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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1. Gambaran Umum Wilayah 

Puskesmas sebagai organisasi atau lembaga milik Pemerintah berperan 

sebagai ujung tombak terdepan dalam melaksanakan pembangunan dibidang 

kesehatan. Dalam menjalankan fungsinya Puskesmas harus menerapkan fungsi 

managemen dengan sebaik-baiknya, karena dalam organisasi Puskesmas terdapat 

sumber  –  sumber  daya,  program,  sarana  dan  prasarana  yang  sangat kompleks, 

yang mana bila tidak menjalankan managemen dengan baik akan timbul banyak 

permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu proses dalam mencapai 

tujuan. Proses pencapaian tujuan yang diinginkan Puskesmas harus melalui 

Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Penilaian (evaluasi) dengan 

demikian suatu organisasi akan dapat menjalankan  fungsinya  dengan  baik. 

Profil UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya Baru disusun dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran kepada Pembaca, Masyarakat atau relasi yang ingin 

mengetahui informasi secara lengkap mengenai UPTD Puskesmas Rangkapan 

Jaya Baru . Profil UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya Baru ini berisi tentang 

informasi mengenai sistem Pelayanan, hasil kegiatan, fasilitas yang disediakan dan 

sebagainya. 

Profil UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya Baru adalah gambaran situasi 

kesehatan di UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya Baru yang diterbitkan setiap 

tahun sekali, Dalam Profil ini memuat berbagai data tentang kesehatan, yang 

meliputi data derajat kesehatan, upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. 

Profil kesehatan 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 UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya Baru tahun 2021 ini 

adalah agar diperoleh gambaran keadaan kesehatan di UPTD  Puskesmas 

Rangkapan Jaya Baru khususnya tahun 2021 dalam bentuk narasi, dan tabel. 

Profil UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya Baru tahun 2021 diharapkan dapat 

memberikan data yang akurat, untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta. 

Selain itu profil ini dapat digunakan sebagai penyedia data dan informasi dalam 
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rangka evaluasi perencanaan, pencapaian Program kegiatan di UPTD Puskesmas 

Rangkapan Jaya Baru tahun 2021. 

 

 

 

 

 

Letak Geografis Puskesmas Rangkapan Jaya Baru di Jalan Keadilan 

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas KotaDepok. 

Wilayah kerja Puskesmas Rangkapan Jaya Baru  meliputi dua kelurahan, yaitu: 

1. Kelurahan Rangkapan Jaya. 

2. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. 

Luas wilayah kerja Puskesmas Rangkapan Jaya Baru  ± 7,43 km2 (743,023 Ha), 

dengan batas wilayah kerja sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Kelurahan Meruyung 

Sebelah Selatan : Kelurahan Cipayung 

Sebelah Barat : Kelurahan Sawangan Baru  

Sebelah Timur : Kelurahan Pancoran Mas 

Letak Puskesmas Rangkapan Jaya Baru tidak strategis yaitu berada di tengah 

perkampungan penduduk dan tidak di tepi jalan raya, oleh sebab itu pasien yang 

berobat lebih banyak penduduk di sekitar Puskesmas. Sedangkan target 

kunjungan pasien dari Dinas Kesehatan setiap tahunnya cenderung meningkat. 
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2. Pertumbuhan Penduduk 

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020. 

Berikut tabel jumlah penduduk Kota Depok tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menurut 

Kelurahan Rangkapan Jaya dan Rangkapan Jaya Bary menurut Jenis Kelamin. 

 

 

 

Kelurahan Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 

Rangkapan Jaya 
Baru 

2017 21.308 21.070 42.378 

 2018 22.124 21.582 43.706 

 2019 22.722 22.514 45.236 

 2020 23.440 23.259 46.699 

 

Penduduk Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Rangkapan Jaya pada Tahun 2021 

sejumlah 46.699 jiwa dan 49.206 jiwa. Sebagian besar penduduk Kelurahan  Rangkapan 

Jaya Baru dan Rangkapan Jaya berusia 35 - 39 tahun, dengan mata pencahariannya 

sebagian besar adalah pegawai dan buruh. Untuk pendidikan sebagian besar berpendidikan 

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Masyarakat kelurahan 

Rangkapan Jaya Baru dan Rangkapan Jaya merupakan masyarakat religius dimana peran 

tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

3. Gambaran Pelayanan Puskesmas 

Fungsi Puskesmas adalah : 

a. Pusat Pembangunan berwawasan Kesehatan. 

b. Pusat pemberdayaan masyarakat. 

c. Pusat pelayanan Kesehatan strata pertama yang meliputi : 

• Pelayanan Kesehatan Perorangan 

• Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Dalam pelaksanaan ketiga fungsi diatas, Puskesmas memiliki beberapa program, 

dimana program tersebut dikelompokkan menjadi : 

a. Program Kesehatan Dasar (Upaya Kesehatan Wajib ) 

• Upaya Promosi Kesehatan 

• Upaya Kesehatan Lingkungan 

• Upaya KIA KB 

Kelurahan Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 

Rangkapan Jaya 2017 22.585 22.260 44.845 

 2018 23.450 22.757 46.207 

 2019 24.552 23.731 48.283 

 2020 24.748 24.457 49.205 
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• Upaya Perbaikan Gizi masyarakat. 

• Upaya P2M 

• Upaya Pengobatan Dasar 

b. Program Kesehatan Pengembangan (Upaya Kesehatan Pengembangan ) 

• Upaya Kesehatan Sekolah 

• Upaya Kesorga 

• Upaya Kesehatan Lansia 

• Upaya Kesehatan Gilut 

• Upaya Kesehatan Jiwa 

• Upaya Kesehatan Mata 

• Upaya Kesehatan THT 

• Upaya Kesehatan Kerja 

• Perkesmas 

c. Upaya Kesehatan Penunjang 

Laboratorium. 
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BAB II 

SARANA KESEHATAN 

1. Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan yang disajikan dalam bab ini meliputi sarana pelayanan 

kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Rangkapan Jaya Baru meliputi 

praktik dokter perorangan, praktik dokter gigi perorangan, praktik pengobatan 

tradisional, bidan praktik mandiri, apotek, posyandu dan lainnya.  

No Fasilitas Kesehatan 
Kepemilikan/Pengelola 

Pemerintah Swasta Jumlah 

1 Praktek Dokter Perorangan - 8 8 

2 Praktek Dokter Gigi Perorangan - 3 3 

3 Praktek Pengobatan Tradisional - 2 2 

4 Posyandu - 43 43 

5 Apotek - 8 8 

6 Toko Obat - - - 

7 Produsen Industri Rumah Tangga (PIRTP) - 5 5 

Sumber data : Profil Kesehatan Puskesmas Tahun 2020 
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BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 

 

1. Data Ketenagaan di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru 

Jumlah dan jenis ketenagaan yang ada di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru 

adalah sebagai berikut : 

 

No. Tenaga Medis Jumlah 

1 Dokter Umum 2 

2 Dokter Gigi 1 

3 Perawat Umum 3 

4 Perawat Gigi 1 

5 Bidan 3 

6 Sanitarian 1 

7 Petugas Gizi 1 

8 Apoteker 1 

9 TTK 1 

10 ATLM 1 

11 Honorer 12 

 
 

2. SARANA DAN PRASARANA 

Selanjutnya bagian yang juga tidak bisa dipisahkan  dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat adalah sarana dan prasarana. Secara rinci di 

bawah ini di uraikan tentang keberadaan sarana dan prasarana yang ada pada 

Puskesmas Rangkapan Jaya Baru tahun 2021. Table berikut memperlihatkan 

jumlah sarana kesehatan yang ada di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru 

sebagai berikut: 

Sarana dan Prasarana di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru 
 

No Sarana Dan Prasarana Jumlah Kondisi 

1.  Ambulance 1 Baik 

2. Laboraturium Klinik 1 Baik 

3. Sepeda Motor Dinas 3 Rusak Berat 1 buah 
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4. Komputer + Laptop 15 Baik 

5. Jaringan Lan Ada  

6. Jaringan Internet Ada Speedy dan Hotspot Pemkot 

 

Peralatan Medis 

7. Peralatan untuk diagnostic set Ada Tidak lengkap 

 - Puskesmas Set Ada Tidak lengkap 

8. Peralatan untuk kesehatan gigi set Ada Tidak lengkap 

 - Dental Unit 1 Baik 

 - Perawatan Gigi Set 1 Baik 

9. Peralatan untuk Laboraturium Set Ada Hematologi lengkap,Hematologi 

Rutin,Kimia 

darah,Urinalisa,Serologi 

10. Peralatan Untuk tidak Medis set Ada Tidak lengkap 

11. Bidan Kit –Kia Set Ada Tidak lengkap 

Peralatan Non Medis 

12. Cold chain 1 baik 

13. Sanitarian Kit Tidak 

ada 

Tidak ada 

14. Alat Fogging 2 Cukup baik 

15. P3K set 1 Baik 

16. Vaksin karier Ada Cukup baik 

 

Dilihat dari table di atas, terlihat ada beberapa sarana dan prasarana yang 

mencukupi dan ada juga yang belum mencukupi. Keadaan tersebut di harapkan 

secara bertahap dapat di penuhi.
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BAB IV 

PEMBIAYAAN KESEHATAN 

1. Anggaran Kesehatan 

 Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan 

untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang 

diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pembiayaan 

kesehatan ini memegang peranan sangat penting dalam pencapaian tujuan 

pembangunan kesehatan di Kota Depok. Dalam membicarakan pembiayaan 

kesehatan yang penting adalah bagaimana memanfaatkan biaya tersebut secara 

efektif dan efisien baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun sosial dengan tujuan 

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian 

suatu pembiayaan kesehatan dikatakan baik, bila jumlahnya mencukupi untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan penyebaran 

dana sesuai kebutuhan serta pemanfaatan yang diatur secara seksama, sehingga 

tidak terjadi peningkatan biaya yang berlebihan. 

  

No Sumber Anggaran 2021 

1 APBD 259.985.316 

2 BOK 483.858.400 

Total 743.843.716 
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BAB V 
KESEHATAN KELUARGA 

1. Kesehatan Ibu 

 

Derajat Kesehatan keluarga dan masyarakat antara lain ditentukan oleh 

kesehatan ibu dan anak sebagai kelompok strategis untuk dilakukan tindakan 

peningkatan kesehatan dan pencegahan maupun pengobatan. Masalah Kesehatan 

Ibu dan Anak masih merupakan masalah nasional yang perlu mendapat prioritas 

utama karena sangat menuntukan kualitas sumber daya manusia pada generasi 

mendatang. Tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian bayi serta 

lambatnya penurunan kedua angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan kesehatan ibu dan anak sangat perlu untuk ditingkatkan. Dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak maka berbagai upaya 

dilakukan, berupa pendistribusian buku KIA pada Ibu Hamil agar kondisi ibu hamil 

dapat terpantau, pelaksanaan rapat evaluasi pencapaian program serta 

pembahasan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan 

pelaksanaan pembahasan kasus kematian ibu. 

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langka awal yang sangat 

penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan 

pemberian pelayanan kesehatan dasar secara tepat dan cepat, diharapkan sebagai 

besar masalah kesehatan masyarakat sudah dapat diatasi. 

Seorang ibu mempunyai peran besar didalam pertumbuhan bayi dan 

perkembangan anak. Gangguan kesehatan yang dialami seorang ibu yang sedang 

hamil bisa berpengaruh pada kesehatan janin dalam kandungan hingga kelahiran 

dan masa pertumbuhan bayi/anaknya. Pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi 

antara lain pelayanan antenatal, persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir 

yang diberikan di sarana kesehatan mulai posyandu sampai Rumah Sakit. 

i. Pelayanan Antenatal (K1 dan K4) 

Pelayanan Antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga 

kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, 

bidan dan perawat) kepada ibu hamil sesuai pedoman. Kegiatan pelayanan 

antenatal meliputi pengukuran berat badan dan tekanan darah, pemeriksaan tinggi 

fundus uteri, imunisasi Tetanus Toxoid (TT) serta pemberian tablet besi pada ibu 

hamil selama masa kehamilannya. Titik berat kegiatan adalah promotif dan 

preventif dan hasilnya terliohat dari cakupan K1 dan K4. 
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Hasil Pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan pelayanan K1 dan K4. 

Cakupan K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran 

besaran Ibu Hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan cakupan K4 ibu 

hamil adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu 

hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan 

distribusi sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester dua, dan dua kali pada 

trimester ketiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan 

kesehatan kepada ibu hamil. Cakupan K1 dapat dilihat pada tabel 23. 

ii. Pertolongan Persalinan 

 
Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar 

terjadi pada masa disekitar persalinan, hal ini antara lain disebabkan pertolongan 

persalinan tidak dilakukan tenaga kesehatan yang punya kompetensi kebidanan 

(Profesionalisme). Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dapat 

dilihat pada lampiran tabel 23. Tahun 2021 jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh 

tenaga kesehatan (linakes) sebesar 1.727 (94.6%) dari 1.809 ibu. Angka ini 

menunjukkan masih ada 5.4% ibu hamil yang belum terlayani di oleh tenaga 

kesehatan. Untuk itu perlu penggalangan komitmen dari lintas sektoral untuk 

mendukung ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasilitas 

kesehatan. 

iii. Ibu Hamil Resiko Tinggi (Risti) /Komplikasi Yang Ditangani 

 

Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh bidan puskesmas, diperkirakan 

sekitar 379 (20%) ibu hamil dari 1895 ibu hamil yang ditemui dan diperiksa, 

tergolong dalam kasus resiko tinggi/komplikasi yang membutuhkan rujukan. Kasus  

tinggi/komplikasi adalah keadaan penyimpangan dari normal yang secara 

langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi meliputi Hb 

<8g%, tekanan darah tinggi (systole >140 mmHg, diastole >90 mmHg), oedema 

nyara, eklampsia, ketuban pecah dini, pendarahan pervaginan, infeksi 

berat/sepsis dan persalinan prematur. 

Berdasarkan data pada Lampiran Tabel 30, diperkirakan jumlah ibu hamil 

resiko tinggi/ Komplikasi di wilayah kerja Puskesmas Rangkapan Jaya Baru Tahun 

2021 sebanyak 379 Orang. Bumil risiko tinggi yang ditangani sebanyak 291 kasus 
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yang telah memperoleh penanganan sesuai prosedur. 

 

iv. Pelayanan Nifas 
 

Masa nifas adalah masa 6-8 minggu setelah persalinan dimana organ 

reproduksi mulai mengalami masa pemulihan untuk kembali normal, walau pada 

umumnya organ reproduksi akan kembali normal dalam waktu 3 bulan pasca 

persalinan. 

Dalam masa nifas, ibu seharusnya memperoleh pelayanan kesehatan yang 

meliputi pemeriksaan kondisi umu, payudara, dinding perut, perineum, kandung 

kemih dan organ kandungan. Karena dengan perawat nifas yang tepat akan 

memperkecil resiko kelainan bahkan kematian ibu nifas. 

Data Cakupan pelayanan ibu nifas dapat dilihat pada Lampiran Tabel 23. 

Pada tahun 2021 di wilayah kerja Puskesmas Rangkapan Jaya Baru sebanyak 

1727 orang telah mendapat pelayanan nifas sesuai standar.
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2. Kesehatan Anak 

 

Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki 

risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya Kesehatan yang dilakukan untuk 

mengurangi risiko tersebut antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan pada neonates (0-28 hari) 

minimal 3 kali, satu kali pada umut 0-2 Hari (KN1) dan (KN2) pada umur 3-7 hari 

dan KN3 pda umur 8-28 Hari. Dalam melaksanakan pelayanan neonatus, petugas 

kesehatan disamping melakukan pemeriksaan kesehatan bayi juga melakukan 

konseling perawatan bayi kepada ibu. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan 

kesehatan neonatal dasar (tindakan resusitasi, pencegahan hiportermia 

Pemberian ASI dini dan ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali 

pusat, kulit dan pemberian imunisasi); Pemberian vitamin K; manajemen terpadu 

balita muda (MTBM); dan penyuluhan perawatan neonates dirumah menggunakan 

buku KIA. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) dapat dilihat Lampiran tabel 23. 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kunjungan neonates (KN1) di wilayah kerja 

Puskesmas Rangkapan Jaya Baru pada Tahun 2021 mencapai 100%. Hal ini 

menunjukan bahwa kesadaram ibu nifas untuk memeriksakan kesehatan bayinya 

sudah baik. 

Dan kunjungan neonates 3 kali (KN lengkap) Sebesar 91.37%. Ada penurunan 

cakupan KN1 ke KN Lengkap sebanyak 8,63%. Untuk itu, upaya tenaga kesehatan 

dan kader posyandu sangat di perlukan untuk memberikan kesadaran dan 

pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dini dan lengkap 

kepada neonates, sehingga dapat mendeteksi secara dini penyakit maupun 

kelainan yang dialami neonatus.
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i. Pelayanan Imunisasi 

 
Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan karena pencegahan 

penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang 

paling efektif dan jauh lebih murah disbanding mengobati seseorang apabila telah 

jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dengan imunisasi, anak akan terhindar 

dari penyakit infeksi berbahaya, maka mereka memiliki kesempatan beraktifitas, 

bermain, belajar tanpa terganggu masalah kesehatan. 

Kegiatan imunisasi rutin meliputi pemberian imunisasi untuk bayi umur 0-1 

tahun (BCG, DPT, Polio, Campak, HB), Imunisasi untuk wanita usia subur/Ibu 

hamil (TT) dan imunisasi untuk anak SD (Kelas 1: DT dan Kelas 2-3 : TT), 

sedangkan kegiatan imunisasi tambahan dilakukan atas dasar ditemukannya 

masalah seperti Desa non UCI, Potensial/risti KLB, ditemukan/diduga adanya virus 

polio liar atau kegiatan lainnya berdasarkan kebijakan teknis. 

Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan 

proyeksi terhadap cakupan atas imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi. 

Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam 

wilayah tersebut tergambar besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi 

(herd immunity) terhadap penularan penyakit yang dapat di cegah dengan 

imunisasi (PD3I). 

Dalam Hal ini pemerintah menargetkan pencapaian UCI pada wilayah 

administrasi kelurahan. Suatu kota telah mencapai target UCI apabila >80% 

desa/kelurahan telah mencapai target imunisasi yang termasuk dalam kategori 

penetapan UCI. Beberapa Jenis Antigen yang masuk dalam perhitungan UCI 

suatu wilayah antara lain DPT-HB1, DPT-HB3, Polio 4, bcg, Campak, HB0. 

Target Jangkauan Imunisasi Bayi ditunjukan dengan cakupan Imunisasi 

DPT1 Karena Imunisasi ini merupakan salah satu antigen kontak pertama dari 

semua imunisasi yang diberikan kepada bayi. Saat ini vaksin imunisasi DPT telah 

digabungkan dengan vaksin imunisasi HB yang lebih dikenal dengan imunisasi 

DPT- HB (combo). Sehingga Cakupan imunisasi kedua vaksin ini ditampilakan 

bersamaan. 

Pada Lampiran Tabel 37, Tahun 2021 Kelurahan Rangkapan Jaya dan 
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Kelurahan Rangkapan Jaya Baru telah mencapai UCI. Status ini sudah 

dipertahankan sejak tahun 2012. Hal ini berkat upaya pendekatan ke pelayanan 

swasta yang terjalin dengan baik dalam pencatatan dan pelaporan data 

imunisasi. 

Maternal dan Neonatal Tetanus Elimination (MNTE) merupakan salah satu 

kegiatan imunisasi tambahan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah kasus 

Tetanus Neonatal disetiap Kabupaten/Kota hingga <1 kasus per 100 kelahiran 

hidup pertahun. Pada masa lalu sasaran kegiatan MNTE adalah calon pengantin 

dan ibu hamil namun pencapaian target agak lambat, sehingga dilakukan kegiatan 

akselerasi berupa pemberian TT 5 dosis pada seluruh wanita usia subur termasuk 

ibu hamil (Usia 15-39 tahun). Cakupan imunisasi TT ibu hamil dapat dilihat pada 

lampiran 25. 

ii. Pemberian Vitamin A 

 

Vitamin A penting untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan, dan lebih 

penting lagi, vitamin A meningkatkan daya tahan tubuh. Anak – anak yang cukup 

mendapatkan Vitamin A, bila terkena diare, campak atau penyakit infeksi lain, maka 

penyakit-penyakit tersebut tidak mudah menjadi parah, sehingga tidak membahayakan 

jiwa anak. Dengan adanya bukti-bukti yang menunjukkan peranan Vitamin A dalam 

menurunkan angka kematian yaitu sekitar 30%-54%, maka selain  untuk mencegah 

kebutaan, pentingnya Vitamin A saat ini lebih dikaitkan dengan kelangsungan hidup 

anak, Kesehatan dan Pertumbuhan Anak. 

Kapsul Vitamin A dosis tinggi terbukti efektif untuk mengatasi masalah KVA 

masyarakat apabila cakupannya tinggi (minimal 80%). Cakupan tersebut dapat 

tercapai apabila seluruh jajaran kesehatan dan sektor-sektor terkait dapat 

menjalankan peranannya masing-masing dengan baik. 

Pada lampiran Tabel 41 terlihat bahwa cakupan pemberian vitamin pada bayi 

sebesar 52.7% dan pada balita 60,92%. Cakupan ini masih sangat rendah. Untuk itu 

perlu ditigkatkan semangat, kerjasama dan dukungan lintas sektoral, terutama Camat 

dan Lurah serta para kader Kesehatan. Untuk meningkatkan kesadaran orang tua 

bayi dan balita untuk membawa anaknya ke posyandu maupun sarana kesehatan 

untuk mencegah Vitamin A pada bulan Febuari dan Agustus. 

 

3. Status Gizi Masyarakat 
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 Perilaku yang baik adalah pengetahuan, sikap dan praktek keluarga untuk 

mewujudkan keadaan gizi yang baik meliputi menimbang badan secara teratur, 

mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan berprilaku hidup 

sehat.perbaikan status gizi masyarakat di mulai dari keluarga yang menerapkan 

kadarzi yaitu keluarga yang mampu mengenal masalah gizi dan makanan serta 

mampu mencegah dan mengatasi masalah gizi serta prilaku kadar gizi yang 

baik. 

4. Status Gizi Balita 

 Kasus gizi buruk tidak ditemukan selama 2021. Hal ini menunjukan upaya yang 

sudah dilakukan puskesmas dan masyarakat dalam pencegahan maupun 

penanganan balita dengan gizi buruk yang sudah baik yaitu dengan adanya 

penyuluhan di posyandu, perawatan balita gizi buruk di PPG rawat inap maupun 

PPG rawat jalan serta pemberian PMT pemulihan pada balita gizi kurang maupun 

gizi buruk terutama keluarga miskin 
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BAB VI 

PENGENDALIAN PENYAKIT 

 
 

Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan atau status kesehatan adalah skala 

yang dapat mengukur sehat atau sakitnya keadaan fungsi dan struktur jasmani mental 

sosial seseorang. Untuk mengetahui gambaran derajat kesehatan masyarakat dapat 

di ukur dengan indikator – indikator, diantaranya menggunakan indikator antara lain 

jumlah kelahiran, angka lahir mati, serta anggka kesakitan indikator tersebut diperoleh 

memalui laporan dari fasilitas kesehatan (facility based) dan data yang dikumpulkan 

dari masyarakat (community based). 

 
1. JUMLAH KEMATIAN 

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari 

kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu kejadian 

kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan 

pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Jumlah 

kematian pada umumnya dapat dihitung dengan melakukan berbagai survey dan 

penelitian karena sebagaian besar kematian terjadi dirumah, sedangkan data 

kematian difasilitas kesehatan hanya terlihat pada kasus rujukan. 

Gambaran perkembangan terakhir mengenai jumlah kematian neonatal, bayi 

dan balita dapat dilihat pada table 20 dan 21. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kematian bayi tetap tidak mudah 

menentukan faktor yang paling dominan dan faktor yang kurang dominan. Namun 

pemerintah kota Depok senantiasa melakukan upaya untuk menurunkan angka 

kematian bayi. Salah satuanya dengan membuka PONED (Pelayanan Obstetri 

Neonatal Emergensi Dasar) di UPT Puskesmas Pancoran Mas yang merupakan induk 

dari Puskesmas Rangkapan Jaya Baru. Dengan ketersedian  layanan ini diharapakan 

ada penanganan sedini mungkin apabila terdapat kegawatdaruratan pada neonatal di 

sekitar Pancoran Mas, sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi. 

Selama tahun 2020 tidak ada kasus kematian ibu hamil dan kematian ibu bersalin 

dan ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Rangkapan Jaya Baru. 
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2. KESAKITAN 
 

I. GAMBARAN UMUM MASALAH KESAKITAN 

Berdasarkan data profil Puskesmas tahun 2021 pola penyakit penderita rawat 

jalan usia <1 tahun dan balita menunjukan bahwa infeksi saluran pernafasan atas 

akut, demam dan nasofaringritis akut menduduki 3 penyakit terbanyak. Pada usia 5- 

44 tahun, pola penyakit terbanyak yang ditemui adalah infeksi saluran atas akut, 

dyspepsia dan faringitis akut. Pada usia pralansia dan lansia pola penyakit terbanyak 

ditemui adalah penyakit hipertensi, infeksi saluran pernafasan atas akut dan diabetes 

mellitus. 

 
i. GAMBARAN UMUM PENYAKIT MENULAR 

Gambaran umum beberapa penyakit yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas 

Rangkapan Jaya Baru pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. 

1) Penyakit Menular bersumber binatang. 

a) Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Demam Berdarah Dengue masih manjadi masalah kesehatan 

masyarakat di wilayah Puskesmas Rangkapan Jaya Baru. Jumlah 

kasus yang dilaporkan dan di tangani pada tahun 2020 di puskesmas 

sebanyak 43 kasus. Untuk itu perlu terus di tingkatkan kesadaran 

masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan PSN 

(Pemberantasan Sarang Nyamuk ) serta mengaktifkan kader pemantau 

jentik melakukan PJB (Pemeriksaan Jenitik Berkala) serta penyuluhan 

yang terus menerus baik yang dilakukan oleh puskesmas, kecamatan/ 

kelurahan serta kader mengenai pencegahan demam berdarah untuk 

menurunkan jumah kasus demam berdarah. 

b) Filariasis 

Penyakit filariasis disebabkan oleh cacing mikrofilria dan di tularkan 

melalui gigitan nyamuk, sejak tahun 2014 tidak di temukan kasus baru 

filariasis di wilayah kerja Puskesmas Rangkapan Jaya Baru. Upaya 

pengobatan massal dikota Depok telah terlaksana sebanyak 5 kali dari 

tahun 2008 s/d 2012. Karena belum mencapai target, maka sesuai 

arahan Kemenkes maka tahun 2014 pengobatan massal Filariasis 

dilaksanakan kembali di Kota Depok. 
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c) Flu Burung 

Tidak pernah ditemukan kasus flu burung di wilayah kerja 

Puskesmas Rangkapan Jaya Baru 
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2) Penyakit Menular Langsung 

a) ISPA 

Target penemuan penderita Pneumonia pada balita pertahun 

yaitu 401 anak balita. Namun pada tahun 2020 hanya ditemukan 256 

kasus Pneomunia pada balita, atau hanya 5,7 % dari target, selebihnya 

telah tertangani oleh Puskesmas Rangkapan Jaya Baru, kasus 

Pneumonia pada balita yang tidak berobat di fasilitas kesehatan wilayah 

Rangkapan Jaya tidak terlaporkan. 

b) DIARE 

Kasus diare selalu ada sepanjang tahun, hal ini berkaitan dengan 

kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik serta perilaku bersih dan 

sehat (PHBS) masyarakat yang masih kurang terutama yang berkaitan 

dengan kebiasan mencuci tangan pakai sabun. Jumlah target 

penemuan untuk kasus Diare semua umur pada tahu 2020 yaitu 

sebanyak 569 kasus. Penemuan kasus diare pada semua umur 

sebanyak 438 (16.9%) dan pada balita sebanyak 131 (11%) kasus. 

c) KUSTA 

Penyakit kusta masih merupakan masalah kesehatan di masyarakat. 

Stigma buruk masyarakat terhadap penderita penyakit kusta masih ada 

di masyarakat, sehingga penderita cendrung menyembunyikan 

penyakitnya. Oleh karenanya angka penemuan kasus masih sedikit, 

selain itu penyakit kusta juga menimbulkan masalah sosial akibat 

kecacatan yang ditimbulkannya. Jumlah kasus yang di temukan pada 

tahun 2020 adalah sebanyak 4 kasus multi basiler atau kusta basah dan 

1 kasus pausi basiler atau kusta kering. 

d) TUBERKULOSIS 

Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit lama yang masih ada. 

Angka kesembuhan dan pengobatan lengkap TB pada tahun 2020 yaitu 

sebanyak 32 (76.19%) kasus yang ditemukan dan diobati di puskesmas. 

Disamping itu angka penemuan kasus terduga TB sebanyak 121 kasus. 

e) PENYAKIT MENULAR SEKSUAL 

Penyakit menular seksual yang diamati adalah HIV /AIDS pada tahun 

2020 tidak di temukan kasus baru. Hal ini karena peningkatan pelayanan 

program konseling HIV/ AIDS dan skrining HIV pada ibu hamil dan 
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pasien TB. 

f) COVID-19 

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di 

China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal 

Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan 

provinsi disekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain 

dan menyebar ke berbagai negara. COVID-19 pertama dilaporkan di 

Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Wabah ini 

diberi nama coronavirus disease 2019 (2019 n-Cov), kemudian WHO 

mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus 

Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Angka kasus 

Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas Rangkapan Jaya Baru bisa dilihat 

dari sajian grafik garis dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angka Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas Rangkapan Jaya Baru mengalami 

peningkatan, angka kasus tertinggi ada di bulan Desember 2020.
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3) Penyakit yang dapat di cegah dengan Imunisasi (PD3I) 

Pada tahun 2021 tidak ditemukan kasus PD3I di wilayah kerja Puskesmas 

Rangkapan Jaya Baru. 

 
ii. GAMBARAN UMUM PENYAKIT TIDAK MENULAR 

1. Hipertensi 

Hipertensi adalah salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya 

di  masyarakat cukup tinggi sera semakin bertambah banyak. 

Penanggulangan hipertensi dimulai dengan meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk melakukan perubahan pola hidup kearah yang lebih 

tinggi. Pada tahun 2021 kasus hipertensi yang dilaporkan adalah 1.829 

kasus. 

2. Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus adalah keadaan hiperglikemik kronik disertai berbagai 

kelainan metabolic akibat gangguan hormonal serta dapat menimbulkan 

berbagai komplikasi kronik. Upaya promotif preventif perlu lebih sering 

dilakukan karena jumlah kasus diabetes mellitus yang dilaporkan.pada 

tahun 2021 kasus diabetes mellitus yang di laporkan adalah 363 kasus. 

  



22  

BAB VII 

KESEHATAN LINGKUNGAN 

 
1. Perilaku Hidup Sehat 

Banyaknya penyakit yang ada saat ini tidak bisa dilepaskan dari perilaku yang 

tidak sehat. Dimana untuk mengubah perilaku masyarakat merupakan sesuatu yang 

tidak mudah namun mutlak diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat, sehingga di perlukan upaya penyuluhan kesehatan yang terus menerus 

guna mendorong masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat. Untuk 

menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat 

kesehatan masyarakat, digunakan 2 Indikator antara lain : 

 

2. Rumah Tangga Sehat (ber-PHBS) 

Rumah Tangga sehat/ber-PHBS adalah rumah tangga yang seluruh 

anggota keluarganya telah berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi 10 

indikator, yaitu: 

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 

2. Memberi ASI eksklusif 

3. Menimbang bayi dan balita 

4. Menggunakan air bersih 

5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 

6. Menggunakan jamban sehat 

7. Memberantas jentik dirumah 

8. Makan buah dan sayur setiap hari 

9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari 

10. Tidak merokok didalam rumah 

Dibantu oleh kader Kesehatan, pada tahun 2021 telah dilakukan pemantaun PHBS 

pada 20.211 rumah tangga, dengan jumlah rumah tangga yang ber- PHBS 

sebanyak 15.803 (78,19%) rumah tangga (Lampiran Tabel 77). Untuk itu perlu 

adanya intervensi dari berbagai komponen baik lintas program, lintas sektor, LSM, 

Swasta dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam membudayakan perilaku 

hidup sehat di masyarakat, terutama untuk meningkatkan pemberian ASI Eksklusif 

dan angka tidak merokok di dalam rumah. 
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3. Keadaan Lingkungan 

Kegiatan Upaya penyehatan lingkungan lebih diarahkan pada peningkatan 

kualitas lingkungan melalui kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Adapun 

pelaksanaanya bersama masyarakat diharapkan mampu memberikan konstribusi 

bermakna terhadap kesehatan masyarakat karena kondisi lingkungan yang sehat 

merupakan salah satu pilar utama dalam Pencapaian Indonesia Sehat. 

Untuk memperkecil risiko terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan akibat 

kondisi lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan 

kualitas lingkungan antara lain melalui Pemantauan Rumah Sakit . 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Rumah dikategorikan sehat jika 

memenuhi syarat kesehatan yaitu memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat 

pembuangan sampah, pembuangan air limbah, ventilasi baik, kepadatan hunian rumah 

yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah. 

Jumlah rumah di Kelurahan Rangkapan Jaya dan Kelurahan Rangkapan Jaya 

Baru Tahun 2021 sebanyak 16.486 rumah tangga dan semuanya dibina oleh petugas 

sanitarian. Dan dari seluruh rumah yang telah dibina, sebanyak 71,4% rumah 

dinyatakan telah memenuhi syarat kesehatan (Lampiran Tabel 73). 
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BAB VII 

PENUTUP 

 
Dengan telah disajikan Profil Kesehatan UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya 

Baru tahun 2021 , diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar dan 

menyeluruh tentang seberapa jauh perubahan dan perbaikan keadaan kesehatan di 

wilayah kerja UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya Baru 

 
Profil Kesehatan UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya Baru merupakan salah 

satu publikasi data dan informasi yang meliputi capaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dan Indikator Indonesia Sehat dan Depok Sehat. Oleh karena itu dalam rangka 

meningkatkan kualitas Profil Kesehatan UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya Baru, 

perlu dicari terobosan dan mekanisme pengumpulan data dan informasi secara cepat 

untuk mengisi kekosongan data agar dapat tersedia data dan informasi berkualitas 

yang sangat diperlukan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan. 

 
Diharapkan Profil Kesehatan UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya Baru 2021 

ini dapat bermanfaat dalam rangka penyusunan serta pengendalian program 

kesehatan, menjadi informasi yang penting dan dibutuhkan baik oleh jajaran 

kesehatan, lintas sektor maupun masyarakat. 

 


