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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, dengan tersusunnya Profil Kesehatan 

Puskesmas Tembelang tahun 2018, sebagai sarana informasi untuk mengetahui hasil 

pelaksanaan program kesehatan yang telah dilaksanakan. 

  

Profil Kesehatan Puskesmas Tembelang Kabupaten Jombang tahun 2018 ini, 

mencakup berbagai upaya kesehatan yaitu : Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 

Menular, Penyehatan Lingkungan, Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 

Masyarakat, Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pemberdayaan Masyarakat, 

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan, 

dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, dengan harapan agar hasil 

yang telah dicapai dengan segala masalah dan hambatannya dapat dipergunakan untuk 

analisis perencanaan dan tindak lanjut pelaksanaan dimasa yang akan datang. 

 

 Profil Kesehatan yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna. Kami mohon 

partisipasi semua pihak yang terkait untuk menyumbangkan pikiran maupun masukan 

guna meningkatkan mutu profil kesehatan tahun berikutnya. 

 

 Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran hingga terbitnya 

profil kesehatan ini sangat kami hargai dan kami ucapkan terima kasih. 

          

 

Jombang,    Februari 2019 

Kepala Puskesmas Tembelang 

 

 

 

dr. PUGUH HARI SUBAGIA, M.Si 

NIP. 196811102002121005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Tujuan utama pembangunan kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal, sehat secara fisik, mental dan sosial serta spiritual. 

Gambaran masyarakat Kabupaten Jombang masa depan yang ingin dicapai melalui 

pembangunan kesehatan di Kabupaten Jombang adalah “Masyarakat Jombang Yang 

Mandiri Untuk Hidup Sehat”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut ada empat misi yang diemban oleh seluruh jajaran 

petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan yaitu : 

1. Mendorong terlaksananya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan. 

2. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan 

sehat. 

3. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, terjangkau dan merata. 

4. Meningkatkan peran serta masyarakat. 

Sejalan dengan visi pembangunan kesehatan Kabupaten Jombang, maka Puskesmas 

Tembelang memiliki visi “Terwujudnya Kecamatan Tembelang Sehat“ 

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut maka Puskesmas Tembelang memiliki misi : 

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan upaya kesehatan. 

2. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Puskesmas sesuai standar. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

4. Meningkatkan mutu manajemen Puskesmas. 

 

MOTO 

“Terdepan dalam Pelayanan” 

 

TATA NILAI 

TER : Terstandar 

DE  : Berdedikasi 

PAN  : Terpantau 

 

Sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten, Puskesmas Tembelang 

bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. 

Adapun fungsi Puskesmas adalah : 

(1) penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan 

(2) penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.   

Upaya kesehatan masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalh 

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat 

esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan ; 

1. Pelayanan promosi kesehatan. 

2. Pelayanan kesehatan lingkungan. 

3. Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. 

4. Pelayanan gizi. 

5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 
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Upaya kesehatan perorangan adalah suatu kegiatan dan / serangkaian kegiatan pelayanan 

kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, 

pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. 

Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk  

1. Rawat jalan. 

2. Pelayanan Gawat darurat. 

3. Pelayanan satu hari  (one day care). 

4. Home care. 

5. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan 

Untuk melaksanakan upaya kesehatan sebagaimana yang dimaksud puskesmas harus 

menyelenggarakan : 

1. Manajemen Puskesmas. 

2. Pelayanan kefarmasian. 

3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. 

4. Pelayanan Laboratorium. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KEGIATAN TAHUN 2018 

 

 

A. KEADAAN GEOGRAFI 

Secara geografis, posisi Puskesmas Tembelang terletak pada 7o48’94,9” Lintang 

Selatan dan 112o23’20,5” Bujur Timur. KecamatanTembelang sendiri terdiri dari 15 

desa, dan mempunyai 2 puskesmas yaitu 1) UPTD Puskesmas Tembelang (wilayah 

kerja: 7 desa), dan 2) UPTD Puskesmas Jatiwates (wilayah kerja : 8 desa). Luas 

wilayah kerja Puskesmas Tembelang adalah 16,12 Km2, serta batas-batas wilayah 

kerja : 

Sebelah Utara    : Puskesmas Jatiwates 

Sebelah Timur   : Puskesmas Dukuhklopo 

Sebelah Selatan : Puskesmas Tambakrejo 

Sebelah Barat    : Puskesmas Megaluh 

  

B. KEADAAN DEMOGRAFI 

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Tembelang pada tahun 2018 

(berdasarkan Data BPS Jombang tahun 2016) adalah 28.094  jiwa terdiri dari 

penduduk laki-laki 13.876 jiwa dan perempuan 14.218 jiwa. Tingkat kepadatan 

penduduk mencapai  1.742,8 jiwa/km2. 

 

 

U 
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BAB III 

SITUASI DERAJAT KESEHATAN 

 

 

A. ANGKA KEMATIAN (MORTALITAS) 

1. Angka Kematian Neonatal dan Bayi 

Angka kematian neonatal dan bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal 

sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup (KH) 

pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena 

dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. 

Angka kematian neonatal di wilayah kerja Puskesmas Tembelang tahun 2018 

sebanyak 1 kasus, kematian bayi sebanyak 2 kasus.  

 

2. Angka Kematian Balita  

Angka kematian balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai 5 

tahun per 1000 kelahiran hidup. AKBAL mempresentasikan resiko terjadinya 

kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun.  

Angka kematian balita di Puskesmas Tembelang tahun 2018 sebanyak 4 balita. 

 

3. Angka Kematian Ibu Maternal 

Angka kematian ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang  meninggal 

dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan, persalinan dan 

nifas, serta penanganannya dalam hal ini tidak termasuk kecelakaan atau kasus 

insidentil selama kehamilan, melahirkan, dalam  masa nifas dimulai sejak 6 jam 

pasca bersalin sampai dengan 42 hari setelah melahirkan tanpa memperhitungkan 

lama kehamilan, per 100.000 kelahiran  hidup  

Di Puskesmas Tembelang pada tahun 2018 tidak ada kematian ibu nifas. 

Informasi mengenai AKI akan bermanfaat untuk pengembangan peningkatan 

kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang 

aman bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh 

tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan 

 komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong 

kelahiran, yang semuannya bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan 

meningkatkan derajat kesehatan reproduksi 

Sensitivitas AKI terhadap perbaikan mutu pelayananan kesehatan 

menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan  

 

B. ANGKA KESAKITAN (MORBIDITAS) 

Angka  kesakitan (morbiditas) dapat berupa angka insiden atau prevalensi suatu 

penyakit. Angka kesakitan menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi 

pada kurun waktu tertentu berdasarkan laporan diketahui bahwa penyakit yang 

paling banyak diderita masyarakat Kecataman Tembelang pada tahun 2018 sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.1 Data 10 Penyakit Terbanyak di Rawat Jalan Puskesmas Tembelang 

Tahun 2018 

No ICD X JENIS PENYAKIT 
JUMLAH 

KASUS 
% 

1. J00 Nasofaringitis akut (common cold) 2.344 25,13 

2. I10 Hipertensi primer 1.473 15,79 

3. E10 Diabetes Mellitus 1.087 11,65 

4. K29.7 Gastritis 921 9,87 

5. M79.1 Mialgia 806 8,64 

6. J06.0 Laryngopharyngitis akut 771 8,26 

7. M79.0 Rematik, tidak spesifik 710 7,61 

8. F29 Psikosa Non Organik 529 5,67 

9. K04.4 Periodontitis 366 3,92 

10. L30 Dermatitis  322 3,45 

 

Penyakit menular yaitu nasofaringitis akut masih merupakan penyakit tertinggi 

di Puskesmas Tembelang sedangkan penyakit degeneratif (Hipertensi, penyakit otot 

dan sendi tahun 2018 juga meningkat  dimana diperlukan pendekatan program lebih 

lanjut). 

 

1. Penyakit Menular Langsung 

a. Tubercolusis 

Penyakit TB merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium 

dengan penularan melalui droplett infection. Puskesmas Tembelang telah 

menjalankan Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) sejak tahun 1995 

sebagai upaya pemberantasan Tb paru 

Jumlah penderita BTA (+) baru yang ditemukan pada tahun 2018 sebanyak 10 

kasus dengan notifikasi kasus (CNR) sebanyak 89%. Kasus baru TB BTA (+) 

terbanyak di Desa Mojokrapak (2 kasus) dan terendah di Desa Kalikejambon, 

Tampingmojo, Pesantren, Tembelang dan Sentul masing-masing 1 kasus. 

 

b. Kusta 

Kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri 

Mycobacterium Leprae yang menyerang saraf tepi dan jaringan tubuh lainnya kecuali 

susunan saraf pusat. 

Prevalensi merupakan indikator yang bermanfaat dalam menetapkan besarnya 

masalah dan  transmisi yang sedang berlangsung. Prevalensi rate di Puskesmas 

Tembelang tahun 2018 adalal 0 per 10.000 penduduk karena tidak ditemukan kasus 

kusta. Keadaan seperti ini sudah memenuhi target prevalensi kurang dari 1,  angka 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kusta dapat dikendalikan di wilayah kerja 

Puskesmas Tembelang. 

Pada tahun 2018 tidak ditemukan kasus kusta baru, demikian pula tidak ada 

penderita yang mengalami cacat tingkat 2.  
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c. Penyakit HIV/AIDS 

Upaya yang dilakukan selain penanganan juga pencegahan terhadap HIV/AIDS 

melalui penemuan penderita secara dini yaitu pemeriksaan HIV/AIDS pada ibu 

hamil, penderita TB, Hepatitis, Penyuluhan dan Pembentukan FPA (Forum Peduli 

Aids) di desa wilayah kerja Puskesmas Tembelang. 

Di wilayah puskesmas Tembelang tahun 2018 ditemukan penderita positf HIV 

sebanyak 0 kasus, sedangkan kasus AIDS tidak ditemukan. 

 

d. Pneumonia pada balita 

Pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang jaringan paru (alveoli). 

Pneumonia merupakan penyebab kematian bayi dan balita. Jumlah perkiraan balita 

pneumonia 10% dari jumlah balita adalah 127 balita.  

Cakupan penemuan penderita pneumonia balita di wilayah kerja Puskesmas 

Tembelang tahun 2018 adalah 37,74% cakupan ini masih dibawah target sebesar 

10% hal ini dikarenakan kasus yang sedikit, walaupun pencatatan dan pelaporan P2 

pneumonia sudah optimal dari jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Tembelenang (BP, BPM) maupun masyarakat.  

 

 

2. Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi  

a. Penyakit Tetanus Neonatorum 

Di wilayah kerja Puskesmas Tembelang tahun 2018 tidak ditemukan adanya 

kasus neonatorum, tetapi upaya pencegahan tetap dilakukan yaitu pemberian TT pada 

ibu hamil dan TT 5. 

 

b. Penyakit Campak 

Di wilayah kerja Puskesmas Tembelang tahun 2018 tidak ditemukan kasus 

campak. Upaya pencegahan tetap dilakukan yakni imunisasi dasar lengkap pada bayi 

dan pemberian imunisasi campak pada kelas 1 SD.  

 

c. Penyakit Difteri 

Di wilayah kerja Puskesmas Tembelang tahun 2018 ditemukan 1 kasus 

difteri, dan telah dilakukan upaya pengobatan di RSUD Jombang. Upaya 

pencegahan yang dilakukan adalah imunisasi dasar pada bayi, pemberian DT pada 

anak kelas 1 SD dan Td pada kelas 2 dan 3 SD serta pelaksanaan ORI (Outbreak 

Response Immunization) Difteri. 

 

d. AFP 

Di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tembelang tahun 2018 tidak ditemukan 

kasus polio. Upayanya adalah memberikan Imunisasi Polio dan penyuluhan. 

 

3. Penyakit Menular dengan Perantara Binatang 

a. Penyakit Demam Berdarah Dengue 

Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah sering menimbulkan kejadian luar 

biasa dan bisa menyebabkan kematian. Di wilayah kerja Puskesmas Tembelang tahun 

2018 ditemukan sebanyak 12 penderita DBD dan tidak ada penderita yang 

meninggal. 
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Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Tembelang antara lain Pemberantasan 

Sarang Nyamuk melalui 3M (menguras, menutup, mengubur), mengaktifkan kader 

Jumantik, Penyuluhan DBD serta kerjasama lintas sektor dan masyarakat baik 

perorangan maupun kelompok, melakukan fogging focus, pemberian abate pada 

masyarakat. 

 

b. Malaria 

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya 

menjadi komitmen glogal dalam MDGs. Malaria disebabkan oleh hewan bersel satu 

(protozoa) plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah 

manusia ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina 

Pada tahun 2018 di wilayah kerja Puskesmas Tembelang tidak ditemukan kasus 

malaria. 

 

C. STATUS GIZI MASYARAKAT 

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain : 

Bayi dengan BBLR, Status gizi balita dan anak sekolah, animia gizi besi pada ibu, 

Remaja, ibu hamil KEK dan ganguan akibat kekurangan yodium.  

 

1. Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah 

Berdasarkan kohort bayi, jumlah BBLR di wilayah kerja Puskesmas Tembelang 

yang dilaporkan tahun 2018 sebanyak 35 bayi (7,8%) dari jumlah bayi lahir yang 

ditimbang (447 bayi). Kasus BBLR ini menjadi perhatian khusus karena seringkali 

menyebabkan kematian bayi.  

 

2. Status Gizi Balita      

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat 

status gizi masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan 

pengukuran antopometri yang menggunakan Indeks Masa Tubuh (IMT) yaitu 

pengukuran tubuh dibandingkan umur, berat badan/ umur (BB/U), berat badan per 

tinggi badan (BB/TB), atau  tinggi badan  per umur (TB/U).  Jumlah balita di 

wilayah kerja Puskesmas Tembelang tahun 2018 adalah 2.151 balita, yang ditimbang 

1.732 balita (80,5%), dengan balita BGM sebanyak 26 balita (1,50%). Sedangkan  

pelayananan gizi buruk mendapatkan perawatan adalah 0. 

 

3. Status Gizi Ibu Dan Wanita Pekerja 

Status gizi ibu hamil dan wanita pekerja dapat dilihat dari tingkat kecukupan zat 

gizi besi (Fe) dengan tujuan menekan prevalensi anemia zat gizi besi bagi ibu hamil. 

Kebijakan yang ditetapkan adalah pemberian tablet tambah darah 90 tablet selama 

kehamilan. 

Pada tahun 2018 terdapat 479 ibu hamil, cakupan pemberian 30 tablet Fe1 pada 

ibu hamil mencapai 95,62% dan cakupan pemberian 90 tablet Fe (Fe3) pada ibu 

hamil mencapai 89,35% 
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BAB IV 

SITUASI UPAYA KESEHATAN 

 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama 

dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerja Puskesmas Tembelang. 

Upaya kesehatan masyarakat (UKM) setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah 

kesehatan dengan sasaran keluarga kelompok dan masyarakat. 

Upaya kesehatan perseorangan (UKP) adlah suatu kegiatan dan atau serangkaian 

kpelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan 

penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan. 

 Situasi pelayanan kesehatan di puskesmas Tembelang yang telah pada tahun 2018 

akan diuraikan sebagai berikut : 

 

A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR 

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan dengan cepat dan tepat diharapkan 

dapat mengatasi berbagai maslah kesehatan di Tembelang. Upaya pelayanan 

kesehatan masyarakat esensial sebagai berikut : 

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 

Upaya ini diharapkan dapat menurunkan AKI dan AKB serta untuk mempersiapkan 

generasi mendatang yang sehat cerda dan berkualitas 

 

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil (K1 dan K4 ) 

Pelayanan diwujudkan dalam Antenatal Care (ANC) minimal 4 kali selama 

masa kehamilan yaitu 1 kali pada trimester pertama ( 0-12 bln), 1 kali pada trimester 

ke 2 (12-24 minggu) dan 2 kali pada trimester ke 3 ( 24-36 minggu ). Pemeriksaan ini 

untuk memantau dan skrining resiko tinggi ibu hamil, pencegahan dan penangangan 

dini komplikasi kehamilan. Hasil pencapian tahun 2018 di Puskesmas Tembelang 

cakupan K1 sebesar 99,6% dan cakupan K4 sebesar 95,6%. Capaian ini belum 

mencapai target serta ada kesenjangan antara K1 dan K4 dengan harapan seluruh ibu 

hamil mendapat pelayanan paripurna dengan pelayanan ANC terpadu yang terjadwal 

dan kelas ibu hamil. 

 

b. Pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan Ber-Kompetensi Kebidanan  

Pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan 

adalah pertolongan oleh tenaga kesehatan yang profesional dimulai dari lahirnya 

bayi, pemotongan tali pusat sampai keluarnya placenta. Komplikasi dan kematian 

maternal dan neonatal seharusnya bisa dicegah pada masa pertolongan persalinan. 

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Tembelang tahun 2018 

adalah 98%, artinya belum mencapai target SPM sebesar 100%. 

Untuk memenuhi kebutuhan kebuthan tenaga kesehatan yang berkompeten 

dalam bidang kebidanan maka Puseksmas Tembelang melakukan berbagai upaya 

antara lain : 

1. Pelatihan Asuhan persalinan normal 

2. Workshop penyegaran PONED 
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3. Pemantapan tim PONEK dan PONED 

4. Pembinaan PONEK ke PONED 

5. Simulasi kegawatan Maternal Neonatal  

6. Pencegahan penularan HIV Aids ibu ke anak 

7. Melibatkan Ayah peduli atau Man Care 

8. Supervisi Fasilitatif 

 

c. Ibu Hamil Komplikasi yang Ditangani 

Ibu hamil komplikasi atau resiko tinggi adalah ibu hamil dengan keadaan 

penyimpangan dari normal yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan 

kematian bagi ibu maupun bayinya. Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani 

tahun 2018 adalah 175% sudah memenuhi target. Walaupun sudah mencapai target 

tetapi penanganan terhadap komplikasi ibu hamil masih tetap mendapat perhatian 

karena untuk mencegah terjadi kematian ibu dan bayi. 

 

d. Pelayanan Ibu Nifas 

Pelayanan nifas adalah pelayanan ibu mulai 6 jam–42 hari pasca persalinan oleh 

tenaga kesehatan sesuai standar yang dilakukan sekurang kurangnya 3 kali sesuai 

jadwal yang dianjurkan yaitu 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, pada hari 

ke 4 sampai ke 28 pasca persalinan dan ke 29 sampai ke 42 pasca persalianan. 

Cakupan pelayanan ibu nifas nifas di Puskesmas Tembelang adalah 98% dan belum 

mencapai target SPM 100%. 

Jenis pelayanan nifas yang diberikan antara lain : 

1. Pemeriksaan tanda vital (tensi, nadi, nafas, suhu). 

2. Pemeriksaan tinggi fundus utery. 

3. Pemeriksaan lochea dan cairan pervaginam lain. 

4. Pemeriksaan payudara dan ASI eksklusif. 

5. Pemberian KIE kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir dan Keluarga Berencana. 

 

e. Pelayanan Kesehatan Neonatus 

Pelayanan kesehatan pada neonatus minimal 3 kali yaitu 2 kali pada usia 0-7 

hari dan 1 kali pada usia 8-28 hari, pelayanan ini biasa disebut KN lengkap. Cakupan 

pelayanan kesehatan neonatus di Puskesmas Tembelang sebesar 103,2% sudah 

mencapai target sebesar 100%. Pelayanan KN Lengkap meliputi ASI eksklusif, 

Perawatan mata, tali pusat, pemberian vit.K injeksi, imunisasi hepatitis B, MTBM. 

 

f. Pelayanan Kesehatan Bayi  

Pelayanan Kesehatan Bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai 11 bulan 

yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard minimal 4 kali tujuannya 

adalah supaya bayi mendapat pelayanan kesehatan dasar serta diketahui sejak dini 

adanya kelainan atau penyakit dan pemelihaaraan kesehatan dan pencegahan 

penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 

di Puskesmas Tembelang adalah 93% belum mencapai target SPM sebesar 100%. 

Pelayanan kesehatan bayi yang diberikan antara lain : Imunisasi dasar, Stimulasi, 

Deteksi, Intervensi dini tumbuh kembang SDIDTK bayi, pemberian vitamin A, 

penyuluhan ASI eksklusif MP ASI dan perawatan bayi. 
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g. Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita  

Pelayana kesehatan anak dan balita adlah pelayanan keehatan pada anak 12-59 

bulan minmal 8 kali  dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak dan balita 

diantaranya adalah melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta 

stimulasi tumbuh kembang pada anak dengan menggunakan instrumen SDIDTK, 

pembinaan posyandu, Pendidikan anak usia dini (PAUD), konseling keluarga, 

Pemberian ASI sampai 2 tahun, makanan gizi seimbang dan vitamin A. 

Cakupan pelayanan kesehatan pada anak balita tahun 2018 di Puskesmas 

Tembelang adalah sebesar 103% telah memenuhi target SPM  sebesar 100%. 

 

h. Pelayanan Kesehatan Anak Usia SD Dan Sederajat 

Penjaringan kesehatan merupakan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang 

dilakukan terhadap siswa kelas 1 SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA (siswa baru). 

Dapat digunakan untuk memilah siswa yang memiliki masalah kesehatan supaya 

mendapatkan penanganan sedini mungkin . kegiatan penjaringanini meliputi 

pemeriksaan peroraangan (rambut, kulit, kuku), pemeriksaan status gizi berupa 

pengukuran antropometri, pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan 

pendengaran) pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan laboratorium 

untuk anemia kecacingan. 

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat di Puskesmas 

Tembelang tahun 2018 sebesar 100%. 

 

2. Pelayanan Keluarga Berencana 

Tingkat pencapaian pelayanan KB dapat dilihat dari cakupan Pasangan Usia 

Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi, cakupan peserta KB yang baru 

menggunakan alat kontrasepsi, tempat pelayanan KB, dan jenis kontrasepsi yang 

digunakan oleh akseptor KB. 

Tahun 2018 di wilayah kerja Puskesmas Tembelang jumlah pasangan usia subur 

adalah 4.776, dari jumlah tersebut yang menjadi KB aktif adalah sebanyak 3.932 

(82,3%) sedangkan peserta KB baru sebanyak 524 (11%). 

 

3. Pelayanan Kesehatan Pra Usia lanjut (Usila) 

Dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup, maka kesehtan usia lanjut juga perlu 

mendapatkan perhatian agar para lanjut usia dapat menjalani kehidupannya secara 

berkualitas baik fisik maupun mentalnya. Dalam rangka peningkatan kemampuan 

petugas dalam pelayanan lansia, pemenuhan sarana berupa posyandu lansia, kit, 

pembinaan posyandu lansia serta karang werda yang sudah ada. 

Jumlah posyandu lansia terus ditingkatkan dengan tujuan untuk pemerataan 

pelayann kesahatan lansia terus ditingkatkan dengan tujuan untuk pemerataan 

pelayanan kesehatan lansia dan untuk mendekatkan pos pelayanan lansia pada 

sasaran. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah posyandu lansia pada 

tahun 2018  berjumlah 13 posyandu saat ini. 

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut (60 tahun+) pada tahun 2018 di wilayah 

kerja Puskesmas Tembelang sebesar 105 (3,01%) dari seluruh jumlah usila yang ada 

yaitu 3.488 jiwa.  
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4. Pelayanan Imunisasi 

Pelayanan imunisasi adalah bagian dari upaya pencegahan dan pemutusan mata 

rantai penularan pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Indikator 

untuk menilai keberhasilan imunisasi adalah angka UCI (Universal Child 

Immunization). 

Angka UCI didapatkan dari cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada suatu 

desa yang juga menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap 

penularan PD3I. 

Tahun 2018 hanya 6 desa dari 7 wilayah kerja Puskesmas Tembelang telah 

mencapai UCI dengan total cakupan sebesar 85,7% yang dihitung dengan 

menggunakan denominator jumlah bayi berdasarkan surviving infant/SI (jumlah bayi 

yang dapat bertahan hidup sampai dengan ulang tahunnya yang pertama). Surviving 

infant dihitung berdasarkan jumlah bayi lahir hidup dikurangi dengan jumlah 

kematian bayi yang didapat dari AKB dikalikan dengan jumlah bayi lahir hidup. 

Surviving infant digunakan untuk menghitung imunisasi yang diberikan pada bayi 

usia 2-11 bln. Sedangkan untuk imunisasi yang diberikan pada bayi usia 0-2 bln 

menggunakan jumlah bayi lahir hidup sesuai dengan proyeksi jumlah penduduk. 

Selain memberikan  imunisasi pada bayi, pelayanan imunisasi juga mencakup 

pemberian imunisasi TT pada WUS termasuk bumil. Cakupan TT 2+ bumil sebesar 

100,6% (mencapai target), tetapi cakupan TT WUS  sebesar 5,1 % masih belum 

memenuhi target yang seharusnya 80%. 

 

5. Pelayanan Gigi dan Mulut 

Pelaynan kesehatan gigi dan mulut dilakukan dalam bentuk promotif dan 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif dilakukan petugas 

kesehatan secara aktif dengan mengunjungi sekolah dengan melakukan penyuluhan 

kesehatan gigi dan mulut serta praktik sikat gigi masal. sedangkan upaya kuratif dan 

rehabilitatif dilakukan secara pasif , artinya upaya tersebut dilakukan oleh petugas 

kesehatan ketika ada pasien yang datang ke puskesmas. Upaya kuratif dan 

rehabilitatif antaara lain pengibatan dan perawatan gigi, penambahan gigi serta 

pencabutan gigi. 

Jumlah SD/MI di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tembelang tahun 2018 adalah 

20, dan semua sekolah telah melakukan sikat gigi masal (100%), hal ini 

dimaksudkan sebagai upaya promotif dan preventif masalah gigi dan mulut, serta 

SD/MI yang mendapat pelayanan gigi adalah 20 (100%) sekolah. 

Untuk pelaksanaan kesehatan gigi sekolah (UKGS) pada tahun 2018 jumlah 

seluruh siswa SD/MI sebanyak 3.167 siswa, sedangkan siswa yang diperiksa gigi 

dan mulutnya berjumlah 572 (18,1%) siswa yang perlu perawatan 53 (9,3%) siswa 

yang mendapat perawatan 30 (56,6%) siswa. 

Jumlah pencabutan gigi tetap lebih sedikit daripada tumpatan tetap. Rasio tambal 

dan cabut di Poli Gilut Puskesmas Tembelang pencapiannya 2,53, hal ini 

menunjukan pola pikir dan perilaku masyarakat bahwa gigi lubang tidak harus 

dicabut dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi 

sudah meningkat. 
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6. Pelayanan Kunjungan kesehatan Dasar 

Sarana pelayanan kesehatan di puskesmas disediakan unutk memberikan 

pelayanan kesehatan dasar bagi para pengunjung Puskesmas baik dengan pelayanan 

rawat jalan maupun rawat inap.  

Pada tahun 2018 jumlah masyarakat yang memanfaatkan kunjungan rawat jalan 

baru sebanyak 26.366 kunjungan sedangkan kunjungan rawat inap sebanyak 1.176. 

 

B. PELAYANAN KESEHATAN  RUJUKAN PENUNJANG 

1. Kesehatan Rujukan 

Alur rujukan ke puskesmas Tembelang untuk pasien gawat darurat bisa langsung 

datang ke unit gawat darurat 24 jam, untuk pasien rawat jalan bisa berasal dari 2 

pustu atau 5 polindes/poskesdes/ dan dari BPM/klinik Swasta/dokter swasta. 

 Sedangkan rujukan dari puskesmas ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi 

diutamakan ke RSUD Jombang maupun fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

lanjut yang mempunyai MoU dengan BPJS.  

 

2. Ketersediaan Obat  

Ketersediaan obat adalah persediaan obat , jumlah kebutuhan dan presentase 

ketersediaan obat generik. Jumlah obat dan vaksin yang wajib dilaporkan pada 

tahun 2018 berjumlah 20 jenis. Tingkat ketersediaan obat selama tahun 2018 

adalah 85,8%, dimana obat yang tidak tersedia adalah Magnesium Maleat 

0,200mg-1ml injeksi.  

 

C. PEMBERANTSAN PENYAKIT MENULAR 

1. Penyakit Menular Langsung 

a. Penyakit TB paru 

Penyakit TB paru dapat disembuhkan bukan sebagai penyakit turunan tetapi 

sebagai penyakit menular. Jumlah penderita BTA (+) baru yang ditemukan pada 

tahun 2018 sebanyak 10 kasus dengan notifikasi kasus (CNR-Case Notification 

Rate) sebanyak 89%. Upaya untuk meningkatkan cakupan adalah menjalin 

kemitraan LSM keagamaan atau Aisyah Jombang dan membuka pelayanan P2 di 

pustu. Angka keberhasilan pengobatan (succes rate-SR) mengindikasikan presen-

tasi pasien TB paru BTA (+) yang menyelesaikan pengobatan. Capaian SR di 

Puskesmas Tembelang tahun 2018 adalah 100%. Upaya yang dilakukan antara 

lain melatih PMO (Pengawas Minum Obat). 

 

b. Kusta 

Kusta merupakan penyakit yang bisa disembuhkan, bukan sebagai penyakit 

turunan tetapi sebagai penyakit menular. Indikator penemuan kasus baru (New 

Case Detection Rate-NCDR) menggambarkan jumlah kasus baru terhadap 

100.000 penduduk. Capaian NCDR di Puskesmas Tembelang tahun 2018 adalah 

0% karena tidak ditemukan kasus kusta baru. 

 Proporsi cacat tingakt II  menunjukan adanya keterlambatan dalam 

penemuan penderita di Puskesmas Tembelang tahun 2018 adalah 0%. 

 Proporsi anak menunjukan masih adanya sumber penularan di 

masyarakat. Di wilayah Puskesmas Tembelang tahun 2018 tidak ditemukan kusta 

pada anak. Untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta upaya yang 

dilakukan di Puskesmas Tembelang adalah penemuan penderita secara aktif dan 
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pasif, pengibatan dengan MDT, untuk mencegah kecacatan dilakukan POD, 

Penyuluhan kusta melalui lintas sektor dan masyarakat secara individu dan 

kelompok. 

 

c. Penyakit HIV/AIDS 

Upaya yang dilakukan selain penanganan juga pencegahan terhadap 

HIV/AIDS melalui penemuan penderita secara dini yaitu pemeriksaan HIV/AIDS 

pada ibu hamil, penderita TB, Hepatitis, Penyuluhan dan Pembentukan FPA 

(Forum Peduli Aids) di desa wilayah kerja Puskesmas Tembelang. 

Di wilayah puskesmas Tembelang tahun 2018 tidak ditemukan penderita positf 

HIV, demikian kasus AIDS. 

 

d. Pneumonia pada balita 

Pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang jaringan paru (alveoli). 

Pneumonia merupakan penyebab kematian bayi dan balita. Jumlah  perkiraan 

balita pneumonia 10% dari jumlah balita adalah 127 balita.  

Cakupan penemuan penderita pneumonia balita di Puskesmas Tembelang 

tahun 2018 adalah 37,74% cakupan ini masih dibawah target sebesar 10% hal ini 

dikarenakan kasus yang rendah walaupun pencatatan dan pelaporan P2 

pneumonia sudah optimal terutama dari RS, BP, BPM maupun masyarakat.  

 

2. Penyakit Menular dengan Perantara Binatang 

a. Penyakit Demam Berdarah Dengue 

Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah sering menimbulkan kejadian 

luar biasa dan bisa menyebabkan kematian. Di wilayah kerja Puskesmas 

Tembelang tahun 2018 ditemukan sebanyak 12 penderita DBD dan tidak ada 

penderita yang meninggal. 

Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Tembelang antara lain Pemberan-

tasan Sarang Nyamuk melalui 3M (menguras, menutup, mengubur), meng-

aktifkan kader Jumantik, Penyuluhan DBD di lintas sektor dan masyarakat baik 

perorangan maupun kelompok, melakukan fogging focus, pemberian abate pada 

masyarakat. 

 

3. Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi  

a. Penyakit Tetanus Neonatorum 

Di wilayah puskesmas Tembelang tahun 2018 tidak ditemukan adanya 

kasus neonatorum, tetapi upaya pencegahan tetap dilakukan yaitu pemberian TT 

pada ibu hamil dan TT 5 

 

b. Penyakit Campak 

Di wilayah puskesmas Tembelang tahun 2018 tidak ditemukan kasus 

campak. Upaya pencegahan tetap dilakukan yakni imunisasi dasar lengkap pada 

bayi dan pemberian imunisasi campak pada kelas 1 SD  

 

c. Penyakit Difteri 

Di wilayah puskesmas Tembelang tahun 2018 ditemukan 1 kasus difteri, 

dan telah dilakukan upaya pengobatan di RSUD Jombang. Upaya pencegahan 
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yang dilakukan adalah imunisasi dasar pada bayi, pemberian DT pada anak kelas 

1 SD dan Td pada kelas 2 dan 3 SD serta penyuluhan penyakit difteri. 

 

d. AFP 

Di wilayah puskesmas Tembelang tahun 2018 tidak ditemukan kasus 

polio. Upayanya adalah memberikan Imunisasi Polio dan penyuluhan. 

 

D. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 

1. Penanggulangan Gizi Buruk 

Semua desa wilayah kerja Puskesmas Tembelang telah dibentuk taman 

pemulihan gizi (TPG) selain itu juga dilakukan upaya lain dengan pemberian MP-

ASI untuk balita gizi buruk usia 6-24 bulan. Selain itu juga telah dilakukan 

pembentukan kader motivator ASI sebanyak 181 kader dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan gizi sejak bayi.  

 

2. Pemberian Kapsul Vitamin A 

Cakupan pemberian vitamin A  pada bayi 6-11 bulan adalah  sebesar 191 bayi 

(86%), sedangkan untuk balita 12-59 bulan terdapat 1.821 balita (107%). 

 

3. Pemberian tablet tambah darah  

Pada tahun 2018 terdapat 479 ibu hamil, cakupan pemberian 30 tablet Fe1 pada 

ibu hamil mencapai 95,62% dan cakupan pemberian 90 tablet Fe (Fe3) pada ibu 

hamil mencapai 89,35%, dan belum mencapai target 95%. 

Selain itu terdapat kegiatan pembentukan outlet TTD mandiri di 4 sekolah 

menengah yaitu SMPN 1 Tembelang, SMP Madinatul ‘Ulum Mojokrapak, MTsN 

Tembelang dan MTs Al-Ihsan Kalikejambon. 

 

4. Pemberian Asi Ekslusif pada bayi 0-6 bulan 

Data pemberian ASI eksklusif  di Puskesmas Tembelang tahun 2018 adalah 72%. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif 

adalah  

a. Sosialisasi ASI di desa – desa 

b. Didirikan pojok laktasi di Puskesmas Tembelang. 

c. Pelatihan kader motivator KP ASI sebanyak 181 kader 

d. Dibentuknya KP ASI di 7 desa  

 

 

E. PELAYANAN KESEHATAN DALAM SITUASI BENCANA 

Di wilayah kerja Puskesmas Tembelang tahun 2018 dengan 7 desa tidak 

didapatkan bencana maupun KLB. Tidak ada penderita DBD maupun penderita 

diare yang meninggal, upaya pencegahan yang dilakukan adalah fogging focus, PSN, 

dan penyuluhan juga refreshing bagi tenaga kesehatan tentang penanganan diare. 

 

F. PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN 

Dalam rangka pemerataan pelayanan termasuk masyarakat miskin dalam bidang 

kesehatan pemerintah kabupaten jombang mendukung pelaksanaan program jaminan 

kesehatan nasional (JKN). Di lingkup pemerintahan Kabupaten Jombang 
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mempunyai kebijakan pelayanan gratis kepada masyarakat miskin peserta  BPJS 

(Jamkesmas, KIS-Kartu Indonesia Sehat, KJS). 

Jumlah masyarakat miskin yang ter-cover BPJS Kesehatan di wilayah kerja 

Puskesmas Tembelang tahun 2018 adalah sebanyak 13.962 jiwa (49,7%). 

 

G. KEADAAN PERILAKU MASYARAKAT 

Keadaan perilaku masyarakat berpengaruh terhadap derajat kesehatan 

masyarakat. Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat digunakan 

indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) tatanan rumah tangga yang terdiri 

dari 10 indikator sebuah rumah tangga dikatakan rumah sehat atau ber PHBS apabila 

sudah melaksanakan seluruh indikator perilaku tersebut.  

Tahun 2018 UPTD Puskesmas Tembelang melaksanakan survey PHBS terhadap 

1.948 KK (20,71%) dari jumlah keseluruhan 9.405 KK di wilayah kerja Puskesmas 

Tembelang. Jumlah Rumah Tangga yang ber-PHBS sebanyak 1.169 KK (60,02%).  

 

H. KEADAAN  LINGKUNGAN  

Sistem Kesehatan Nasional menyebutkan bahwa derajat kesehatan merupakan 

hasil interaksi dari empat faktor, yaitu Lingkungan, Perilaku, Pelayanan Kesehatan 

dan Keturunan. Lingkungan merupakan faktor yang paling berpengaruh.  

Upaya meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar di 

Kabupaten Jombang telah berjalan dengan kegiatan program STBM (Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat) yang mencakup 5 pilar yaitu : 

1. Peningkatan akses jamban/Stop BAB di sembarang tempat. 

2. Cuci tangan pakai sabun. 

3. Pengelolaan air minum dan makanan skala rumah tangga yang aman. 

4. Pengelolaan Limbah cair skala rumah tangga yang sehat. 

5. Pengelolaan sampah skala rumah tangga. 

1. Rumah Sehat. 

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi parameter rumah. 

Sedang parameter rumah sehat mencakup 3 hal yaitu : 

1. Komponen rumah : Langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela 

ruang keluarga, dan ruang tamu, ventilasi, pencahayaan dan lubang asap 

dapur. 

2. Sarana Sanitasi Dasar : Sumber air bersih (SAB), Jamban sehat, Saluran 

pembuangan air limbah (SPAL) dan sarana pembuangan sampah 

3. Perilaku penghuni : Membuka jendela kamar tidur, membuka jendela ruang 

keluarga, membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja bayi dan balita 

ke jamban serta membuang sampah pada tempatnya. 

Pada tahun 2018 jumlah rumah yang ada di wilayah Puskesmas Tembelang 

sebanyak 8.589 rumah, sedangkan rumah yang diperiksa dan dibina sebanyak 486 

(100%) dari sisa 486 rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan. 

 Hasil pemeriksaan dan pembinaan kumulatif rumah sehat diketahui bahwa 

rumah yang memenuhi parameter rumah sehat dibanding jumlah rumah seluruhnya 

8.403 (97,83%). Upaya untuk meningkatkan cakupan rumah sehat antara lain dengan 

melakukan penyuluhan tentang rumah sehat pada saat kunjungan rumah dalam rangka 

pemeriksaan dan pembinaan rumah sehat. 
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2. Kepemilikan Jamban Sehat. 

Kepemilikan sarana sanitasi dasar salah satunya adalah kepemilikan jamban 

keluarga yang sehat. Terkait masalah jamban, salah satu terobosan dalam program 

kesehatan lingkungan adalah program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 

Untuk mewujudkan STBM ada 5 pilar, salah satunya adalah perilaku tidak buang air 

besar/BAB sembarangan atau lebih dikenal dengan istilah ODF (Open Defecation 

Free). Upaya kegiatan pemicuan pada komunitas atau dusun bertujuan untuk 

memotivasi masyarakat agar Buang Air Besar (BAB) di jamban sehat milik keluarga. 

Apabila keluarga tersebut masih belum mampu membangun jamban keluarga sendiri 

maka dimotivasi untuk BAB numpang (Sharing) di jamban keluarga terdekat atau 

jamban umum. Dari hasil pendataan kepemilikan jamban sehat di wilayah kerja 

Puskesmas Tembelang data yang diperoleh sejumlah 8.350 jamban sehat dari jumlah 

penduduk seluruhnya 28.094 jiwa. Apabila dihitung berdasarkan akses penduduk 

terhadap sanitasi dasar yang layak sejumlah 24.550 jiwa (87,39%) dari jumlah 

penduduk seluruhnya sejumlah 28.094 jiwa. 

 

3. Sarana Air Bersih / SAB. 

 Sesuai PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum, istilah air bersih atau sarana air bersih dikonotasikan sebagai Air Minum. 

Berbagai upaya dilakukan agar cakupan akses masyarakat terhadap air bersih 

meningkat, yang salah satunya melalui pendekatan partisipasi yang mendorong 

masyarakat berperan aktif dalam pembangunan perpipaan air bersih. Akses air bersih 

yang digunakan masyarakat di wilayah Puskesmas Tembelang berasal dari Sumur 

Gali atau Sumur gali dengan mesin pompa dan sumur pompa tangan. Data akses 

berkelanjutan penduduk terhadap air bersih/air minum berkualitas/layak sejumlah 

26.755 jiwa (95,23%) dari jumlah penduduk puskesmas 28.094 jiwa. 

 

4. Tempat-Tempat Umum (TTU), Institusi & Tempat Pengelolaan Makanan 

(TPM).  

 Tempat-tempat Umum, Institusi dan Tempat pengelolaan makanan yang 

diperiksa dan dibina kesehatan lingkungannya meliputi: Tempat Ibadah, Intitusi 

pendidikan, Kesehatan, perkantoran dan Ponpes. Tempat pengelolaan makanan 

meliputi: Rumah makan, Jasa Boga Industri rumah Makmin tangga, Makanan Jajanan, 

Kantin sekolah, PK lima dan Depot Air minum/DAM.  Jumlah TTU, Institusi di 

wilayah kerja Puskesmas Tembelang sejumlah 30 sasaran, diperiksa dan dibina 

sejumlah 30 buah (100%). Yang memenuhi syarat 21 buah (70%). Tempat 

Pengelolaan Makanam/TPM di wilayah kerja puskesmas sejumlah 28 buah dan yang 

memenuhi syarat sebanyak 21 TPM (75%). Adapun TPM yang tidak memenuhi syarat 

kesehatan adalah Penyedia makanan jajanan sebanyak 7 buah. Sedangkan TPM di uji 

petik sejumlah 10 buah (47,62%). 
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BAB V 

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN 

 

A. SARANA KESEHATAN 

Puskesmas Tembelang dalam menjalankan pelayanan kesehatan didukung oleh 

adanya : 

1. Puskesmas Induk terletak di Desa Tembelang dengan pelayanan yang diberikan 

yaitu UGD, Rawat inap/PONED, Poli Umum, Poli gigi, Poli KIA-KB, Poli 

Lansia, Poli Gizi/ Laktasi, Poli Kesling, Poli P2, Pelayanan Obat 

2. Puskesmas Pembantu ada 2 terletak di Desa Mojokrapak dan Desa Kedunglosari 

dengan pelayanan, Poli Umum, Poli KIA-KB. 

3. Polindes / poskesdes / Ponkesdes terletak di 7 desa 

4. Posyandu balita ada 38 posyandu tersebar di 7 desa 

5. Posyandu lansia ada 13 posyandu tersebar di 7 desa 

6. Taman Posyandu di 7 desa. 

7. Kendaraan puskesmas keliling ada 1.  

8. Ambulance untuk sarana rujukan.  

 

1. Sarana Kesehatan Bersumberdaya 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 (UKGM) 

diantarannya Posyandu, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga dan Posbindu PTM. 

 

a. Posyandu 

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya 

masyarakat (UKBM) yang paling dikenal masyarakat untuk mendekatkan pelayanan 

kesehatan pada masyarakat melalui wadah keterpaduan lintas sektor dan masyarakat. 

Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas kesehatan yaitu kesehatan 

ibu anak, KB, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Di wilayah kerja 

Puskesmas Tembelang jumlah posyandu sebanyak 38 pos.  

Posyandu dikelompokan menjadi 4 strata  yaitu pratama, madya, purnama dan 

mandiri. Jumlah posyandu yang dikategorikan aktif (strata purnama mandiri adalah 

38 posyandu (100%) posyandu sudah mencapai target SPM tahun 2018 yaitu 

posyandu aktif sebesar 75%. 

 

 

b. Poskesdes 

Poskesdes merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang 

dibentuk didesa dalam rangka mendekatkan penyediaan pelayanan kesehatan dasar 

bagi masyarakat desa dengan kata lain sebagai salah satu wujud upaya untuk 

mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kegiatan yang 

dilakukan di poskesdes yaitu 1) Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, 2) Pelayanan 

kesehatan ibu menyusui 3) Pelayanan kesehatan bayi dan balita 4) Penemuan dan 

penanganan penderita peyakit termasuk surveilens epidemiologi dan kesiap siagaan 

terhadap bencana. Adanya poskesdes merupakan salah satu indikator atau kriteria 

suatu desa disebut desa siaga aktif  
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Jumlah poskeses di Puskesmas Tembelang adalah 7 poskesdes yang berada di 

7 desa. Tenaga bidan dan kader desa siaga sebagian sudah dilatih desa siaga. 

 

c. Desa Siaga 

Desa siaga diartikan sebagai desa yang penduduknya memiliki kesiapan 

sumberdaya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah masalah 

kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri 

Desa siaga aktif merupakan desa atau kelurahan yang penduduknya dapat 

mengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM yang dapat 

melaksanakan survelens berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu 

dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan 

bencana serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS). Desa siaga dikatakan aktif jika memenuhi 8 kriteria 

yaitu  

1. Keberadaan dan keaktifan forum masyarakat desa atau kelurahan. 

2. Adnya kader pemberdayaan masyarakat (KPM) atau kader kesehatan atau kader 

teknis. 

3. Kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar. 

4. Adanya Posyandu dan UKBM lainnya aktif. 

5. Dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di desa atau kelurahan. 

6. Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.  

7. Adanya peraturan kepala desa atau lurah atau peraturan Bupati. 

8. Pembinaan PHBS. 

Pada tahun 2018 ini desa di wilayah kerja Puskesmas Tembelang yang 

merupakan desa siaga Aktif sebesar 7 desa (100%) 

 

B. SUMBER DAYA MANUSIA 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penggerak utama dalam 

mencapai tujuan program pembangunan da keberhasilan proses penmbangunan 

kesehatan salah satunya ditentukan oleh keberadaan SDM kesehatan yang berkualitas. 

Di Puskesmas Tembelang tahun 2018 data ketenagaan adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.1. Data Ketenagaan di Puskesmas Tembelang tahun 2018 

No. Jenis Ketenagaan 
Yang 

ada  

Keku-

rangan 
Status Kepegawaian Ket 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

I. Puskesmas Induk 

Dokter 

Dokter gigi 

SKM  

S1 Perawat 

D III Perawat 

 

 

SPK 

D IV Kebidanan 

D III Kebidanan  

D III Gizi 

D III Perawat Gigi 

Sanitarian 

Analis Kesehatan 

D III Farmasi 

SM Farmasi 

Akupunkturis 

 

3 

1 

- 

8 

10 

 

 

- 

1 

16 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

- 

- 

1 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2 PNS, 1 Kontrak Propinsi 

Kontrak Puskesmas 

 

3 PNS, 5 Kontrak Pusk. 

3 PNS, 2 kontrak dinas, 4 

kontrak Pusk, 1 Kontrak Bupati 

- 

PNS 

8 PNS, 8 kontrak puskesmas 

PNS 

PNS 

Kontrak puskesmas 

1 PNS,1 kontrak puskesmas 

PNS 

PNS 

Kontrak puskesmas 
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No. Jenis Ketenagaan 
Yang 

ada  

Keku-

rangan 
Status Kepegawaian Ket 

 

1. 

2. 

 

 

1. 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

II. Puskesmas Pembantu 

D III Perawat 

D III Kebidanan 

 

III. Polindes 

D III Bidan 

 

IV. Tenaga Penunjang 

Administrasi 

 

Sopir 

Penjaga 

 

1 

2 

 

 

8 

 

 

3 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

3 

 

- 

- 

 

PNS 

Kontrak puskesmas 

 

 

1 PNS, 7 Kontrak pusk. 

 

 

1 PNS, 1 Kontrak dinas, 1 

Kontrak puskesmas 

Kontrak puskesmas 

PNS 

 

C. PEMBIAYAAN KESEHATAN 

Anggaran Puskesmas Tembelang tahun 2018 menurut jenis dan sumber dana . 

Tabel 5.2. Anggaran Kesehatan menurut sumber dana di Puskesmas Tembelang 

tahun 2018 

No. Sumber Biaya Pemasukan Pengeluaran % 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

JKN Kapitasi 

BOK 

Operasional 

JKN Non Kapitasi 

KJS 

 

Rp. 1.690.710.358,-- 

Rp. 557.100.740,-- 

Rp. 129.014.700,-- 

Rp. 428.401.323,-- 

Rp. 24.146.700,-- 

 

Rp. 1.257.906.694,-- 

Rp. 382.580.000,-- 

Rp. 95.978.147,-- 

Rp. 335.547.431,-- 

Rp. 24.146.700,-- 

 

74,40 

68,67 

74,39 

78,33 

100 

Jumlah Rp. 2.829.373.821,-- Rp. 2.096.158.972,--  74,09 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Berbagai program kesehatan yang bersumber dana dari Pemerintah Provinsi dan 

Bantuan Luar Negeri sudah semakin berkurang. Namun anggaran kesehatan yang 

bersumber dari APBD II meningkat setiap tahunnya. Program  untuk pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat miskin masih tetap berjalan. 

Dalam pelaksanaan program/proyek kesehatan masih dijumpai kendala, namun 

secara keseluruhan hasil pelaksanaan program menunjukkan hasil yang membaik 

dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pada beberapa program masih belum tercapai 

seperti yang diharapkan. 

 Hasil laporan tahunan ini masih banyak kekurangan, tetapi mudah-mudahan dapat 

digunakan sebagai acuan guna pelaksanaan program tahun yang akan datang serta untuk 

mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi. 

 

Jombang,      Februari 2018 

Kepala Puskesmas Tembelang 

 

 

 

 

 

dr. PUGUH HARI SUBAGIA, M.Si 

NIP. 196811102002121005  


