
PUSKESMAS



SEJARAH PUSKESMAS

Puskesmas : ujung tombak pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat  Rakerkesnas th. 1968 di 

Jakarta

Awal puskesmas dibagi beberapa kategori :

1. Tipe A (dipimpin : dokter penuh)

2. Tipe B (dipimpin : dokter tidak penuh)

3. Tipe C (dipimpin : tenaga paramedis)

Rakerkesnas 1970 

- 1 macam kategori di tingkat kecamatan atau 

jumlah penduduk 30 – 50 ribu 



SEJARAH PUSKESMAS

Rakerkesnas 1970 

- Puskesmas di ibukota Kecamatan ( ≥ 150 ribu 
jiwa) = Puskesmas Pembina sebagai pusat 
rujukan 

- perluasan jangkauan pelayanan  unit yankes 
sederhana = Puskesmas Pembantu (10.000 orang 
jawa dan 2500 orang luar jawa) dan Puskesmas 
Keliling (kendaraan roda 4), Bidan Desa (300 
orang)

Pertengahan tahun 1970-an berdirinya ‘PKMD’ 
(Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) 
kegiatan ‘Primary Health Care’



KEDUDUKAN PUSKESMAS

Pada SKN  salah satu bentuk pokok yankes

Puskesmas = suatu organisasi kesehatan 

fungsional yang memberikan pelayanan secara 

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di 

wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (18 

jenis)

Secara fungsional peran puskesmas =

- pusat pembangunan kesehatan masyarakat 

- pembina peran serta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kemampuan hidup sehat

- memberikan pelayanan kesehatan secara 

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat 



MANAJEMEN PUSKESMAS

Melaksanakan ‘fungsi-fungsi manajemen’ = 

P1, P2, P3

Dukungan sumber daya : tenaga, dana, 

peralatan, teknologi, peralatan, informasi, 

biasanya terbatas harus dimanfaatkan 

efisien dan efektif

Untuk dapat hasilkan kegiatan-kegiatan 

pokok yang telah ditetapkan

Agar tercapai target dan sasaran yang telah 

direncanakan



MANAJEMEN PUSKESMAS

Komponen kegiatan manajemen puskesmas =

1. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) = 

perubahan dari Micro planning

2. Penggerakan dan Pelaksanaan dengan 

kegiatan ‘Mini Lokakarya’ 

3. Pemantauan = SP2TP diubah jadi SP3

4. Stratifikasi Puskesmas = upaya untuk 

melakukan penilaian prestasi kerja 

puskesmas (Srata I/baik, Strata II/sedang, 

Strata III/kurang)



KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS

 Gerakan Pembangunan berwawasan 

Kesehatan : reorganisasi jajaran 

kesehatan, perbaharui SKN, sistem 

jaminan sosial nasional 

 Sebagai ujung tombak upaya kesehatan 

(perorangan, masyarakat) kebijakan 

dasar : reformasi bidang kesehatan

SK Menkes no. 128/Menkes/SK/II/2004



KONSEP PUSKESMAS YANG LAMA

1. SEOLAH PUSKESMAS ADALAH 

PENANGGUNGJAWAB SELURUH 

MASALAH KESEHATAN

2. VISI, MISI, FUNGSI BLM JELAS

3. PROGRAM TERLALU BANYAK

4. PSM BELUM OPTIMAL DIGERAKAN, dll











































Model Manajemen : ARRIMES

1. ANALISIS = telaah dari keadaan saat ini 

dan langkah awal 

 Indikator fungsi puskesmas

 Sumber Daya :

- analisis ketenagaan

- analisis peralatan

- analisis dana



Analisis Indikator Fungsi PUSKESMAS

a. IPTS (Indeks Potensi Tatanan Sehat) = 

pendataan, perhitungan jenis dan jumlah 

sekolah, tempat kerja, tempat umum

b. UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat) = jumlah dan tingkat 

perkembangan posyandu dan polindes

c. IPKS (Indeks Potensi Keluarga Sehat) = 

pendataan dan perhitungan keluarga di tiap 

desa

d. IPMS (Indikator Potensi Masyarakat Sehat) = 

pendataan pencapaian target dari tiap jenis 

UKP



2. RUMUSAN

Ada 3 macam =

a. Rumusan Masalah : besarnya masalah 

yang harus diatasi

b. Rumusan Tujuan : tujuan yang hendak 

dicapai pd th ini, upaya penanggulangan 

sebagian masalah

c. Rumusan Intervensi : bentuk intervensi 

yang harus dilakukan untuk capai tujuan



Contoh Rumusan

Rumusan Masalah Rumusan Tujuan Rumusan Intervensi

IPTS : 

70% tatanan belum 

potensi sehat

20% tatanan jadi potensi 

sehat

Advokasi, fasilitasi dan 

intervensi kemitraan dg 

tatanan sasaran

UKBM :

4 desa belum ada 

polindes; 50% posyandu 

belum sehat

Fasilitasi berdirinya 

polindes pd 2 desa; 

sehatkan 20% posyandu

Advokasi ke tokoh 

masyarakat dan gali dana 

bersama BPKM/BPP; 

pelatihan kader

IPKS :

80 % keluarga belum 

berpotensi sehat 

10% keluarga jadi sehat Pemberdayaan 

masyarakat dan keluarga 

dibidang IPKS yg lemah

IPMS :

Linakes baru 40%; tingkat 

kepatuhan petugas pd 

ANC 70%

Linakes capai 60%; 

tingkat kepatuhan 

petugas pd ANC 90%

Kemitraan bidan dan 

dukun bayi; tabulin; jaga 

mutu KIA



3. RENCANA

Ada 2 macam :

a. Rencana Usulan Kegiatan (RUK), disusun 
untuk mengajukan anggaran = jabarkan 
rumusan intervensi yang mengandung 
jenis kegiatan lengkap dengan anggaran

b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK),
disusun sebagai plan of action (POA) 
puskesmas = jadwal kegiatan, jenis 
kegiatan, sasaran, tempat, pelaksana dan 
penanggung jawab untuk pantau proses 
implementasi kegiatan



4. IMPLEMENTASI

 Dilakukan sesuai dengan RPK yang 

disusun

 Relatif antara puskesmas

 Contoh :

- Dana Sehat

- KIA : tingkatkan cakupan persalinan oleh 

bidan dg model kemitraan bidan dan dukun 

bayi, implementasi berbeda antara 

puskesmas di berbagai daerah



5. MONITORING

Berdasarkan kelompok indikator sesuai misi 

puskesmas, 2 jenis :

a. Monitoring bulanan : thd IPMS dengan 

PWS (Pemantauan WIlayah Setempat) = 

KIA, imunisasi, perbaikan gizi

b. Monitoring semesteran : IPTS dan IPKS 



5. EVALUASI

a. IPTS = tingkat keberhasilan fungsi pusat 
penggerak pembangunan berwawasan 
sehat, keterlibatan lintas sektor

b. UKBM = tingkat keberhasilan fungsi pusat 
pemberdayaan masyarakat di bidang 
kesehatan

c. IPKS = tingkat keberhasilan fungsi 
pemberdayaan keluarga

d. IPMS = tingkat keberhasilan fungsi 
puskesmas strata 1 yang memadai dan 
sesuai demand masyarakat



6. SOSIALISASI

Hasil Pihak yang harus diberi informasi

IPTS ( Indeks Potensi Tatanan Sehat)

Sekolah yang belum potensi sehat -Sektor pendidikan

-Sekolah bersangkutan

Tempat ibadah belum potensi sehat -Sektor agama

-Tempat ibadah bersangkutan

IPKS (Indeks Potensi Keluarga Sehat)

Desa dengan IPKS rendah -Camat

-Tim penggerak PKK Kecamatan

-Kepala desa dan tim PKK

-Keluarga di desa bersangkutan


