdayaan dan kemitraan yang tinggi 

. 

3.2 KEMATIAN (MORTALITY) 

 

Mortalitas berhubungan erat dengan angka kesakitan (Morbiditas), 

karena penyakit merupakan akumulasi akhir dari berbagai penyebab 

terjadinya kematian.Tingginya tingkat kematian khususnya kematian ibu dan 

kematian bayi karena penyakit tertentu disuatu daerah dapat dijadikan 

sebagai alat ukur atau indikator bahwa derajat kesehatan di daerah tersebut 

masih rendah, yang dapat diartikan rendahnya  kesadaran  masyarakat  

untuk  berperilaku  hidup  sehat. Kejadian kematian juga dapat digunakan 
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sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan 

program pembangunan kesehatan lainnya. 

 

 

3.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) 

 Angka Kematian bayi di wilayah  Puskesmas Pondok Sukmajaya tahun 

2019 berdasarkan data yang ada tidak ditemukan kasus. 

 

3.2.2    Angka Kematian Balita 

Angka kematian balita adalah kematian anak umur < 5 tahun per 1000 

kelahiran hidup. Di wilayah  Puskesmas Pondok Sukmajaya pada tahun 2019 

berdasarkan data yang ada tidak ditemukan kasus. 

 

3.2.3  Angka Kematian Ibu (AKI) 

Kematian Ibu adalah jumlah pada masa kehamilan, melahirkan dan 

nifas per 100.000 kelahiran hidup.Untuk wilayah kerja Puskesmas Pondok 

Sukmajaya pada tahun 2019 tidak terdapat kasus kematian ibu. 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Kematian Ibu di Wilayah  Puskesmas Pondok Sukmajaya Tahun  2019 

No 

 

Kelurahan 

 

Jumlah Ibu Bersalin 

 

Jumlah Kematian Ibu 

 

1 

 

Pondok 

Sukmajaya 

 

801 

 

0 

 

Total 

 

801 

 

0 

  

  Sumber : profil  Puskesmas Pondok Sukmajaya 
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3.4 Angka Kesakitan (Mordibity) 

 

3.4.1  Penyakit Infeksi 

3.4.2  Penyakit Infeksi Bersumber Binatang 

 1.    Penyakit DBD 

Tabel 3.2 

Jumlah Kasus DBD di  Puskesmas Pondok SukmajayaTahun 2019 

 

No 

 

Kelurahan 

 

Jumlah Kasus 2019 

 

% yang ditangani 

 

1 

 

Pondok 

Sukmajaya 

 

101 

 

100 

 

Total 

 

101 

 

100 

 Sumber : Data  Petugas Kesling  Puskesmas Pondok Sukmajaya 

 

Sampai saat ini penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih 

merupakan masalah kesehatan masyarakat Kota Depok umumnya dan 

wilayah  Puskesmas Pondok Sukmajaya pada khususnya. Epidemiologi 

cenderung semakin meningkat jumlah penderitanya serta sangat luas 

penyebarannya. Selain sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan 

kepadatan penduduk, penyakit DBD selalu ditemukan tiap tahun dan tidak 

sedikit membawa korban jiwa, sehingga penyakit ini perlu mendapat 

perhatian baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu perlu terus 

ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan 

dengan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) serta mengaktifkan kader 

pemantau jentik melakukan PJB serta penyuluhan yang terus menerus, baik 

yang dilakukan oleh Puskesmas, Kecamatan/Kelurahan serta kader 

mengenai pencegahan demam berdarah untuk menurunkan jumlah kasus 

demam berdarah. 
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2. Filariasis  

Penyakit Filariasis yang disebabkan oleh cacing Filaria dan 

penularannya melalui vektor yaitu nyamuk, di wilayah  Puskesmas Pondok 

Sukmajaya pada tahun 2018 tidak ditemukan kasus filariasis. Pada tahun 

2019 juga tidak ditemukan dan telah dilaksanakan kegiatan Minum Obat 

Masal Pencegahan Filariasis 

 

Tabel 3.3 

Jumlah Kasus Penyakit Filariasis di  Puskesmas Pondok 

Sukmajaya 

Tahun 2018-2019 

No Kelurahan 

Jumlah 

Penderita Tahun 

2018 

Jumlah 

Penderita Tahun 

2019 

 

% 

Ditangani 

 

1 

 

Pondok 

Sukmajaya 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Total 

 

0 

 

0 

 

0 

Sumber: Data LB1 UPT Puskesmas Kec. Sukmajaya 

 

3.4.3 Penyakit PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi) 

1. TBC 

Penyakit Tubercolosis ( TBC) merupakan penyakit lama namun 

tetap masih ada hingga saat ini. Ditemukan kasusdi wilayah Kota Depok 

dari tahun 2018 s/d tahun 2019 terus meningkat, akan tetapi masih 

dibawah target nasional yaitu sebesar 70%. Penemuan kasus TB paru 

di  Puskesmas Pondok Sukmajaya pada tahun 2018 sebanyak 20 

kasus, dantahun 2019 sebanyak 29  kasus. 

2. Difteri 

Penyakit Difteri pada tahun 2018 hingga 2019 tidak ditemukan di 

wilayah kerja  Puskesmas Pondok Sukmajaya.  
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3. Tetanus Neonatorum 

Penyakit Tetanus Neonatorum pada tahun 2019 tidak ditemukan di 

wilayah kerja  Puskesmas Pondok Sukmajaya. 

4. Campak 

Pada tahun 2018 tidak ditemukan kasus campak sebanyak 0 

Untuk cakupan imunisasi 95.2 %. dan pada tahun 2019 ditemukan 

kasus campak sebanyak 0 kasus dengan cakupan imunisasi 96.3 %. 

Berarti tidak ditemukan kasus campak di wilayah Puskesmas Pondok 

Sukmajaya pada. 

3.4.4   Penyakit  Menular Langsung 

a.  ISPA 

Penemuan kasus ISPA di tahun 2019 sebanyak 343 kasus. 

Program penyakit ISPA yang sudah dilaksanakan saat ini sudah 

mencakup semua golongan umur. 

b.  Diare 

Terjadi penaikan Penemuan kasus diare di  Puskesmas Pondok 

Sukmajaya selama 2 tahun,namun demikian tidak dilaporkan adanya 

kematian akibat diare, hal ini menggambarkan penatalaksanaan kasus 

diare di  Puskesmas Pondok Sukmajaya sudah baik. 

Tabel 3.4 

Jumlah Penderita Diare di  Puskesmas Pondok Sukmajaya 

Tahun 2018-2019 

No 

 

Kelurahan 

Diare pada 

Balita dan 

Dewasa 2018 

Diare pada Balita 

dan dewasa 2019 

% Balita dan 

dewasa 

Ditangani 

1 

 

Pondok 

Sukmajaya 

 

242 

 

484 

 

100 

 

Total 

 

242 

 

484 

 

100 

Sumber : Profil  Puskesmas 
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c. Kusta  

Penyakit Kusta masih merupakan masalah kesehatan di 

masyarakat karena  akibat yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah 

kecacatan. Pada tahun 2019 jumlah penderita kusta di wilayah kerja 

Puskesmas Pondok Sukmajaya ditemukan sebanyak 1 orang. 

 

3.4.4  Penyakit Non Infeksi 

1. Hypertensi 

Di wilayah  Puskesmas Pondok Sukmajaya pada tahun 2019 

ditemukan kasus penyakit Hypertensi sebanyak 2.458 kasus 

2. Kejadian Luar Biasa (KLB)  

Untuk kasus filariasis di wilayah  Puskesmas Pondok Sukmajaya 

sampai dengan saat ini. tidak ditemukan kasus Kejadian Luar Biasa 

(KLB). 

 

3.5 STATUS GIZI 

3.5.1 Kurang Energi Protein (KEP) pada Balita 

 Status Gizi balita tahun 2018 dengan menggunakan standar Z Score 

baku WHO – NCHS. Dan tidak ditemukan kasus gizi buruk. 

3.5.2 Anemia Gizi Besi pada Anak Sekolah 

 Puskesmas Pondok Sukmajaya belum mempunyai data Anemia Gizi 

Besi yang kuantitaf pada anak sekolah. Hal ini dikarenakan sampai saat 

ini belum ada pendataan anemia gizi besi kuantitatif  pada anak 

sekolah. 

3.5.3 Anemia Gizi pada WUS, Wanita Pekerja dan Remaja Puteri 

Seperti juga pada anak sekolah, data anemia gizi besi pada WUS, 

wanita pekerja dan remaja puteri sampai tahun 2018  belum mempunyai 

data anemia gizi besi kuantitatif. 
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3.5.4 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 

  Hingga tahun 2018 belum ada laporan mengenai kasus GAKY di UPF 

Puskesmas Pondok Sukmajaya. Wilayah kerja  Puskesmas Pondok 

Sukmajaya memang bukan daerah endemis GAKY, namun demikian 

upaya untuk mencegah terjadinya gangguan akibat kekurangan yodium 

tetap dilakukan antara lain berupa penyuluhan terpadu, pendataan jenis 

garam yang mengandung yodium, serta pemantauan penggunaan 

garam beryodium di masyarakat melalui anak SD/MI. Karena secara 

sekilas , masih dapat ditemukan adanya anak dengan ukuran yang lebih 

kecil daripada teman sebayanya. Saat pendataan PIS-PK di tahun 2018 

nanti , diharapkan dapat didapatkan data kuantitatif dari anak yang 

mengalami Stunting. 

3.5.5 Kekurangan Vitamin A 

Sampai saat ini di wilayah Puskesmas Pondok Sukmajaya Vitamin A 

tidak menjadi masalah utama karena tidak terdapat kasus yang 

menunjukkan adanya penderita. Namun untuk mencegah terjadinya 

penyakit Xeropthalmia tetap dilakukan pemberian kapsul Vitamin A 

dosis tinggi pada bayi, balita, ibu hamil dan melahirkan serta remaja 

putri. 

3.5.6 Gizi Lebih 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa di Indonesia saat ini 

telah terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan, sebagai akibatnya 

terjadi masalah gizi ganda yaitu di satu pihak masalah kekurangan zat 

gizi masih merupakan masalah yang harus ditanggulangi, tetapi di sisi 

lain masalah gizi lebih terutama pada bayi dan balita mulai banyak 

ditemukan dan cenderung meningkat terutama di kota besar. Masalah 

gizi lebih ini sangat berkaitan dengan berbagai resiko penyakit 

degeneratif yang ditimbulkannnya.  
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BAB IV 

SITUASI UPAYA KESEHATAN 

 

 

Salah satu langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat adalah upaya pelayanan kesehatan dasar. 

Pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan secara tepat diharapkan 

dapat mengatasi sebagian besar masalah kesehatan yang terjadi di 

masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan di Puskesmas 

Pondok Sukmajaya adalah: 

 

A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional 

dan global serta yg mempunyai daya ungkit tinggi untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. Program tersebut terdiri dari : 

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial 
 

a. Upaya Promosi Kesehatan. 
 

b. Upaya Kesehatan Lingkungan. 
 

c. Upaya KIA dan KB 
 

d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat. 
 

e. Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit ( P2) 
 

f.  Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat. 
 

2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan 
 

a. Kesehatan Lansia 
 

b. Kesehatan Olah raga 
 

c. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat 
 

d. Upaya Kesehatan Tradisional 
 

e. Upaya Kesehatan Kerja 

 

 

 



16 

 

B. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN PENUNJANG (FARMASI 
DAN LABORATORIUM) 

 

adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan 

yang ditemukan di pasien yang berkunjung ke puskesmas, antara lain: 

1. Rawat Jalan 
 

a. Pelayanan Umum 

b. Pelayanan Lansia 

c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut’ 

d. Pelayanan KIA, Imunisai dan KB 

e. Pelayanan Konseling Terpadu ( pelayanan Promosi Kesehatan, 

Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pelayan PKPR Pelayanan 

Gizi) 

f. Pelayanan Farmasi 

g. Pelayanan Laboratorium 

h. Pelayanan TB 

 

2. Jejaring 
 

Jejaring Puskesmas Meliputi 4 Bidan praktik mandiri dan 1 klinik swasta 

 

C. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL 

 

         Upaya Promosi Kesehatan 

 Kegiatan yang dilakukan : 

a. Merencanakan penyuluhan dan membuat jadwal integrasi lintas 

program 

b. Pelaksanaan Penyuluhan dalam gedung dan luar gedung 

c. Penyuluhan pada keluarga/ pasien risiko tinggi berintegrasi 

dengan Perkesmas 

d. Melaksanakan PHBS di Puskesmas dan di Kelurahan Sukmajaya ( 

Sekolah, rumah tangga, tempat umum) 

e. Sosialisasi dan pembinaan kepada Jumantik, kader posyandu, 

TOMA, UKS 

f. Pembinaan Desa Siaga 

g. Pembinaan GSI Kelurahan. 
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3. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 

- Dalam rangka mencapai Depok Sehat maka kegiatan promosi 

Kesehatan harus ditingkatkan dengan cara melengkapi materi 

penyuluhan untuk pasien, masyarakat dan Kader. Materi penyuluhan 

dengan berbagai topik kesehatan bisa berupa leaflet, lembar balik, 

Power Point dan poster. 

- Penyuluhan dilakukan didalam gedung dan diluar gedung. 

 

a. Penyuluhan Dan Konseling Didalam Gedung 
 

        Dilaksanakan di klinik Sanitasi, Klinik MTBS, klinik Gizi, pojok oralit 

dan di ruang tunggu melalui leaflet, dan lembar balik. 

- Bahan penyuluhan dan alat peraga tersedia (leaflet, poster, majalah 

dinding, lembar balik) 

- Petugas penyuluh adalah para medis yang pada saat tersebut 
terjadwal. 

 

- Warta Puskesmas adalah kliping berita/info kesehatan yang 

dikumpulkan dari majalah/Koran yang diganti setiap minggu dan 

diarsipkan. 

- Penyuluhan dengan media poster di dinding/tembok agar mudah 

dibaca oleh pengunjung. 

 

KLINIK PENDUKUNG UNTUK PROMOSI DAN PREVENTIF DALAM 
GEDUNG : 

 

1. Klinik MTBS : menerima pasien dan melakukan pemeriksaan, 

konsul dokter dan nasehat untuk ibu dan keluarga anak balita yang 

sakit agar melakukan nasehat sesuai dengan diagnosa penyakit 

dan anjuran dokter. 

2. Klinik Sanitasi : menerima rujukan dari poli umum/poli lansia/ poli 

MTBS dan memberikan penyuluhan/konseling kesehatan pada 

masyarakat sehat ataupun sakit tentang air bersih, jamban 
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sehat,rumah sehat,kantin sehat, makanan jajanan dengan zat 

pewarna,pemakaian kaporit, dan penyakit akibat lingkungan yang 

tidak sehat seperti (kecacingan, diare, demam berdarah, 

chikungunya, demam tipoid dan penyakit kulit) 

3. Klinik Gizi Medik : menerima rujukan dari poli umum/poli lansia/ 

poli MTBS, laboratorium dan KIA dan memberikan 

penyuluhan/konseling kepada masyarakat/ pasien yang risiko 

tinggi dalam bidang gizi. 

4. Klinik Konseling KB : menerima rujukan dari poli umum dan KIA 

atau langsung dan memberikan konseling pra pemilihan metode 

kontrasepsi, sebelum melahirkan dan setelah persalinan atau 

berganti cara dan yang ada efek samping/ komplikasi. 

Disamping itu Puskesmas juga telah melaksanakan konseling 

untuk penderita yang dicurigai mengidap TBC, Konseling terhadap 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan Konseling TB/HIV. 

 

b. Penyuluhan Di Luar Gedung 

Dilaksanakan di posyandu, posbindu, sekolah, dan pertemuan 

/rapat kader di kelurahan/kecamatan. Terjadwal lengkap dengan 

Notulen, daftar hadir dan RTL. 

B. Puskesmas yang ber PHBS 
 

 Puskesmas bebas rokok : dengan menerapkan PERDA NOMOR 10 

Tahun 2011 dan Peraturan Daerah kota Depok Nomor 7 Tahun 

2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok maka sebagai model pertama 

adalah Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

pertama. 
 

Adapun Ruang lingkup KTR adalah : 

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
 

2. Tempat Proses Belajar Mengajar 
 

3. Tempat Anak Bermain 
 

4. Tempat Ibadah 
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5. Angkutan Umum 
 

6. Tempat Kerja 
 

7. Tempat Umum 
 

8. Tempat Lain Yang Ditetapkan 
 

Di Puskesmas sudah di pasang Stiker larangan merokok di setiap 

ruangan, ruang tunggu dan halaman juga Banner Kawasan Tanpa 

Rokok. 

 Puskesmas Lingkungan bersih : Ada pemantauan kebersihan di setiap 

ruangan dan halaman, 3x sehari sesuai dengan check list yang ada di 

ruangan . 

 Puskesmas Pondok Sukmajaya juga menerapkan Kawasan bebas Asap 

Rok  

 Hasil Pemantauan jentik yang dilakukan oleh jumantik setiap minggu 

menunjukkan bahwa Angka Bebas Jentik di Puskesmas <95.00 %. 

Jenis penampungan air yang diperiksa adalah : Bak mandi / ember (5), 

Dispenser (1), kulkas (3), tempat tirta (1), talang air tempat penjor(2) 

 Puskesmas dengan Jamban Sehat : Puskesmas memiliki jamban 

sebanyak 2 dengan konsidibaik, lancar, tidak berbau, bersih dan sehat. 

 Puskesmas Pondok Sukmajaya adalah Puskesmas UPF bagian dari 

UPT Puskesmas Sukmajaya. Pengembangan kesehatan Ibu terutama 

ANC dilaksanakan pada ruang yang khusus dan penyuluhan tentang 

persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan bukan dukun. Penyuluhan 

tentang pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dilaksanakan 

sesuai jadwal diatas di dalam gedung ataupun di luar gedung sesuai 

dengan jadwal .  

 Puskesmas Pondok Sukmajaya mempunyai ruang khusus untuk anak 

dan imunisasi. Semua anak Balita yang datang ke Puskesmas sebelum 

mendapat imunisasi harus mendapatkan pelayanan “SDIDTK” 

(Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak), jika pada 

pemeriksaan penapisan tumbuh kembang didapat ketidak sesuaian 
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denganumurnya maka akan dikonsulkan/ rujukan internal ke poli umum 

dan ke petugas gizi Puskesmas (klinik Gizi Medik) selanjutnya apakah 

mampu diatasi dengan observasi atau harus dirujuk ke poli tumbuh 

kembang anak di Rumah Sakit . 

 Promosi kesehatan “Mencuci tangan dengan air bersih dan memakai 

sabun” selalu diperagakan setiap awal dari rapat rutin di Puskesmas. 

Kemudian memperagakan bersama-sama dengan masyarakat dalam 

setiap kesempatan pertemuan, rapat lintas sektoral dan di setiap 

kegiatan. 

 Pertemuan dengan jumantik diadakan rutin sebulan sekali dan 2x 

setahun saat evaluasi 

 kinerja, pertemuan kader dalam pembinaan kader dilakukan setiap 

bulan pada saat kegiatan Rakor Kelurahan. 

 Pertemuan dengan tokoh masyarakat dilakukan dalam musyawarah 

masyarakat desa, rapat koordinasi kelurahan, safari kesehatan dan 

pada beberapa kegiatan di kelurahan. 

 

C. Peran Serta Masyarakat. 

Peran Serta Masyarakat (PSM) adalah mengembangkan kemampuan 

untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan sehingga 

individu/keluarga tumbuh menjadi perintis pembangunan yang dilandasi 

semangat gotong royong. Contoh PSM di kelurahan Sukmajaya adalah 

keberadaan desa siaga di kelurahan Sukmajaya dan Posyandu, dimana 

adanya kepedulian masyarakat/tanggap/respon terhadap permasalahan 

kesehatan/sosial/bencana yang terjadi dimasyarakat seperti ikut dalam 

posyandu, kerja bakti secara gotong royong, penyebarluasan informasi, dana 

bantuan dsb 
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D.  U.K.B.M. (Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) 

 

Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan 

dalam bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Kesehatan (UKBM) salah satunya 

adalah Posyandu. 

-  Jumlah Posyandu   =  13 Buah 

-  Frekwensi bimbingan teknis Posyandu =   2  Kali/tahun 

-  Jumlah Kader Posyandu yang ada  = 105 Orang 

- Jumlah Kader yang dilatih   =  65  Orang 

-  Jumlah kader yang di bina langsung di posyandu  =     105 Orang 

- Jumlah kader yang aktif   =  105 Orang  

- Jumlah Kader posbindu   =     50 Orang 

 

 

1. Posyandu Balita 

 

Tabel 4.4 

Kegiatan Posyandu BALITA 

TINGKATAN POSYANDU 
JUMLAH 
KADER 

TOGA UKK 

Pratama - - - - 

Madya 3 3 orang - - 

Purnama 7 72 orang - - 

Mandiri 3 30 orang - - 

 

Tabel 4.5 

Jadwal Kegiatan Posyandu sbb: 

 

N0 Nama Posyandu 
Tanggal 

Penimbangan 
Jumlah Kader 

1 Cendrawasih 04 10 

2 Camar 12 10 

3 Nuri 14 10 

4 Cendrawasih 6 12 

5 Kasuari 08 8 

6 Kenari 06 8 

7 Kutilang 09 7 

8 Merak 05 10 

9 Bangau Putih 10 10 
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10 Merpati A 17 7 

11 Merpati B 11 10 

12 Parkit 07 5 

13 Mutiara 04 3 

 

 

2. Posyandu Lansia 
 

Jumlah Posyandu Lansia yang terdapat di Puskesmas Pondok 

Sukmajaya 11 buah yaitu: 

NO Nama Posbindu Jumlah Kader 

1 Cendawasih 4 

2 Camar 3 

3 Nuri 4 

4 Gelatik 6 

5 Kasuari 5 

6 Kenari 3 

7 Kutilang 4 

8 Merak 5 

9 Bangau Putih 4 

10 Merpati A 4 

11 Merpati B 4 

 

 

Posyandu Paripurna 

- Sampai saat ini jumlah Posyandu yang sudah mendapat program 

Paripurna adalah sebanyak 13. 

- Kegiatan Posyandu Paripurna adalah dibina selama 3 bulan oleh 

lintas sektoral dengan leading sector dari PKK Kota Depok. 

Kegiatan setiap minggu dengan jadwal penyuluhansecara 

bergantian dari lintas sectoral dengan pemeriksaan kesehatan dan 

pengobatan adalah 1 bulan sekali, senam lansia diadakan 2 kali 

dalam minggu. Semua lansia terutama yang beresiko diharapkan 

mengikuti kegiatan senam Prolanis di puskesmas setiap hari Rabu 

di lapangan olah raga depan puskesmas. Pada akhir program 

Paripurna maka semua lansia diberikan penyuluhan penyakit tidak 
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menular ( PTM ) dengan tujuan agar mereka memiliki  peningkatan 

pengetahuan mengenai PTM. 

 

3. Posbindu 

 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan kegiatan deteksi 

dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama dan menindaklanjuti secara 

dini faktor risiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan serta segera 

merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Yang dimaksud dengan 

PTM (Penyakit Tidak Menular) Utama: Diabetes, kanker, penyakit jantung 

dan pembuluh darah (PJK-PD), penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan 

gangguan akibat kecelakaan & tindak kekerasan. 

A) Tujuan 
 

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan 

penemuan dini faktor risiko PTM. 

B) Sasaran Kegiatan 

Seluruh masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM yang 

berusia mulai dari 18 tahun. 

C) Wadah Kegiatan 

Posbindu PTM dapat dilakukan terintegrasi dengan upaya 

kesehatan bersumber masyarakat yang sudah ada, di tempat kerja 

atau di klinik perusahaan, di lembaga pendidikan, tempat lain di 

mana masyarakat dalam jumlah tertentu secara rutin berada, 

misalnya di mesjid, gereja, klub olah raga, pertemuan organisasi 

politik maupun kemasyarakatan. 

Pengintegrasian yang dimaksud adalah memadukan pelaksanaan 

Posbindu PTM dengan kegiatan yang sudah dilakukan meliputi 

kesesuaian waktu dan tempat, serta memanfaatkan sarana dan 

tenaga yang ada. 
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4. Pelaku Kegiatan 

 Kriteria Kader Posbindu PTM antara lain berpendidikan minimal 

SLTA, mau dan mampu melakukan kegiatan berkaitan dengan 

Posbindu PTM. 

5. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan 

 Kegiatan Posbindu PTM dapat diselenggarakan dalam sebulan 

sekali. Dalam hal ini bersamaan dengan jadwal posyandu. Tempat 

penyelenggaraan sebaiknya berada pada lokasi yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat. 

 

Gambar 4.13  

Klasifikasi Posbindu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kegiatan yang sudah dilakukan 
 

 Jumlah Posbindu yang terdapat di Puskesmas Pondok Sukmajaya 

adalah : 11 Posbindu. Inventari alat yang dimiliki adalah 1 buah kit 

posbindu PTM Utama. Pelaksanaan posbindu berupa posbindu 

PTM, dan semua posbindu memiliki alat untuk memeriksakan 

kadar gula darah dan lemak darah yang bisa dilaksanakan oleh 

kader terlatih. Beberapa ada yang dicek gula darah, kolesterol dan 

TG nya pada saat masih ada bantuan reagen (stik) dari Dinas 

Kesehatan dan ada juga yang dibeli sendiri oleh posbindu dengan 

dana yang berasal dari kenclengan setiap bulannya. 
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 Untuk di Puskesmas Pondok Sukmajaya, kader posbindu adalah 

kader posyandu yang ada di setiap RW (11 banjar). Sosialisasi 

dan pelatihan kader telah dilaksanakan pada saat program 

penyegaran kader yaitu sebanyak 15 orang.  

 

E. PHBS ( Perihal Hidup Bersih Dan Sehat ) 
 

Tabel 4.6 

Kegiatan PHBS Tahun 2019 

 

Dari hasil survey PHBS tahun 2017 cakupan masyarakat yang 

memberi Asi Exclusif adalah 86%, kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya bahaya merokok sudah meningkat ini dapat dilihat dari 

masyarakat yang tidak merokok di dalam rumah sebesar 84%. 

F.  Usaha Kesehatan Sekolah( UKS ) dan UKGS 

Tujuan program UKS : Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan PHBS serta derajat 

kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga 

memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal 

dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. 

Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Trias UKS : 

a. Pendataan murid baru ( kelas 1 ) 

 

b. Pertemuan ( Sosialisasi dengan orang tua siswa baru ) 
 

c. Penjaringan terintegrasi dengan programPromkes,Kesmata, THT, 

Kusta, Kesling,Gizi. 

NO 
NAMA 

DESA/KEL 

TATANAN 

RT 

TATANAN 

PENDIDIKAN 

(SD) 

TEMPAT 

UMUM 

(Pasar) 

TEMPAT 

UMUM 

(Ibadah) 

INSTITUSI 

KES 

(Puskesmas
) 

1 Sukmajaya 5574 KK 11  10 1 

 Jumlah 5574 KK 12  10 1 
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d. Pelaksanaan BIAS pada bulan Nopember + September 
 

e. Penyuluhan Kesehatan (PHBS) 
 

f. Pembinaan dokter kecil. 
 

g. Pembinaan KSPAN dan PKPR di SMP dan SMA 
 

h. Pembinaan warung sekolah dan lingkungan sekolah. 
 

i. Pemeriksaan jentik berkala di lingkungan sekolah 
 

 

Kegiatan Yang Sudah Dilakukan : 

 

1. Pelatihan Dokter Kecil 
 

  Untuk pelatihan dokter kecil diambil 10% jumlah murid di masing-

masing sekolah. Sekolah yang dokter kecil dan KKR nya sudah 

dilatih sebanyak 2 sekolah SD yang berada di wilayah Puskesmas 

Pondok Sukmajaya. Yaitu SDIT Rahmaniyyah sebanyak 30 siswa 

dan SDIF Al Fikri sebanyak 15 siswa. 

2. Pembinaan Sekolah 
 

  Meliputi: pembinaan kantin dan pembinaan lingkungan sehat di 

sekolah. 

  Untuk tahun 2019 semua sekolah sudah dibina kantin dan 

lingkungannya serta sudah diberi penyuluhan.  

3.   Pembinaan Lomba antar sekolah  

  Antara lain: Lomba sekolah sehat dan Kantin sehat. SDIT 

Rahmaniyyah berhasil masuk ke tingkat Nasional sebagai 

nominasi lomba sekolah sehat tahun 2018. 

Dari pencapaian program UKS tahun 2018 Puskesmas Pondok 

Sukmajaya dapat disimpulkan bahwa: semua target yang ditetapkan 

sudah terpenuhi. Namun masih ada kendala yang perlu diperbaiki. Hasil 

screening anak-anak yang memerlukan perawatan perlu ditindaklanjuti. 

Jadi dibutuhkan koordinasi antara petugas kesehatan, guru dan orang 

tua. 
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