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KATA PENGANTAR 
  

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat ALLAH Subhanahu WaTa’ala, atas 

berkatrahmat dan karunianya maka penyusunan Profil UPTD Puskesmas Bojongsari 

tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik. 

Dalam penyusunan Profil ini kami menggunakan data pencapaian program tahun 2020 

yaitu data kegiatan dari bulan januari sampai dengan desember 2020. Adapun tujuan 

dari penyusunan Profil ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Puskesmas 

secara umum maupun tentang pencapaian program Puskesmas sesuai dengan kriteria 

dari SPM (StandarPelayanan Minimal) Puskesmas. Untuk tujuan tersebut kami berupaya 

semaksimal mungkin untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikannya. 

Didasari bahwa penyajian laporan ini masih belum memenuhi harapan baik dalam hal 

kelengkapan data, keakuratan dan bentuk penyajiannya ini tak lepas karena keterbatasan 

waktu, tenaga dan kemampuan kami dalam menyusun Profil ini. Maka dalam 

penyususnan Profil yang akan datang kami tetap memohon bimbingan dan saran dalam 

penyusunan dalam penyempurnaannya. 

Dan tak lupa ke pada seluruh staf UPTD Puskesmas Bojongsari, yang telah berupaya 

menyelesaikan hasil kegiatannya, kami haturkan banyak terima kasih, terutama atas 

bantuan dan kerjasamanya telah melaksanakan program dengan baik dan juga 

terlaksanya penyusunan Profil ini sehingga tersusun dengan baik. 
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BAB I 
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I.1. LATAR BELAKANG  

  

Pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan impian kita bersama 

dalam mewujudkan pembangunan kesehatan, ditandai dengan meningkatnya kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat. Membangun    kesehatan  itu sendiri 

berangkat dari sumber daya manusia yang pro aktif, produktif secara sosial dan ekonomi. 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

 Kesehatan merupakan hak setiap manusia, seperti disebutkan dalam UU Republik 

Indonesia No 36 tentang kesehatan pasal 4. Dan setiap orang juga berkewajiban ikut 

mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri, lingkungan dan 

masyarakat. Upaya meningkatkan derajat kesehatan dapat dilakukan melalui upaya pelayanan 

kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas 

menitikberatkan pada upaya-upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif di samping 

melaksanakan kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan kepada semua orang baik ibu, bayi, balita, 

anak maupun lansia. Untuk memudahkan pencatatan dalam pelaksanaan pelayanan di 

Puskesmas saat ini, Puskesmas telah memakai Sistem Informasi Kesehatan (SIK)    

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang evidence based dibuat untuk penyediaan data dan 

informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Peran  data dan informasi kesehatan menjadi 

sangat penting dan semakin dibutuhkan dalam manajemen kesehatan di Puskesmas oleh 

berbagai pihak. Data tersebut menggambarkan masalah-masalah kesehatan baik individu, 

kelompok maupun masyarakat yang ada di wilayah kerja setempat disertai faktor pendukungnya 

yang dituangkan dalam bentuk Profil Puskesmas.  

UPTD Puskesmas Bojongsari salah satu unit pelaksana teknis Dinas kesehatan Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari menyajikan data melalui Profil Puskesmas. Profil Puskesmas 

ini sebagai bentuk dokumentasi dari Sistem Informasi Kesehatan, bisa menyediakan dan 

memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan dikemas secara baik, sederhana, 

informatif, dan tepat waktu. 

Adapun profil ini memberikan gambaran perkembangan situasi kesehatan di wilayah 

binaan memuat data-data geografi, demografi, cakupan masing-masing program sesuai dengan 
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standar pelayanan minimal (SPM) Puskesmas, serta masalah-masalah kesehatan  yang di 

temukan. Setiap data yang ada di Profil Puskesmas merupakan acuan untuk mengambil kebijakan 

prioritas pada tahun berikutnya dalam meningkatkan kinerja Puskesmas kearah yang lebih baik 

dan di cintai masyarakat   

 

I.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

 

 Sistematika penulisan Profil UPTD Puskesmas Bojongsari ini terdiri dari : 

BAB I  Pendahuluan, bab ini berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan profil 

kesehatan dan sistematika dari penyajiannya 

BAB II Gambaran Umum, bab ini menyajIkan tentang gambaran umum Kecamatan. 

Selain uraian  tentang letak geografis, administratif, dan informasi umum 

lainnya, bab ini mengulas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kesehatan dan faktor-faktor lainnya misal kependudukan, ekonomi, 

pendidikan, sosial budaya dan lingkungan. 

BAB III Situasi Derajat Kesehatan, bab ini berisi uraian tentang indikator mengenai 

angka kematian, angka kesakitan, dan angka status gizi masyarakat. 

BAB IV 

 

Situasi Upaya Kesehatan, bab ini menguraikan tentang pelayanan 

kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang, 

pemberantasan penyakit menular, pembinaan kesehatan lingkungan dan 

sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan kefarmasian, dan alat 

kesehatan, pelayanan kesehatan dalam situasi bencana. Upaya pelayanan 

kesehatan yang diuraikan dalam bab ini juga mengakomodir indikator 

kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan serta upaya 

kesehatan lainnya  

 

BAB V 

 

Situasi Sumber Daya Kesehatan, bab ini menguraikan tentang sarana 

kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya 

kesehatan lainnya. 
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BAB VI 

 

Kesimpulan, bab ini diisi dengan sajian tentang hal-hal penting yang perlu 

disimak dan ditelaah lebih lanjut dari Profil Kesehatan Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Bojongsari.Selain keberhasilan-keberhasilan yang perlu dicatat, 

bab ini juga mengemukakan hal-hal yang di anggap masih kurang dalam 

rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

Lampiran Pada lampiran ini berisi tabel resume/angka pencapaian kabupaten Kota 

dan 12 tabel data kesehatan dan yang terkait kesehatan yang responsif 

gender. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 
 

II.1. LUAS WILAYAH 

  Puskesmas Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari berdiri sejak Tahun  2010. UPTD 

Puskesmas Bojongsari terletak di Sebelah  Barat Kota Depok  yang secara geografis berbatas :  

 

Sebelah timur   : Kecamatan Sawangan kota Depok 

Sebelah Barat   : Kecamatan Gunung sindur  Kabupaten Bogor 

Sebelah Utara   : Kecamatan Pamulang Kota Tanggerang Selatan 

Sebelah Selatan   : Kelurahan Bojongsari 

 

UPTD Puskesmas Bojongsari memiliki luas wilayah 12.46 Km (1.246 ha). Dengan Wilayah 

binaan 4 kelurahan yakni meliputi : Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Serua, kelurahan 

Bojongsari Baru, dan kelurahan Curug. Dengan 58 RW dan 61 posyandu. 

Wilayah Kerja merupakan daerah dataran. Tiap Kelurahan Dapat dijangkau dengan 

kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan beraspal yang cukup baik. Waktu tempuh 

dari masing-masing kelurahan ke puskesmas sekitar 5-15 menit dengan menggunakan 

kendaraan.  

Kondisi Gedung Puskesmas saat ini masih cukup baik, karena merupakan bangunan baru 

yang dibangun pada tahun 2010. 

II.2.  JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK  

 

Gambaran suatu wilayah memiliki berbagai potensi sumber daya, dapat dilihat dari salah 

satu sisi, yaitu sumber daya manusia (SDM). Seperti diketahui, sumber daya manusia   sebagai 

salah satu faktor strategis. Karena disadari posisi mereka bukan hanya sebagai sasaran dari 

berbagai program pembangunan akan tetapi juga SDM akan berfungsi sebagai pemikir, 

perencana, sekaligus pelaksana dari berbagai program pembangunan.  
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Jumlah penduduk merupakan modal yang potensial dan sangat menguntungkan bila 

diimbangi dengan peningkatan kualitas yang baik. Namun bila tidak, justru akan menjadi beban 

dan kendala dalam kegiatan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tetapi kesejahteraannya 

tidak terjamin akan menimbulkan masalah besar yang umumnya dialami negara-negara yang 

sedang berkembang seperti Indonesia, yaitu kemiskinan. Atas dasar pemikiran ini pembangunan 

manusia dititik beratkan pada peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan pertumbuhan 

ekonomi. Penitikberatan pada kualitas SDM diperlukan karena penduduk yang besar hanya akan 

dapat merupakan aset pembangunan jika “kualitasnya” (dilihat dari derajat kesehatan dan atau 

tingkat pendidikan) cukup baik. Jumlah penduduk yang besar disadari hanya merupakan beban 

pembangunan jika berkualitas rendah apabila dilihat dari komposisinya secara sosial dan budaya 

yang sangat beragam.  

Jumlah Proyeksi Penduduk kota Depok tahun 2020 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 

Kota Depok 2.484.186 jiwa dengan penduduk laki-laki berjumlah  1.249.118 jiwa dan 

perempuan berjumlah  1.235.068  jiwa, dan Jumlah Proyeksi di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas 

Bojongsari tahun 2020 sebanyak 133.682 Jiwa, dengan penduduk laki-laki berjumlah  67.296  

jiwa dan perempuan berjumlah 66.386 jiwa. Adapun selengkapnya dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini. 

TABEL 1 

Pertumbuhan Penduduk 

Di Wilayah kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 – 2020 

 

TAHUN 
JUMLAH 

TOTAL 
LAKI PEREMPUAN 

2019 42,733 42,206 84,939 

2020 44,082 43,587 87,669 
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TABEL 2 

Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kelurahan 

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 – 2020 

 

NO KELURAHAN 
JUMLAH PENDUDUK 

2019 2020 

 Jumlah 84.939 87.669 

1 Pondok Petir 28,202 29,108 

2 Curug 22,446 23,168 

3 Serua 21,886 22,590 

4 Bojongsari Baru 12,404 12,803 

 

Sumber: Proyeksi Penduduk 

 

Grafik 1 

Persentase Jumlah  Penduduk Berdasarkan Kelurahan 

Dimiliki Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 - 2020 
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II.3. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN 

 

Situasi kependudukan di suatu wilayah, selain digambarkan   pertumbuhan penduduk dan 

rasio jenis kelaminnya, juga dapat tercermin dari komposisi penduduk menurut kelompok 

umurnya, Dari tabel ini terlihat, ada sebanyak 23.719 orang  penduduk yang  termasuk  kelompok 

usia belum  produktif secara ekonomi yaitu berumur 0-14 tahun.  

 

Tabel 3  

Pertumbuhan Penduduk     

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 

LAKI-LAKI RASIO 

PEREMPUAN JENIS KELAMIN

1 0 - 4 4,460              4,196              8,656 106.29

2 5 - 9 4,120 3,930 8,050 104.83

3 10 - 14 3,641 3,371 7,012 108.01

4 15-19 3,443 3,021 6,464 113.97

5 20-24 3,584 3,405 6,989 105.26

6 25-29 3,984 3,958 7,942 100.66

7 30-34 4,354 4,735 9,089 91.95

8 35-39 4,435 4,043 8,478 109.70

9 40-44 3,592 3,275 6,867 109.68

10 45-49 2,553 2,520 5,073 101.31

11 50-54 1,854 2,036 3,890 91.06

12 55-59 1,424 1,670 3,094 85.27

13 60-64 1,043 1,101 2,144 94.73

14 65-69 667 627 1,294 106.38

15 70-75 152 249 401 61.04

16 75+ 688 677 1,365 101.62

JUMLAH 43,994 42,814 86,808 103

44ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)

NO
KELOMPOK UMUR 

(TAHUN)

JUMLAH PENDUDUK

LAKI-LAKI  PEREMPUAN 

 

Grafik penduduk  menunjukkan komposisi penduduk pada suatu periode yang diperlihatkan 

berdasarkan jenis kelamin.  Sepintas terlihat pada grafik. jumlah penduduk laki-laki seimbang 



PROFIL UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI  2020 

  
 

9 

 

dengan jumlah penduduk perempuan. Penduduk yang mendonimasi dari sisi jumlah adalah 

penduduk yang berumur  30 - 34 tahun, sementara penduduk yang sedikit jumlahnya adalah 

anak usia 70 - 75 tahun. 

 

Grafik 2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis kelamin 

Dimiliki Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 

 

 

II.4. ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)  

Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti yang disajikan pada 

Tabel 3. diatas, dapat diturunkan indikator yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator 

ekonomi yaitu Angka Beban Tanggungan yang merupakan perbandingan atau rasio antara 

penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia ›64 tahun keatas dengan penduduk usia 

produktif (15–64 tahun). Besarnya Angka Beban Tanggungan ini menunjukkan beban 

tanggungan ekonomi penduduk usia produktif.  
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Angka beban tanggungan juga berkaitan erat dengan masalah ketenaga kerjaan. Semakin 

banyak penduduk usia produktif yang tidak bekerja, maka juga akan meningkatkan angka beban 

tanggungan.  

 

Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia kerja akan menjadi tantangan berat bagi 

pembangunan karena jumlah berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi relatif lebih besar 

terutama sandang, pangan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya disamping itu juga golongan 

usia muda akan meningkatkan jumlah angkatan kerja padahal untuk jumlah ini belum tentu pula 

tersedia lapangan kerja, karena yang berusia diatasnya juga masih banyak yang menganggur.  

 

Semakin mengecil angka beban ketergantungan akan semakin baik kondisi perekonomian 

masyarakat yang bersangkutan. Semakin tinggi Angka Beban Tanggungan menunjukkan 

penduduk di suatu wilayah semakin mundur karena beban ekonomi penduduk usia produktif 

semakin berat.  

II.5. TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN  

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. 

Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu wilayah akan 

mencerminkan taraf intelektualitas wilayah yang bersangkutan.  

  

Tabel 4 Persentase Penduduk 

Menurut tingkat pendidikan Tertinggi Yang Dimiliki  

Di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bojongsari, tahun 2020 

 

NO VARIABLE JUMLAH JUMLAH (%) 

1 BELUM SEKOLAH 18551 25.46 % 

2 BELUM TAMAT SD/Sederajat 6695 9.19 % 

3 SD/MI 10107 13.87 % 

4 SMP/ MTs 10015 13.74 % 

5 SMA/ MA 19782 27.15 % 

6 AKADEMI 2147 2.95 % 

7 UNIVERSITAS 5577 7.65 % 

 

Tabel dia atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA 
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sebesar 27.15 persen dan belum sekolah sebesar 25.46 persen. Sedangkan tingkat pendidikan 

terendah ditamatkan Akademi sebesar 2.95 persen. 

 

Grafik 3 Persentase Penduduk 

Menurut tingkat pendidikan Tertinggi Yang Dimiliki  

Di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bojongsari, tahun 2020 
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BAB III 

 SITUASI DERAJAT KESEHATAN  
 

Untuk mengetahui gambaran derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari indikator-

indikator yang digunakan antara lain angka kematian, Umur Harapan Hidup, angka kesakitan 

serta status gizi. Indikator tersebut dapat diperoleh melalui laporan dari fasilitas kesehatan 

(fasility based) dan data yang dikumpulkan dari masyarakat (community based). Tetapi dalam 

penyajian data angka kematian baik angka kematian ibu, bayi, atau balita dalam profil ini di 

sajikan data Jumlah Kematian. 

III.1. JUMLAH KEMATIAN 

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian 

kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping 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 survei dan penelitian. 

III.1.1 Jumlah Kematian Bayi 

Data kematian yang terdapat pada suatu komunitas dapat diperoleh melalui survei, karena 

sebagian besar kematian terjadi di rumah, sedangkan data kematian di fasilitas kesehatan hanya 

memperlihatkan kasus rujukan. Gambaran perkembangan terakhir mengenai Jumlah Kematian 

bayi dari pengelola program kesehatan ibu dan bayi UPTD Puskesmas Bojongsari Dinas 

Kesehatan Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari, dapat dilihat pada gambar berikut :  

 

Tabel 6  

Jumlah Kematian Bayi 

di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 dan 2020 

 

NO PUSKESMAS 
JUMLAH KEMATIAN BAYI 

2020 2020 

1 Bojongsari 3 1 

 

Pada tabel diatas terlihat  kenaikan kematian bayi dari tahun 2020, hal ini menunjukan 

cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak UPTD Puskesmas Bojongsari, sudah baik dilihat 

dengan menurunnya  jumlah AKB. 
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III.1.2. Jumlah Kematian Balita 

Gambaran perkembangan Jumlah Kematian Balita pada tahun 2020 disajikan pada gambar 

berikut. 

Tabel 7 

 Jumlah Kematian Anak Balita  

di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 - 2020 

NO PUSKESMAS 

KEMATIAN 

ANAK BALITA 

2020 

KEMATIAN 

ANAK BALITA 

2020 

1 UPTD Bojongsari 0 0 

 

Dari tabel di atas Perbandingan Jumlah kematian Anak Balita tahun 2020 dan 2020 yang 

dilaporkan.   

III.1.3. Jumlah Kematian Ibu Maternal 

Jumlah kematian Ibu yang dilaporkan dari pengelola kesehatan ibu dan anak UPTD 

Puskesmas Bojongsaridua tahun terakhir,  terlihat pada tabel berikut : 

TABEL 8  

Jumlah Kematian Ibu Maternal  

di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 - 2020 

NO PUSKESMAS 

JUMLAH 

KEMATIAN IBU 

MATERNAL 

JUMLAH 

KEMATIAN IBU 

MATERNAL 

1 Bojongsari 2 2c 

 

III.2.   Angka Kesakitan 

Angka kesakitan pada penduduk di peroleh dari data yang berasal dari masyarakat 

(community Base data) melalui pengamatan (surveilans) dan data yang diperoleh dari fasilitas 

pelayanan kesehatan (fasilitas Base data) melalui sistem pencatatan dan pelaporan rutin dan 

insidentil. 
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III.2.1. Kasus AFP 

Surveilans AFP merupakan kegiatan untuk menjaring semua penderita yang lumpuh layu 

pada anak berusia <15 tahun dengan tujuan untuk memantau adanya transmisi virus-polio liar 

disuatu wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengelola surveilans Puskesmas dibantu petugas 

puskesmas lainnya dan kader kesehatan. Pada tahun 2020 di wilayah kerja UPTD Bojongsari 

tidak ada penderita AFP.   

III.2.2. Tb Paru 

Perkiraan Jumlah penderita kasus TB BTA + baru yaitu sebanyak  339 orang di Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari . Case Detection Rate (CDR) puskesmas tahun 2020 adalah 

16.81% lebih kecil dari indikator yang seharusnya dicapai yaitu sebesar 90%. Berikut akan 

disajikan jumlah kasus BTA+ di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari tahun 2020. 

Grafik 5  

Persentase Jumlah Kasus baru TB BTA+ 

 Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.3. Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) 

ISPA seringkali menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan balita, dimana 

pneumonia diduga sebagai faktor utama penyebabnya. ISPA juga merupakan salah satu penyebab 

utama kunjungan berobat pasien di Puskesmas dan di Rumah Sakit. Berdasarkan laporan bulanan 

dari petugas penanggung jawab program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit (P2P) UPTD 

Puskesmas Bojongsari diketahui angka kesakitan balita karena pneumonia menunjukan tren 

menurun seperti terlihat pada gambar dibawah ini. 
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Grafik 6  

Perkembangan angka kesakitan Pneumonia pada balita 

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 

 

 

 

hal ini mungkin semakin baik sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas, juga  

masyarakat semakin menyadari tentang penyakit pneumonia.  

Perkembangan situasi global saat ini dimana banyak penyakit ISPA yang bersifat New 

emerging disease, seperti SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), AI (Avian Influensa/flu 

burung) dan H1N1.  

Upaya pemberantasan penyakit ISPA difokuskan pada upaya penemuan dini dan 

tatalaksana kasus yang cepat dan tepat pada penderita. Kecepatan keluarga dalam membawa 

penderita ke unit pelayanan kesehatan serta ketrampilan petugas dalam menegakan diagnosis 

merupakan kunci keberhasilan penanganan penyakit ISPA. 

III.2.4. HIV-AIDS dan IMS 

Berdasarkan hasil evaluasi program P2P Infeksi Menular Seksual (IMS) menunjukan bahwa 

penyakit ini tidak hanya menyerang pada usia produktif tetapi sudah meningkat pada usia non 

produktif (anak-anak bahkan bayi), hal ini menunjukan bahwa trend penyebaran penyakit ini 

sudah berubah sehingga program harus mengupayakan program penanggulangan yang lebih 

tepat agar penderita yang terinfeksi pada usia non produktif dapat terjaring.  
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III.2.5. Kasus Diare 

Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan, dimana sarana air 

bersih dan BAB serta perilaku manusia yang tidak sehat merupakan faktor dominan penyebab 

penyakit tersebut. Peningkatan kasus sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan cuaca/musim, 

terutama terhadap ketersediaan air bersih di masyarakat. Kasus diare dapat menyebabkan 

kematian terutama pada saat Kejadian Luar Biasa (KLB).  

 

Grafik 7 

 Perkembangan kasus Diare   

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari tahun 2020 

 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa temuan kasus diare  pada balita  tahun 2020 adalah 

sebanyak 35% dari target penemuan.  

Kasus diare dapat dikorelasikan dengan perbaikan hygiene sanitasi dan perilaku hidup 

bersih dan sehat, karena secara umum penyakit diare sangat berkaitan dengan kedua faktor 

tersebut.  

Upaya penanggulangan diare dilakukan dengan pemberian oralit dan penggunaan infus 

pada penderita, penyuluhan kepada masyarakat agar meningkatkan perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari serta melibatkan peran serta kader dalam tatalaksana 

diare karena dengan penanganan yang tepat dan cepat ditingkat rumah tangga maka diharapkan 

dapat mencegah terjadinya kasus dehidrasi berat yang dapat mengakibatkan kematian.  
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Tindakan penanganan segera dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas 

program serta dengan meningkatkan kesiagaan melalui kegiatan surveilans kasus diare yang 

dilaporkan setiap minggu dari laporan puskesmas dan rumah sakit yang ada di wilayah Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari. 

III.2.6. Kasus Kusta 

Penyakit Kusta adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh Mycobacterium 

Leprae yang ditandai dengan adanya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati 

rasa/anastesi, penebalan syaraf tepi juga disertai gangguan fungsi syaraf berupa mati rasa dan 

kelemahan/kelumpuhan pada otot tangan, kaki dan mata, kulit kering serta pertumbuhan rambut 

yang terganggu dan adanya kuman Mycobacterium Leprae pada pemeriksaan kerokan pada 

jaringan kulit (silt-skin smears). 

Menurut World Health Organisation (WHO) Penyakit kusta dapat diklasifikasikan menjadi 2 

tipe PB (Pausi Basiler) dan MB (Multi Basiler), dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 9 

 Klasifikasi Penyakit Kusta menurut WHO 

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 

 

KLASIFIKASI KUSTA PB MB 

Jumlah Bercak Kulit 1-5 >5 1-5 >5 

Kerusakan Syaraf Tepi Hanya 1 Syaraf Lebih dari 1 Syaraf 

Skin Smear (BTA) Negatif (-) Positif (+) 

 

Berdasarkan laporan tahunan penanggung jawab program P2P kusta UPTD Puskesmas 

Bojongsari menunjukan bahwa jumlah penderita baru sampai akhir bulan Desember 2020 

Sebanyak 1 penderita dengan  type MB dimana New Case Detection Rate (NCDR) 0,97. Dari 

jumlah kasus tersebut diketahui angka prevalensi per 10. 000 penduduk sebesar 0,1.Dari Jumlah 

penderita untuk tipe MB di tahun 2020 sebanyak 1 kasus dan RFT 100% terobati. 

III.2.7. Penyakit Menular Yg Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) 

Beberapa penyakit dapat menular dengan cepat sehingga berpotensi menimbulkan 

kejadian luar biasa, namun diantara penyakit-penyakit tersebut ada yang dapat dicegah dengan 

imunisasi atau biasa disingkat dengan PD3I (Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan 

Imunisasi) antara lain yaitu : 
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A. Difteri 

Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diptheriae, 

yang ditandai dengan gejala panas tinggi disertai pseudo membran (selaput tipis) putih 

keabu-abuan pada tenggorok yang tak mudah lepas dan mudah berdarah.  

Penyakit ini sering kali menjadi penyebab kematian pada anak-anak, namun penyakit ini 

dapat dicegah dengan pemberian imunisasi DPT1, DPT2 dan DPT3. Pada tahun 2020, 

Tidak ada kejadian kasus Difteri diwilayah kerja UPTD Puskesmas dalam kurun waktu dua 

tahun terakhir ini. 

 

B. Tetanus dan Tetanus Neonatorum 

Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani, terdiri dari 

Tetanus Neonatorum yaitu tetanus pada bayi dan tetanus dengan riwayat luka. 

Berdasarkan laporan pengelola kesehatan ibu dan anak melalui LB3 KIA  tahun 2019 dan 

tahun 2020 tidak terjadi kasus tetanus dan kasus tetanus neonatorum. Kejadian kasus 

tetanus Neonatorum sebenarnya dapat dicegah dengan upaya pertolongan persalinan yang 

higienis ditunjang dengan imunisasi tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil.  

 

C. Campak 

Penyakit Campak merupakan penyakit akut yang disebabkan virus measles yang 

disebarkan melalui bersin/batuk dengan gejala awal yaitu demam, bercak kemerahan, 

batuk-pilek lalu timbul ruam di seluruh tubuh. Penyakit Campak sering menyebabkan 

kejadian luar biasa (KLB), dimana kematian akibat campak pada umumnya disebabkan 

komplikasi dengan penyakit lain seperti meningitis. 

Berdasarkan laporan dan pencatatan rekam medik UPTD Puskesmas Bojongsari pada 

tahun 2020 tidak ditemukan jumlah kasus campak. 

   

D. Hepatitis B 

Hepatitis B adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Hepatitis B yang dapat 

merusak hati. Penyebaran penyakit tersebut bisa melalui suntikan yang tidak aman, dari 

ibu ke bayi selama proses persalinan dan melalui hubungan seksual. Infeksi pada anak-

anak biasanya tidak menimbulkan gejala dan kalaupun ada biasanya adalah gangguan pada 

perut, lemah dan urine menjadi kuning. Penyakit ini bisa menjadi kronis dan menimbulkan 

cirrhosis hepatis (kanker hati) dan dapat menimbulkan kematian. tahun 2020 tidak ada 

kasus hepatitis B yang  dilaporkan.  
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E. Pertusis 

Pertusis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bardetella pertusis yang 

ditandai dengan gejala batuk beruntun dan disertai tarikan nafas hup yang khas serta 

disertai muntah. Lama batuk bisa sampai 1-3 bulan sehingga sering disebut batuk 100 hari. 

Serangan batuk lebih sering pada malam hari. Dua tahun  terakhir ini tidak ditemukan 

kasus pertusis di Kec Bojongsari. 

III.2.8. Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Penyakit Demam Berdarah Dengue merupakan salah satu penyakit menular yang 

sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan sering muncul sebagai 

Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga sering menimbulkan kepanikan di masyarakat karena 

penyebarannya yang cepat dan berpotensi menimbulkan kematian. Penyakit ini 

disebabkan oleh virus Dengue yang penularannya melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti 

dan Aedes Albopictus yang hidup digenangan air bersih di sekitar rumah. Umumnya kasus 

ini mulai meningkat saat musim hujan. 

Ada 22 kasus DBD di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari yang dilaporkan 

petugas penanggung jawab program  pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi penurunan 

sebanyak 39 kasus dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2019 yaitu sebanyak 66 

kasus. Hal ini terjadi antara lain karena adanya kesadaran masyarakat untuk berperan 

serta dalam pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan ”3M PLUS” (menguras – 

mengubur - menutup tempat penampungan air) plus upaya lain yaitu melakukan 

pemantauan rumah/bangunan bebas jentik serta melakukan pengenalan dini gejala DBD 

dan penanganannya di rumah. 

Diharapkan pada tahun mendatang capaian angka Bebas Jentik (ABJ) tersebut dapat 

ditingkatkan menjadi 100% sehingga tidak memberi kesempatan nyamuk untuk 

berkembang biak.  
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Grafik 8 

 Jumlah Kasus DBD   

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari tahun 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.9. Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) 

Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit infeksi menahun (kronis) yang disebabkan 

oleh cacing filaria. Penyakit ini ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk yang menyerang saluran 

dan kelenjar getah bening yang dapat menimbulkan cacat menetap (seumur hidup) berupa 

pembesaran kaki, lengan dan alat kelamin sehingga  

Upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan memutus rantai penularan dan 

mengobati penderita untuk mencegah infeksi sekunder. Dalam upaya mencapai eradikasi 

Filariasis tahun 2020 (WHO), diperlukan alat/sarana yang sensitif untuk penegakan diagnosis 

sehingga penderita dapat ditemukan dalam stadium dini dan tidak sampai menimbulkan 

kecacatan. Pada tahun 2020 tidak ditemukan kasus filariasis di wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Bojongsari. 

III.3. STATUS GIZI 

Status gizi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat 

kesehatan dimana kondisi gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan 

karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi, 

kondisi gizi juga secara langsung dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada 

individu. Untuk itu dilakukan pemantauan terhadap status gizi bayi dan balita karena masa 

tersebut merupakan masa emas perkembangan kecerdasan dan pertumbuhan fisiknya. 
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III.3.1. Status Gizi Bayi 

Masalah status gizi ibu hamil akan berpengaruh terhadap kesehatan janin yang 

dikandungnya dan akan berdampak pada berat badan bayi yang dilahirkan serta juga akan 

berpengaruh pada perkembangan otak dan pertumbuhan fisik bayi. 

BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram, merupakan salah satu faktor 

utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 

kategori : BBLR karena premature (usia kandungan < 37 minggu) dan BBLR karena intrauterine 

growth retardation (IUGR) yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang 

dimana BBLR karena IUGR umumnya disebabkan karena status gizi ibu hamil yang buruk atau 

menderita sakit yang memperberat kehamilan. 

Berdasarkan laporan penanggung jawab program kesehatan ibu dan anak UPTD 

Puskesmas Bojongsari tahun 2020 diketahui dari 1.667 jumlah bayi lahir hidup ada 3 bayi yang 

BBLR (0.16%).  Kejadian  jumlah bayi BBLR dapat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil atau 

adanya penyakit pada ibu yang memperberat kehamilannya. Namun seluruh BBLR yang 

dilaporkan telah memperoleh penanganan sesuai prosedur.    

BBLR dibutuhkan penanganan terpadu dengan lintas program dan lintas sektor karena 

timbulnya masalah penyakit dan status gizi berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. 

III.3.2. Status Gizi Balita 

Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran antropometri yang 

menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U) dan dikategorikan dalam ”gizi lebih, gizi 

baik, gizi kurang dan gizi buruk”.  

Berdasarkan laporan gizi UPTD Puskesmas Bojongsari  pada tahun 2020 diketahui dari  

hasil penimbangan  pada 8.654 balita terdapa 212 balita dengan status balita gizi kurang. 
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Grafik 9 

 Gambaran Status Gizi Balita 

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari tahun 2020 

 

 

 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah balita yang ditimbang adalah sebanyak 

5.210 balita (60 %). Dari grafik di atas dapat diketahui juga bahwa terdapat sebanyak 342 (6.6%) 

balita memili status gizi kurang, 351 (6.96%) balita memili status balita pendek dan sebanyak 

212 (4.23%) balita memiliki status balita gizi kurang. Semua itu tidak terlepas dari kerja keras 

tenaga gizi yang reponsif menindaklanjuti apabila terdapat kasus BGM dilapangan sehingga kasus 

tidak berkembang menjadi gizi buruk namun tetap harus diwaspadai agar jumlah balita gizi 

buruk tidak bertambah dan dapat segera menangani balita gizi buruk lainnya. 
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BAB IV 

SITUASI UPAYA KESEHATAN 
 

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan masyarakat. 

 

IV.1. Pelayanan Kesehatan 

Derajat kesehatan keluarga dan masyarakat antara lain ditentukan oleh kesehatan ibu dan 

anak sebagai kelompok srategis 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 menentukan 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 indikator yang digunakan adalah angka kematian ibu dan bayi, 

terdistribusinya buku KIA pada ibu hamil, dapat diketahuinya pencapaian program serta masalah 

yang dihadapi maka dilakukan kegiatan, dan terlaksananya pembahasan kasus kematian ibu.  

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan 

dasar secara tepat dan cepat, diharapkan sebagian 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 dalamkandungan hingga kelahiran dan masa pertumbuhan bayi / anaknya.  

Pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi antara lain pelayananan tenatal, persalinan, nifas 

dan perawatan bayi baru lahir yangdiberikan di sarana kesehatan mulai Posyandu sampai rumah 

sakit. 

 

IV.1.1. Pelayanan Antenatal (K 1 Dan K 4) 

Pelayanan Antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan professional 

(dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil 

sesuai pedoman. Kegiatan pelayanan antenatal meliputi 10 T antara lain; 1)Timbang berat badan 

dan tinggi badan, 2) Tentukan LILA,3)Tekanan darah diukur, 4)Tinggi fundus uteri tentukan, 5) 



PROFIL UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI  2020 

  
 

24 

 

Tentukan presentasi janin  dan DJJ, 6) Tetanus Toxoid, 7)Tablet zat besi minimal 90 tablet selama 

kehamilan, 8) Test laboratorium (rutin dan khusus), 9)Tatalaksana kasus, 10)Temu wicara 

(konseling), termasuk P4K dan KB pascasalin. Titik berat kegiatan adalah promotif dan preventif 

dan hasilnya terlihat dari cakupan K1 dan K4. 

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 dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

Grafik 10  

Persentase cakupan Pelayanan K1 dan K4 Ibu Hamil 

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 

 

 

Gambaran  cakupan K1, K4, ibu bersalin, ibu nifas di UPTD Puskesmas Bojongsari tahun 

2020. Berikut ini adalah peta gambaran capaian pelayanan kesehatan ibu hamil di Wilayah Kerja 

UPTD Puskesmas Bojongsari pada tahun 2020. 
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IV.1.2. 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). Dari laporan kesehatan 

ibu dan anak diketahui, pada tahun 2020 jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan 

(linakes) sebesar 99.58%, pencapaian tersebut belum memenuhi target SPM. 

Kondisi tersebut tak lepas dari adanya pengembangan berbagai program diantaranya; 

kemitraan bidan dan dukun dalam perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), 

pembentukan dan pembinaan kelas ibu hamil, pembinaan bidan/dokter/ klinik swasta dan 

program JAMPERSAL untuk semua ibu hamil dengan tidak memandang status social ekonomi, 

serta pengembangan RW siaga aktif di masing-masing kelurahan. 

 

IV.1.3. Ibu Hamil Resiko Tinggi (Risti)/Komplikasi Yang Ditangani 

Dalam memberikan pelayanan khusus oleh bidan di kelurahan dan Puskesmas, sekitar 20% 

diantara ibu hamil yang ditemui dan diperiksa tergolong dalam kasus resiko tinggi/komplikasi 

yang membutuhkan rujukan. Kasus resiko tinggi/komplikasi adalah keadaan penyimpangan dari 

normal yang  

secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi meliputi Hb< 89%, 

tekanan darah tinggi (sistole >140 mmHg, diastole >90 mmHg), oedema nyata, eklampsia, 

ketuban pecah dini, perdarahan pervaginam, letak lintang pada usia kehamilan > 32 minggu, letak 

sungsang pada primigravida, infeksi berat / sepsis dan persalinan prematur, paska section 

cesarian. 

 

IV.1.4. Pelayanan Nifas 

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

reproduksi mulai mengalami masa pemulihan untukkembali normal, walau pada umumnya organ 

reproduksi akankembali normal dalam waktu 3 bulan pasca persalinan.Dalam masa nifas, ibu 

seharusnya memperoleh pelayanankesehatan yang meliputi pemeriksaan kondisi umum, 

payudara,dinding perut, perineum, kandung kemih dan organ kandungan.Karena dengan 

perawatan nifas yang tepat akan memperkecil resiko kelainan bahkan kematian ibu nifas. 

Pada tahun 2020 jumlah sasaran ibu bersalin di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari 

sebanyak  1.648 orang dan 1.609 (100%) diantaranya telah mendapat pelayanan ibu selama 

masa nifas sebanyak 3 kali (sesuai standar).   
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IV.1.5. Kunjungan Neonatus (KN1 Dan KN2)  

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 neonatus (0-28 hari) minimal 3 kali, satu kali pada umur 0-28 jam 

(KN1) dan KN2 pada umur 3-7 Hari dan KN3 (KN Lengkap) pada 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 hipotermia, 

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 neonatus di rumah menggunakan buku KIA. Cakupan kunjungan neonatal 

(KN Lengkap).   

 

Menurut laporan tahunan Kesehatan ibu dan anak UPTD Puskesmas Bojongsari dan  tahun 

2020 Pelayanan KN1 adalah sebanyak 1.641 (97.73%) kunjungan dan Pelayanana KN3 (KN 

Lengkap) adalah sebanyak 1.603 (95.45%) kunjungan. Pencapaian  masih belum mencapai target 

SPM,  hal ini menunjukan bahwa kesadaran ibu nifas untuk memeriksakan kesehatan bayinya 

mengalami penurunan. Penyebab penurunan ini bisa disebabkan oleh efek pandemi yang terjadi 

sepanjang tahun 2020 Upaya tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk terus menerus 

memberikan Konseling informasi dan pendidikan Kesehatan (KIP-K) kepada masyarakat tentang 

pentingnya pemeriksaan dini kepada neonatus, sehingga dapat mendeteksi secara dini penyakit 

maupun kelainan yang dialami neonatus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 11 
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 Kunjungan Neonatus ( KN1 Dan KN Lengkap ) 

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 

 

 

 

IV.1.6.Pelayanan Keluarga Berencana 

Masa subur seorang wanita memiliki peran penting bagi terjadinya kehamilan sehingga 

peluang wanita melahirkan menjadi cukup tinggi. Menurut hasil penelitian, usia subur seorang 

wanita biasanya antara 15- 49 tahun. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran atau 

menjarangkan kelahiran, wanita/pasangan ini lebih diprioritaskan untuk menggunakan alat/cara 

KB. Tingkat pencapaian Pelayanan Keluarga Berencana dapat digambarkan melalui cakupan 

peserta KB yang ditunjukan melalui kelompok sasaran program yang sedang/pernah 

menggunakan alat kontrasepsi menurut daerah tempat tinggal, tempat pelayanan serta jenis 

kontrasepsi yang digunakan akseptor.   

Jumlah Pasangan Usia Subur di wilayah kerja Puskesmas Bojongsari pada tahun 2020 

adalah sebanyak 13.986 pasangan. Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif 

adalah sebanyak 10.940 pasangan.     

Jenis alat kontrasepsi yang digunakan peserta KB dengan metode kontrasepsi jangka 

panjang (MKJP) selama tahun 2020,  alat kontrasepsi yang banyak diminati  adalah AKDR 1.400  

peserta (13%) sedangkan kurang diminati MOP adalah 76 Peserta (1%).   

 

 

Grafik 12 
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 KB MKJP dan Non MKJP 

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 

 

 

Jenis alat kontrasepsi yang digunakan peserta KB   dengan  non metode kontrasepsi  jangka 

panjang (non MKJP) tahun 2020,  pemakai alat kontrasepsi yang terbanyak adalah suntik 

sebanyak 5.064 (46%)  dan paling sedikit  adalah alat kontrasepsi kondom sebanyak 317 (3%). 

Dari kedua jenis alat kontrasepsi KB dengan MKJP ataupun non MkJP dapat digaris bawahi 

bahwa peminat alat kontrasepsi pria masih sangat sedikit dari tahun ke tahun, hal ini erat 

hubungannya dengan partisipasi aktif dari kaum pria sebagai kepala rumah tangga 

bertanggungjawab untuk mewujudkan keluarga bahagia sejahtera selaras dengan program 

pemerintah kota Depok khususnya. 

IV.1.7. Pelayanan Imunisasi 

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 denganbatasan suatu wilayah 

tertentu, berarti dalam wilayah tersebut tergambar besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau 

bayi (herd immunity) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).  

Dalam hal ini Pemerintah menargetkan pencapaian UCI pada wilayah administrasi 
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kelurahan. Suatu kota telah mencapai target UCI apabila >80% desa/kelurahan telah mencapai 

target imunisasi yang masuk dalam kategori penetapan UCI. UPTD Puskesmas Bojongsari 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari dengan wilayah 4 Kelurahan, dan semua sudah 

memenuhi target 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 ditampilkan bersamaan. Gambaran cakupan 

imunisasi bayi DPT1 dan HB1 pada tahun 2020  dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Grafik 13 

 Cakupan Imunisasi Bayi DPT1 dan HB1 

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari tahun 2020 

 

 

Pada grafik gambar di atas terlihat bahwa cakupan imunisasi DPT-1+HB1   pada tahun 

2020 adalah 74%.  

IV.1.8. Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Usia Sekolah Dan Remaja 

Pelayanan kesehatan pada kelompok anak balita (pra sekolah), usia sekolah dan remaja 

dilakukan melalui deteksi/pemantauan dini terhadap tumbuh kembang dan kesehatan anak pra 

sekolah serta pemeriksaan kesehatan anak sekolah dasar/ sederajat dan pelayanan kesehatan 

pada remaja (SMP dan SMU). Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita/pra sekolah 
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adalah cakupan anak umur 0-5 tahun yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai 

standar oleh dokter, bidan dan perawat paling sedikit dua (2) kali per tahun baik didalam gedung 

maupun diluar gedung seperti Posyandu, taman kanak-kanak, panti asuhan. Sementara untuk 

pelayanan kesehatan bagi siwa SD/MI dan siswa`SMP/SMU dan sederajat dilakukan melalui 

penjaringan kesehatan bagi murid kelas 1 (satu) SD/MI dan SMP/SMU. Cakupan pelayanan 

kesehatan  tahun 2020 sebesar 95.6% bagi murid SD/MI sederajat 2.593 orang.  Dari semua yang 

siswa yang di periksa mendapat perawatan 100%.  

 

 IV.1.9. Pelayanan Kesehatan Pra Usila (45-59 Th) Dan Usila (>60 Th) 

Seiring bertambahnya Umur Harapan Hidup (UHH) maka keberadaan para lanjut usia tidak 

dapat begitu saja diabaikan, sehingga perlu diupayakan peningkatan kualitas hidup bagi 

kelompok umur lanjut usia. Pelayanan kesehatan pra usila dan usila adalah penduduk usia 45 

tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan baik di Puskesmas, di Posbandu lansia maupun di kelompok usia lanjut.  

Menurut data proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Depok tahun 2020 jumlah lansia  ≥60 

tahun keatas 9.412  jiwa terdiri dari laki-laki 4.679 jiwa  sedangkan perempuan 4.733 jiwa lebih 

banyak dari pada laki-laki. Berdasarkan laporan lansia tahun 2020 hasil cakupan pelayanan 

lansia di Posbindu dan UPTD Puskesmas Bojongsari lansia  ≥60 tahun keatas rata-rata kunjungan  

hanya 97,99% yang telah mendapat pelayanan. Angka ini sangat kecil di banding jumlah lansia 

yang ada, banyak faktor yang mempengaruhi cakupan pelayanan lansia antara lain; meluruskan 

konsep pengertian posbindu, kesadaran lansia terhadap pentingnya memelihara, mencegah 

kesehatan melalui kunjungan ke posbindu, dan rata-rata lansia ingin lebih dimanja 

(ketergantungan) serta pencatatan pelaporan dari tingkat Posbindu belum semua terlaporkan 

walaupun lansia tersebut memeriksakan dirinya ke klinik dokter, Rumah Sakit secara rutin. Kita 

menyadari bahwa program lansia di tingkat Kota Depok bukan program wajib yang harus 

dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Bojongsari, tapi merupakan program pilihan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat Kota Depok  sehingga berdampak juga pada akses ketersediaan sarana 

dan pra sarana di posbindu itu sendiri. Posbindu yang sudah terbentuk dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan lansia memiliki sarana dan prasarana seadanya. 

 

 

IV.1.10. Pemberian Tablet Besi (Fe) Pada Ibu Hamil 

Pada saat periksa kehamilan di sarana kesehatan, ibu hamil akan mendapatkan Tablet 
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Tambah Darah yang bertujuan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kasus anemia serta 

meminimalkan dampak buruk akibat kekurangan Fe, karena kekurangan Fe pada ibu hamil dapat 

mengakibatkan terjadinya abortus,  

kecacatan bayi atau bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Cakupan ibu hamil yang 

mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) tahun 2020 sebesar 98.3 % Perkembangan cakupan 

pemberian Tablet Tambah Darah pada ibu hamil pada tahun 2020   dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

 

Grafik 14 

 Cakupan Pemberian Tabket Tambah Darah Pada Ibu Hamil 

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 

 

IV.1.11. Pemberian Kapsul Vitamin A  

Upaya perbaikan gizi juga dilakukan pada beberapa sasaran yang diperkirakan banyak 

mengalami kekurangan terhadap vitamin A, yang dilakukan melalui pemberian kapsul vitamin A 

dosis tinggi pada bayi dan balita yang diberikan sebanyak 2 kali dalam satu tahun (Februari dan 

Agustus) dan pada ibu nifas diberikan 2 kali. Vitamin A adalah salah satu zat gizi mikro yang 

diperlukan oleh tubuh yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) dan 

kesehatan mata. Anak yang menderita kurang vitamin A, bila terserang campak, diare atau 

penyakit infeksi lain, penyakit tersebut akan bertambah parah dan dapat mengakibatkan 

kematian.  

Infeksi akan menghambat kemampuan tubuh untuk menyerap zat-zat gizi dan pada saat 

yang sama akan mengikis habis simpanan vitamin A dalam tubuh. Kekurangan vitamin A untuk 
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jangka waktu yang lama juga akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada mata, dan bila anak 

tidak segera mendapat vitamin A akan mengakibatkan kebutaan. Persentase pemberian kapsul 

vitamin A pada bayi 6-11 bulan tahun 2020 sebanyak 116%  (1.864 pada bayi) dengan jumlah 

bayi sebanyak 1.613. sedangkan cakupan pemberian vitamin A pada balita dapat terlihat pada 

grafik berikut. 

Grafik 15 

 Cakupan pemberian kapsul vitamin A anak balita 

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020   

 

 

Hal ini menggambarkan bahwa informasi yang diberikan oleh petugas Puskesmas dan 

kader kesehatan telah merubah perilaku masyarakat terutama  kesadaran orang tua balita untuk 

membawa anaknya ke posyandu maupun sarana kesehatan untuk memperoleh vitamin A pada 

bulan Februari dan Agustus. 

IV.1.12. Kesehatan Gigi Dan Mulut 

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi pelayanan dasar gigi di Puskesmas dan usaha 

kesehatan gigi di sekolah (UKGS). Kegiatan kesehatan gigi dan mulut meliputi upaya promotif 

(penyuluhan), preventif (pemeriksaan gigi) dan kuratif sederhana seperti pencabutan gigi, 

pengobatan dan penambalan gigi sementara dan tetap. 

Pada tahun 2020, pelayanan dasar gigi di Puskesmas mencapai 1.431 pelayanan, meliputi 

282 Tumpatan gigi tetap dan 104 pencabutan gigi tetap dengan rasio tambal : cabut gigi sebesar 

2.71%. Untuk kegiatan UKGS, dari hasil pemeriksaan kesehatan gigi pada 1.126 siswa SD/MI 

diketahui ada 273 siswa membutuhkan perawatan dan 67 siswa (24.54%) telah mendapat 
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perawatan. Kecilnya angka pemeriksaan kesehatan gigi dan perawatan pada siswa SD/MI 

disebabkan karena pademi virus Covid-19. 

 

Grafik 16 

 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Anak SD/MI 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 

 

 

IV.2. AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 

Indikator akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari tingkat kemudahan 

masyarakat untuk menjangkau sarana kesehatan dan mutu dari pelayanan kesehatan yang 

diberikan. Dalam hal akses dapat dilihat dari kunjungan rawat jalan dan rawat inap pasien 

sementara untuk melihat mutu pelayanan dapat dilihat dari kemampuan pelayanan yang 

disediakan sarana kesehatan 

IV.2.1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar 

Dalam rangka meningkatkan kepersertaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan, sejak 

lama dikembangkan berbagai cara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Pada 

saat ini berkembang berbagai cara pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar di 

masyarakat mulai dana sehat, tabulin, dasolin, askes, jamsostek, Jamkesmas, jamkesda, sampai 

asuransi kesehatan swasta.  

IV.2.2. Kunjungan Rawat Jalan   

Pada tahun 2020 jumlah kunjungan rawat jalan yang terdiri dari kunjungan baru dan lama 

di UPTD Puskesmas Bojongsari Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari sebanyak 37.260, 
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jumlah ini terjadi penurunan sebanyak 45 % dari 82.069 pasien pada tahun 2019. Hal ini terjadi 

karena pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2020. 

IV.2.3.  Sarana Kesehatan Dengan  Laboratorium dan kefarmasian 

  UPTD Puskesmas Bojongsari Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari tahun 2020 

memiliki fasilitas laboratorium yang melayani pemeriksaan laboratorium sesuai dengan 

ketersediaan reagen yanng disediakan oleh dinas kesehatan Kota Depok. 

Obat-obatan yang digunakan antara ketersediaan, kebutuhan dengan kecukupan obat  

sesuai dengan peresepan obat (100%).   

IV.3. PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MASYARAKAT 

Ada lima tatanan perilaku hidup bersih dan sehat  diantaranya  perilaku hidup sehat di 

tatanan rumah tangga mempunyai indicator yakni. 

1) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 

2) Memberi bayi ASI Eksklusif 

3) Menimbang  balita setiap bulan 

4) Menggunakan air bersih 

5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 

6) Menggunakan jamban sehat 

7) Memberantas jentik di rumah sekali seminggu 

8) Makan buah dan sayur setiap hari 

9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari 

10) Tidak merokok dalam rumah. 

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 diperlukan 

upaya penyuluhan kesehatan yang terus menerus guna mendorong masyarakat berperilaku 

hidup bersih dan sehat. Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh 

terhadap derajat kesehatan masyarakat. 

IV.3.1. Rumah Tangga Sehat (ber-PHBS) 

Rumah tangga sehat/ berPHBS adalah rumah tangga yang seluruh anggota keluarganya 

telah berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi 10 indikator. Tahun 2020 telah dilakukan 

pengkajian PHBS dari 14.630 rumah tangga diantaranya 11.398 atau (77.7%) sudah ber PHBS.  

Cakupan ini belum mencapai target Kota yaitu 80%, perlu adanya intervensi dari berbagai 

komponen baik lintas program, lintas sektor, LSM, swasta dan tokoh masyarakat untuk berperan 
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aktif dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.  

IV.3.2. Keadaan Lingkungan 

Kegiatan upaya penyehatan lingkungan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas 

lingkungan melalui kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Adapun pelaksanaannya 

bersama masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi bermakna terhadap kesehatan 

masyarakat karena kondisi lingkungan yang sehat merupakan salah satu pilar utama dalam 

pencapaian Indonesia sehat 2010. Untuk memperkecil risiko terjadinya penyakit atau gangguan 

kesehatan akibat kondisi lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya 

peningkatan kualitas lingkungan antara lain : 

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 Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 sebanyak 29.061 

rumah serta 24.914 rumah  (85.73%) dinyatakan memenuhi syarat kesehatan. Capaian tersebut 

sudah memenuhi target Indonesia Sehat sebesar 80%, hal ini tentunya harus tetap dilakukan 

upaya pembinaan yang lebih intensif kepada masyarakat agar memperhatikan kesehatan 

rumahnya karena rumah yang sehat dan nyaman akan berdampak bagi penghuninya dalam 

meningkatkan produktivitasnya.  

IV.3.2.2. Akses terhadap jenis sarana air bersih yang digunakan 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka kebutuhan akan air bersih semakin 

bertambah. Berbagai upaya dilakukan agar akses masyarakat terhadap air bersih meningkat, 

salah satunya melalui pendekatan partisipatori yang mendorong masyarakat berperan aktif 

dalam pembangunan perpipaan air bersih di daerahnya.  

Dari 29.061 total rumah di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari yang diperiksa 

sumber air minumnya pada tahun 2020 tidak mempergunakan air ledeng karena tidak ada 

sarana  ledeng, diketahui  mayoritas keluarga menggunakan sumur Bor dengan Pompa sebanyak 

47.596 dan sumur gali dengan pompa pengguna sebanyak 42.573. 

IV.3.2.3. Sarana Sanitasi Dasar 

Upaya peningkatan kualitas air bersih akan berdampak positif apabila diikuti oleh upaya 

perbaikan sanitasi yang meliputi kepemilikan jamban, pembuangan air limbah dan sampah 

dilingkungan sekitar kita, karena pembuangan kotoran baik sampah, air limbah maupun tinja 
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yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kualitas air serta dapat 

menimbulkan penyakit menular di masyarakat. 

Pada tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan pada 20.816 rumah dan diketahui 

sebanyak 16.247 atau  78% keluarga telah memiliki jamban sanitasi yang layak 

IV.3.2.4. Pengawasan Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengolahan     

Makanan 

A.  Pengawasan Tempat-tempat Umum (TTU) 

Kegiatan-kegiatan pengawasan Tempat-Tempat Umum dilakukan secara rutin oleh 

sanitarian UPTD Puskesmas Bojongsari. Jenis TTU yang diperiksa antara lain, meliputi, 

Hotel,Pasar, Sekolah, Saranah Ibadah, sarana umum lainnya. Wilayah Kerja UPTD Puskesmas 

Bojongsari tidak mempuyai Hotel, jumlah TTU yang ada tahun 2020 sebanyak 77 buah, jumlah 

yang sehat atau memenuhi syarat kesehatan 55 buah (71.43%).    

Hal ini merupakan suatu prestasi yang perlu terus menerus di pertahankan dan mendapat 

pembinaan agar kondisi TTU dan TPUM selalu dalam kondisi memenuhi syarat kesehatan, 

sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan baik 

individu maupun masyarakat Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari.  

B. Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan 

Kegiatan-kegiatan pengawasan Tempat-Tempat Umum dilakukan secara rutin oleh 

sanitarian UPTD Puskesmas Bojongsari . Untuk Jumlah Tempat Pengolahanan Makanan yang 

dibina 70 dari 70 Tempat Pengolahan Makan yang ada dengan presentase yang sehat  100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN 
 

Sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan baik secara 



PROFIL UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI  2020 

  
 

37 

 

kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya kesehatan yang diperlukan didalam 

pembangunan kesehatan antara lain tenaga, dana, sarana dan prasarana serta teknologi. 

V.1. Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan yang disajikan dalam bab ini meliputi: Puskesmas, Rumah Sakit, dan beberapa 

sarana pelayanan kesehatan swasta yang ada di Kec Bojongsari. Wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Bojongsari  kec Bojongsari memiliki sarana kesehatan pelayanan kesehatan swasta  yang sudah 

membuat  MOU  untuk pelayanan dasar dan rujukan. 1 buah RS dapat digunakan untuk pelayanan  

rujukan JAMKESDA dan BPJS, begitu juga bidan praktik Swasta dalam hal pelayanan Kesehatan 

ibu dan anak terutama Jampersal.  Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kec Bojongsari 

sampai dengan tahun 2020 yang tercatat di UPTD Puskesmas Bojongsari adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 10 

 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan 

Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Tahun 2020 

 

NO 
FASILITAS 

KESEHATAN 

PEMILIKAN/PENGELOLAAN 

PEM.KAB/KOTA SWASTA ∑ 

1 Rumah sakit umum - 1 1 

2 Rumah sakit bersalin - 1 1 

3 Puskesmas perawatan - - 0 

4 
Puskesmas non 

perawatan 
- - 0 

5 Puskesmas keliling - - 0 

6 Puskesmas pembantu - - 0 

7 Bidan Praktek Mandiri - 17 17 

8 Balai pengobatan/klinik - 2 2 

9 Praktik dokter bersama - - - 

10 Posyandu 61 - 61 

11 Apotek - 2 2 

12 Toko obat - - - 

13 Gfk - - - 

14 Industri obat tradisional - - - 
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15 
Industri kecil obat 

tradisional 
- - - 

 

Sumber : laporan sarkes  tahunan 

V.1.1. Puskesmas  

Puskesmas adalah kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan dijangkau oleh 

masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tepat guna,dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan 

masyarakat luas guna mencapai derjat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu 

pelayanan kepada perorangan (Depkes RI,2004). 

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota.Secara umum  memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif 

sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya 

kesehatan masyarakat (UKM) 

Puskesmas memberikan pelayanan rawat pelayanan rawat jalan dan rawat inap.  

memberikan pelayanan di masyarakat puskesmas biasanya memiliki subunit pelayanan seperti 

puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, pos kesehatan desa maupun pos bersalin 

desa (polindes). Fungsi Puskesmas sendiri meliputi: 

a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan 

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan 

lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga 

berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu aktif memantau dan 

melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap pembangunan di wilayah 

kerjanya.Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah 

mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 

 

b.  Pusat pemberdayaan masyarakat 

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan 

masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri 

sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan 

kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menetap, menyelenggarakan dan 

memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan 
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masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya social 

budaya masyarakat setempat. 

c. Pusat strata pelayanan kesehatan strata pertama 

Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama 

secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang 

menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi: 

1. Pelayanan kesehatan perorangan 

Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi  dengan 

tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa 

mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan 

tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu di tambahkan dengan rawat 

inap. 

2. Pelayanan kesehatan masyarakat 

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan 

tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa 

mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.  

Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, 

pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan 

keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program 

kesehatan masyarakat lainnya. 

UPTD Puskesmas Bojongsari  dan  Puskesmas yang ada di Kec Bojongsari, dalam 

pelayanan kesehatan di masyarakat di bantu oleh posyandu dan posbindu. Terdapat 59 

buah  POSYANDU yang tersebar di tujuh kelurahan. 

 

 

 

 

 

Tabel 11 

 Jumlah Posyandu 

Di Kec Bojongsari Tahun 2020 

NO PUSKESMAS KELURAHAN 
JUMLAH 

POSYANDU 

1 UPT BOJONGSARI PONDOK PETIR 17 
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  SERUA 18 

  CURUG 15 

  BOJONGSARI BARU 9 

 TOTAL 59 

 

Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2020 (data proyeksi) 133.682 jiwa, dengan 

Puskesmas yang ada tidak cukup  untuk dapat melayani masyarakat  sesuai dengan Visi, Misi, dan 

Motto Puskesmas. 

d. Sarana Kesehatan Bersumber daya Masyarakat 

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai 

upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Upaya 

kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu, Posbindu, 

kelurahan siaga, dan lain sebagainya. Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling 

di kenal di masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu 

kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan 

diare.  

Untuk memantau perkembangannya, Posyandu dikelompokan ke dalam 4 strata, yaitu 

Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama, dan Posyandu Mandiri. Perkembangan 

jumlah posyandu di Kec Bojongsari dalam kurun waktu 1 tahun masih sama dengan tahun 2020 

jumlah posyandu 94 tahun 2020. 

V.1.2. Rumah Sakit 

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu 

organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna 

(komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada 

masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat 

penelitian medik. 

Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksudkan 

dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 

dan gawat darurat. 

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. 

Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara 
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berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang 

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan 

upaya rujukan. 

Dimana untuk menyelenggarakan fungsinya, maka Rumah Sakit umum 

menyelenggarakan kegiatan : 

a. Pelayanan medis 

b. Pelayanan dan asuhan keperawatan 

c. Pelayanan penunjang medis dan nonmedis 

d. Pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan 

e. Pendidikan, penelitian dan pengembangan 

f. Administrasi umum dan keuangan 

Sedangkan menurut undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, fungsi rumah sakit 

adalah : 

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar 

pelayanan rumah sakit. 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang 

paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 

c. Penyelenggaaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatn. 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang 

kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika 

ilmu pengetahan bidang kesehatan. Rumah sakit yang ada di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Bojongsari berjumlah 1 rumah sakit. 

 

Beberapa Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sarana 

pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan rumah sakit adalah Bed Occupancy 

Rate (BOR) atau tingkat hunian rumah sakit, Length Of Stay (LOS) atau rata-rata lama hari rawat 

di rumah sakit, Turn Over Interval (TOI) atau jarak pemanfaatan tempat tidur antara satu pasien 

dengan pasien lainnya, Bed Turn Over (BTO) atau frekuensi penggunaan tempat tidur, Gross 

Death Rate (GDR) atau seluruh kematian di rumah sakit, Net Death Rate (NDR) atau kematian di 

rumah sakit kurang dari 48 jam. 

Jumlah seluruh Rumah Sakit  milik   Swasta di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari 

pada tahun 2020 adalah 1 Rumah Sakit. Rumah Sakit Swasta ini melayani rujukan BPJS yang 

secara legal membuat MOU dengan Dinas Kesehatan Kota sesuai dengan program  Pemerintah 

daerah Kota Depok.   
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V.2. TENAGA KESEHATAN 

SDM Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojongsari Kec Bojongsari dan  terdiri dari SDM 

Kesehatan yang bertugas di unit kesehatan (sarana pelayanan dan non pelayanan), dengan status 

kepegawaian PNS, Tenaga Kontrak (Tekon) dan  honorarium.   

Puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, 

kinerjanya sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki terutama 

ketersediaan tenaga kesehatan. Pada tahun 2020 UPTD Puskesmas Bojongsari terdapat jumlah 

tenaga 54 orang terdiri dari 18 orang PNS dan 36 orang honorarium ‘ 

Kebutuhan tenaga ini dikaitkan dengan rencana pengembangan fasilitas kesehatan. Berikut 

ini adalah jumlah  Tenaga di UPTD Puskesmas Bojongsari kec Bojongsari dan  tahun 2020 

Tabel 12  Distribusi Tenaga Kesehatan 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari 2020 

 

No Jenis Tenaga 

Status Kepegawaian 

Jumlah 

PNS Non PNS 

1 Dokter Umum 3 4 7 

2 Dokter Gigi 2 - 1 

3 Bidan 3 7 10 

4 Perawat 3 4 7 

5 Perawat Gigi 1 - 1 

6 Apoteker 1 - 1 

7 Gizi 1 - 1 

8 Analis Kesehatan 1 2 3 

9 Sanitarian 1 - 1 

10 Asisten Apoteker - 2 2 

11 Promosi Kesehatan 1 - 1 

12 Administrasi 1 8 9 

13 Administrasi kesehatan - 1 1 

14 Keamanan - 2 2 

15 Supir Ambulans - 2 2 

16 Juru Masak - 1 1 



PROFIL UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI  2020 

  
 

43 

 

17 Kebersihan - 3 3 

TOTAL 18 36 53 

 

V.3. PEMBIAYAAN KESEHATAN  

Total anggaran kesehatan yang diterima oleh UPTD Puskesmas Bojongsari selama tahun 

2020 adalah sebesar Rp. 5,169,629,602,- . Rincian penerimaan anggaran untuk UPTD Puskesmas 

Bojongsari Kec Bojongsari 

 

Tabel 13  Total Anggaran Belanja 

UPTD Puskesmas Bojongsari 2020 

 

No Kegiatan Anggaran (Rp) 

 

1 

Pelayanan Kesehatan Dasar,24 jam dan Rawat 

Inap UPTD Puskesmas Bojongsari 

1,197,179,272.00 

 

2 

Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD 

Puskesmas Bojongsari 

3,259,450,330.00 

 

3 

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer 

UPTD Puskesmas Bojongsari (DAK NON FISIK TA 

2020) 

713,000,000.00 

  JUMLAH 5,169,629,602.00 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

Data dan informasi merupakan sumber daya yang strategis bagi pimpinan dan organisasi 

dalam pelaksanaan manajemen, maka penyediaan data dan informasi yang berkualitas sangat 

diperlukan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu penyajian data dan 

informasi yang berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh jajaran kesehatan , lintas sektor maupun 

masyarakat. Dibidang kesehatan, data dan informasi ini diperoleh melalui penyelenggaraan 

sistem informasi kesehatan. Namun sangat disadari, sistem informasi kesehatan yang ada saat ini 

masih belum dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi kesehatan secara optimal. 

 

Hal ini berimplikasi pada kualitas data dan informasi yang disajikan dalam Profil 

Kesehatan Kecamatan yang diterbitkan saat ini belum sesuai dengan harapan. Walaupun 

demikian, diharapkan Profil Kesehatan Kecamatan dapat memberikan gambaran secara garis 

besar dan menyeluruh tentang seberapa jauh keadaan kesehatan masyarakat yang telah dicapai. 

Walaupun Profil Kesehatan sering kali belum mendapatkan apresiasi yang memadai, karena 

belum dapat menyajikan data dan informasi yang sesuai dengan harapan, namun ini merupakan 

salah satu publikasi data dan informasi yang meliputi data capaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM). Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas Profil, perlu dicari terobosan dalam 

mekanisme pengumpulan data dan informasi secara cepat untuk mengisi kekosongan data 

sehingga kualitas data menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


