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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karuniaNya
Laporan Akhir Penelitian Model Pendampingan Kapasitas Daerah Dalam Pencapaian Indikator
PIS-PK Tahun 2018 Di Beberapa Puskesmas Di Indonesia (Model Integrasi Intervensi PIS-PK)
telah selesai. Laporan ini memberikan gambaran hasil pendampingan kapasitas daerah sehingga
terbentuk 3 (tiga) model integrasi intervensi di 3 puskesmas terpilih. Pelaksanaan penelitian
dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai dengan Desember 2018.
Proses pendampingan kapasitas daerah yang menjadi bagian dari pengumpulan data dilakukan
mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sampai dengan Puskesmas. Semua proses dilakukan
oleh peneliti Badan Litbangkes berintegrasi dengan lintas program di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota terkait bahkan juga dengan lintas sector seperti Pemerintah Daerah.
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi serta rasa terima kasih
yang tulus atas semua kerja keras dan penu dedikasi dari seluruh tim peneliti; penerimaan yang
baik dari jajaran Dinas Kesehatan, Puskesmas dan pemerintah desa; serta keikhlasan semua
informan dalam memberi informasi yang kami perlukan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih
banyak kepada pembina penelitian, teman-teman peneliti dan administrasi baik yang terlibat
dalam tim maupun yang tidak terlibat langsung dalam tim yang telah berpartisipasi
mensukseskan penelitian ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik teman-teman
semua.
Kami telah berupaya maksimal, namun pasti masih banyak kekurangan, kelemahan dan
kesalahan. Untuk itu kami mohon kritik, masukan dan saran demi penyempurnaan pelaksanaan
PIS-PK di masa yang akan datang.
Jakarta, 29 Desember 2018.
Ketua Pelaksana
Dra. Rachmalina Soerachman, MSc.PH.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda ke 5 Nawa Cita
yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program Indonesia Sehat selanjutnya
menjadi program utama pembangunan kesehatan yang direncanakan pencapaiannya melalui
Renstra 2015-2019. Tiga pilar pendukung tercapainya target Renstra melalui penguatan
pelayanan kesehatan, penerapan paradigma sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk
menuju Keluarga Sehat (KS). Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh puskesmas dan perluasan upaya
Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas). Kunjungan rumah dilakukan secara rutin,
terjadwal. Diharapkan dengan kunjungan ke rumah, puskesmas dapat mengenali masalahmasalah kesehatan dan PHBS yang dihadapi secara menyeluruh.
Melalui pendekatan keluarga, puskesmas akan mempunyai database profil kesehatan
keluarga yang meliputi seluruh keluarga yang tinggal di wilayah kerjanya. Berbasis database
inilah kemudian puskesmas merancang prioritas kegiatan promotif-preventif yang efektif dan
effisien dalam RUK yang akan dilakukan, sehingga terjadi percepatan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat. Sampai tahun 2016, PIS-PK telah dilaksanakan oleh 470 puskesmas di 64
kab/kota yang tersebar di sembilan provinsi. Pada tahun 2017 ini ditargetkan seluruh kab/kota
harus melaksanakan PIS-PK dengan 30% puskesmas (2926) total coverage. Sedangkan tahun
2018 target 5852 puskesmas.
Pelaksanaan PIS-PK di tahun 2016 masih banyak mengalami kendala baik dari SDM,
sarana prasarana, anggaran dan kebijakan pemangku kepentingan. Oleh karena itu sangat
diperlukan riset operasional untuk terus memperbaiki implementasi PMK No.39 tahun 2016
tentang PIS-PK agar didapatkan suatu model pelaksanaan PIS-PK yang baik. Hasil pelaksanaan
penelitian KS di tahun 2017 ditemukan data bahwa pelaksanaan kegiatan KS itu bagi puskesmas
adalah ‘pendataan’ yang harus dilakukan karena kegiatan ini adalah program dari Kementerian
Kesehatan. Sedang dalam hal pelaksanaan pengumpulan data, di beberapa puskesmas terdapat
beberapa permasalahan antara lain tidak semua ART diwawancarai oleh kader atau tim pendata
puskesmas, sehingga wawancara dilakukan dengan diwakilkan oleh ART yang ditemui saja dan
mereka menjawab semua pertanyaan di semua kategori ART (Laporan Sementara, 2017). Dari
hasil tahun 2017 ini diketahui juga bahwa di beberapa puskesmas program KS ini belum
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dianggap sebagai program unggulan untuk dinkes maupun puskesmas karena data yang masuk
belum seluruhnya dan belum dapat dijadikan kepastian dalam penyusunan program di
puskesmas. Beberapa puskesmas yang dikunjungi masih ada yang memprioritaskan akreditasi
Puskesmas.
Pendampingan akan dilaksanakan di puskesmas terpilih mewakili lokasi yang telah
melakukan PIS-PK namun belum melakukan intervensi yaitu di Kota Semarang Provinsi Jawa
Tengah, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
dengan metode Participatory Action Research (PAR). Pendampingan dilaksanakan sejak
pelatihan petugas KS di provinsi, proses pendataan hingga monitoring evaluasi PIS-PK di 2 desa
wilayah kerja puskesmas terpilih. Selain itu dilakukan juga self assessment dan wawancara
stakeholder serta petugas; wawancara mendalam terhadap kepala desa dan rumah tangga terpilih,
pengamatan proses pendampingan, diskusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
Proses Implementasi PIS-PK dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan konsolidasi dengan
pihak Dinas Kesehatan daerah adalah suatu hal yang penting yang harus dimulai sejak awal.
Kegiatan sosialisasi dan konsolidasi dengan ketiga Dinas Kabupaten/Kota dilakukan untuk
mendapatkan informasi sejauh mana kesiapan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terpilih terkait
pelaksanaan PIS-PK di wilayah masing-masing, serta melakukan konsolidasi dan persiapan
untuk pengumpulan data. Adapun pelaksana dari kegiatan sosialisasi dan konsolidasi adalah
anggota tim pusat (tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Masyarakat) didampingi dengan pejabat structural.
Saat kunjungan, tim peneliti melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan
Provinsi/Dinkes Kabupaten-Kota/puskesmas untuk melihat keterlibatannya dalam pelaksanaan
PIS-PK. Setelah itu tim melakukan pengumpulan data menggunakan instrumen 3-5 yang
ditanyakan kepada beberapa informan (Kepala Dinkes Kadinkes Kab, PJ PIS-PK Kab/Kota,
Kepala Puskesmas/ PJ PIS-PK Puskesmas. Instrumen tersebut) adalah Instrumen DK1:
Instrumen Wawancara Tingkat Kabupaten/Kota (Kepala Dinas); Instrumen DK2: Instrumen
Wawancara Tingkat Kabupaten/Kota (PJ PIS-PK): Instrumen P1:

Instrumen Wawancara

Tingkat Puskesmas.
Selain itu tim juga melakukan sosialisasi mengenai PIS-PK di wilayah penelitian serta
melakukan pengumpulan data dengan mengisi Instrumen P5: Kuesioner Kesiapan Program KS
viii

di Puskesmas oleh peneliti setelah pertemuan untuk melihat Input, proses dan output terkait
pelaksanaan PIS-PK. Setelah kegiatan selesai maka tim peneliti melaku
Keberhasilan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga oleh
Puskesmas memerlukan pemahaman dan komitmen yang kuat, tidak hanya dari tenaga kesehatan
yang terlibat, namun juga dibutuhkan pemahaman dan komitmen dari pengambil keputusan di
masing-masing daerah. Dalam pelaksanaan PIS PK, dinas kesehatan kabupaten/kota mempunyai
wewenang untuk menggerakkan elemen-elemen terkait baik di level kabupaten maupun di level
kecamatan, dalam hal ini level Puskesmas, agar semua pihak yang terlibat bisa bersinergi
menjalankan program prioritas ini.
Pada umumnya daerah (penelitian) berkomitmen penuh untuk menyelesaikan pendataan
PIS PK hingga akhir tahun 2019. Komitmen ini timbul karena menyadari bahwa hasil kunjungan
rumah dan pendataan PIS PK dapat digunakan sebagai baseline yang sangat baik untuk
menentukan perencanaan program kesehatan mengingat data tersebut merupakan data riil yang
menggambarkan kondisi kesehatan keluarga di wilayah Puskesmas. Komitmen dari kabupaten
diwujudkan salah satunya dengan menyediakan sarana penunjang seperti motor PIS PK yang
digunakan sebagai alat transportasi bagi surveyor untuk melakukan kunjungan rumah dan
pengadaan tablet sebagai sarana pendukung pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan PIS PK.
Dalam setiap pelaksanaan tahapan P1, P2, P3 Puskesmas mengidentifikasi kendalakendala yang bisa menghambat target kegiatan. Pada tahap P1 Puskesmas telah memetakan
kebutuhan baik dari segi alokasi dana, sumber daya, dan sarana penunjang. Dana yang
dibutuhkan untuk kegiatan kunjungan rumah telah dianggarkan sejak tahun 2017 dan
dipergunakan secara maksimal hingga seluruh target pendataan keluarga tercapai di bulan April
2018. Kekurangan SDM untuk melakukan pendekatan keluarga disiasati dengan merekrut tenaga
surveyor yang berlatar belakang sarjana Promkes. Diharapkan mereka tidak hanya sekedar
mendata, namun juga bisa memberikan penyuluhan sebagai intervensi awal apabila menemukan
anggota keluarga yang bermasalah kesehatan. Sarana penunjang berupa ketersediaan kuesioner,
sinyal internet yang kuat, bahkan kendaraan motor untuk mempermudah transportasi tenaga
surveyor diberikan oleh Dinas Kesehatan yang dibeli dengan menggunakan APBD.
Kendala muncul pada tahap P2 yaitu saat melakukan entri data, dimana aplikasi Pusdatin
tidak bisa mengakomodir kebutuhan entri dan analisis data secara cepat dan real time.
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Seharusnya informasi berupa data yang diperoleh dapat dikelola dengan baik melalui
serangkaian proses (processing life cycle) untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi
Puskesmas. Kendala ini yang mendorong daerah (misal, Kepala Puskesmas Purwoyoso di
Semarang, PPSDM Propinsi Jambi) untuk membuat aplikasi entri data mandiri yang dapat
diakses dengan mudah dan hasil analisis dapat langsung diperoleh untuk kebutuhan penentuan
alternatif intervensi masalah kesehatan.
Aplikasi mandiri yang dibuat telah mampu mengeluarkan nilai cakupan untuk kedua
belas indikator. Berdasarkan nilai cakupan masing-masing indikator, Puskesmas kemudian
melakukan analisis lanjut untuk menentukan prioritas masalah kesehatan menggunakan metode
MCUA (multiple criteria utility assesment). MCUA adalah salah satu metode penentuan prioritas
masalah yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan mengambil keputusan
dari beberapa alternatif yang ada. Penentuan prioritas masalah pada dasarnya bisa dilakukan
dengan menggunakan beberapa metode penilaian, namun demikian Puskesmas Purwoyoso telah
menentukan sendiri metode yang digunakan berdasarkan pertimbangan kemampuan dan akurasi
hasil penialian. Untuk sampai pada tahap pengambilan keputusan, metode MCUA harus melalui
beberapa tahap penilaian, yaitu penentuan kriteria masalah, pembobotan kriteria masalah,
memberi skoring masing-masing kriteria terhadap masing-masing masalah, mengalikan nilai
skor dan bobot. Dari hasil perkalian antara skor dan bobot diperoleh jenis masalah atau indikator
yang menjadi prioritas untuk diintervensi .
Akhirnya, dari penelitian pendampingan ini telah terbentuk model integrasi intervensi di
masing-masing lokasi penelitian. Di Kota Semarang, terbentuk model intervensi untuk mengatasi
hipertensi yaitu revitalisasi upaya CETAR (Cek Tekanan Darah di Arisan), membuat Taman
Hepi (Taman untuk Hipertensi). Di Kabupaten Muaro Jambi, terbentuk model intervensi untuk
mengatasi masalah TB paru berdasarkan penghitungan nilai IKS yaitu membentuk Pos TB Desa
yang mengadopsi program dari Subdit TB. Di Kabupaten Tasikmalaya, terbentuk model
intervensi untuk mengatasi masalah hipertensi yaitu mengaktifkan olah raga dan senam Bersama
di desa sambil memeriksa tekanan darah yang disebut “Kembang Sorga” (Kecamatan Pada
kEMBANG Sehat Dengan BerOlahRaGA). Semua intervensi terbentuk dan terlaksana melalui
intergrasi baik dengan lintas sector maupun lintas program.
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ABSTRAK
Pelaksanaan PIS-PK masih mengalami kendala dalam persiapan pendataan (pengorganisasian,
penganggaran), entry dan analisis data sehingga diperlukan suatu pendampingan agar dengan
PIS-PK puskesmas dapat melakukan kegiatan intervensi berdasarkan kondisi daerah sehingga
menghasilkan model implementasi yang bervariasi. Lokasi pendampingan pelaksanaan PIS-PK
terdapat di Kabupaten Muaro Jambi (Jambi), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kab. Tasikmalaya
(Prov. Jawa Barat). Pelaksanaan penelitian sejak Maret s.d Desember 2018. Tujuan umum
penelitian adalah diperolehnya model implementasi (intervensi integrasi) PIS-PK sesuai dengan
PMK No. 39 tahun 2016 di beberapa Puskesmas terpilih di Indonesia. Disain penelitian adalah
riset operasional bersifat pendampingan dengan pendekatan Participatory Action Research
(PAR). Hasilnya, telah terbentuk model integrasi intervensi di masing-masing lokasi penelitian.
Di Kota Semarang, terbentuk model integrasi intervensi untuk mengatasi hipertensi yaitu
revitalisasi upaya CETAR (Cek Tekanan Darah di Arisan), membuat Taman Hepi (Taman untuk
Hipertensi). Di Kabupaten Muaro Jambi, terbentuk model intervensi untuk mengatasi masalah
TB paru berdasarkan penghitungan nilai IKS yaitu membentuk Pos TB Desa yang mengadopsi
program dari Subdit TB. Di Kabupaten Tasikmalaya, terbentuk model intervensi untuk
mengatasi masalah hipertensi yaitu mengaktifkan olah raga dan senam Bersama di desa sambil
memeriksa tekanan darah yang disebut “Kembang Sorga” (Kecamatan PadakEMBANG Sehat
Dengan BerOlahRaGA). Akhirnya, semua intervensi terbentuk dan terlaksana melalui integrasi
baik dengan lintas sector maupun lintas program dari semua jenjang. Berdasarkan penelitian ini,
masih dibutuhkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk dapat melakukan analisis nilai
IKS agar dapat menentukan dan mengatasi prioritas masalah kesehatan di wilayahnya, juga
memperluas jejaring integrasi untuk terlibat dalam penanganan masalah kesehatan.
Keywords: Model Implementasi, PIS-PK, Participatory Action Research
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1. PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan Program
Indonesia Sehat diperlukan pendekatan keluarga, yang mengintegrasikan upaya kesehatan
perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan,
dengan target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga. Oleh
karena itu, menteri kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor
39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga.
Pasal 1 PMK No. 39 tahun 2016 menegaskan bahwa penyelenggaraan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga
berserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan
promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar; mendukung pencapaian
standar pelayanan minimal kabupaten/kota; melalui peningkatan akses dan skrining
kesehatan; mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan mendukung
tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019.
Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan
dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan
masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses
pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan
pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sedangkan
pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (benefit), serta
kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga
sehat.
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Hasil evaluasi sementara PIS-PK di 8 provinsi yang dilaksanakan oleh Puslitbang
UKM Badan Litbangkes pada tahun 2016, secara umum menunjukkan bahwa hanya
beberapa kabupaten saja yang telah mulai melakukan persiapan dan pendataan awal.
Kesiapan dinas kesehatan pada umumnya baru sebatas mengirimkan petugas untuk
mengikuti training of trainer (TOT), dan mengarahkan puskesmas dalam persiapan dan
pelaksanaan pengumpulan data KS. Kendala mengapa sampai saat ini belum melakukan
pendataan antara lain adalah: 1) Program Keluarga Sehat belum menjadi prioritas, 2)
Program Keluarga Sehat belum terinformasikan kepada Kepala Dinas Kabupaten walaupun
stafnya merasa telah melaporkan hasil pertemuan sosialisasi di Kemenkes, 3) Belum cairnya
dana akibat belum disahkannya anggaran perubahan, 4) Merasa dana yang 50 juta tidak
mungkin cukup untuk melakukan pendataan mengigat jumlah penduduk yang banyak dan
keterbatsan SDM yang ada di puskesmas (Puslitbang UKM, 2016). KS.
Sedangkan hasil pelaksanaan penelitian KS di tahun 2017 yang dilakukan oleh
Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat adalah ditemukan data bahwa pelaksanaan kegiatan
PIS-PK itu bagi puskesmas adalah ‘pendataan’ yang harus dilakukan karena kegiatan ini
adalah program dari Kementerian Kesehatan. Sedang dalam hal pelaksanaan pengumpulan
data, di beberapa puskesmas terdapat beberapa permasalahan antara lain tidak semua ART
diwawancarai oleh kader atau tim pendata puskesmas, sehingga wawancara dilakukan
dengan diwakilkan oleh ART yang ditemui saja dan mereka menjawab semua pertanyaan di
semua kategori ART (Laporan Sementara, 2017). Dari hasil tahun 2017 ini diketahui juga
bahwa di beberapa puskesmas program PIS-PK ini belum dianggap sebagai program
unggulan untuk dinkes maupun puskesmas karena data yang masuk belum seluruhnya dan
belum dapat dijadikan kepastian dalam penyusunan program di puskesmas. Beberapa
puskesmas yang dikunjungi masih ada yang memprioritaskan akreditasi Puskesmas. Hasil
penelitian tahun 2017 menunjukkan bahwa pada umumnya implementasi program PIS-PK di
lokasi penelitian baru sebatas persiapan sampai dengan pendataan. Permasalahannya berbeda
diantara lokasi penelitian.

Dalam hal persiapan, hampir di seluruh kabupaten/kota

menyatakan siap melaksanakan PIS-PK walaupun sarana dan prasarananya belum tersedia
secara khusus.
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Pelaksanaan PIS PK yang dilakukan di beberapa kabupaten kota memang belum
sepenuhnya berjalan dengan baik (Laporan Sementara, 2017). Masih banyak permasalahanpermasalahan yang timbul di lapangan mulai dari masalah yang terkait dengan instrumen
(kuesioner), ketidaktepatan dalam pengisian kuesioner oleh petugas pendata sebagai akibat
pelibatan tenaga pengumpul data yang belum mendapatkan pelatihan PIS PK (bahkan ada
daerah yang menggunakan tenaga kader sebagai tenaga pengumpul data, padahal hal ini tidak
diperkenankan). Temuan lainnya adalah tidak dilakukannya intervensi awal pada keluarga
yang teridentifikasi memiliki masalah kesehatan, hingga ketiadaan dana sebagai akibat dari
minimnya informasi yang diterima oleh pihak dinas kesehatan untuk bisa mengarahkan
puskesmas agar memanfaatkan pos-pos keuangan di puskesmas seperti Dana BOK dalam
memfasilitasi pelaksanaan pendataan PIS PK di wilayah kerja mereka masing-masing.
Permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi baik langsung
maupun tidak langsung terhadap kualitas data yang didapatkan selama pengumpulan data PIS
PK ditingkat keluarga.
Selain itu, dari hasil evaluasi PIS-PK tahun 2017 yang dilakukan oleh Puslitbang
Upaya Kesehatan Masyarakat diketahui bahwa masih kurangnya kerjasama lintas sektor
dalam PIS PK. Hal ini tampak dari minimnya informasi yang diterima aparat desa atau
kelurahan mengenai pelaksanaan pendataan PIS PK, padahal salah satu tujuan dari PIS PK
ini adalah menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat sesuai dengan
12 indikator. Di satu sisi temuan permasalahan yang ada dan beberapa diantaranya sangat
memerlukan kerjasama lintas sektor untuk melakukan intervensi lanjutan seperti pengadaan
jamban atau WC sehat bagi daerah yang diketahui tidak memiliki jamban dan WC sehat serta
intervensi kepemilikan kartu BPJS atau jaminan kesehatan lainnya bagi masyarakat yang
tidak memilikinya. Intervensi-intervensi tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak
puskesmas saja, melainkan juga harus melibatkan sektor lain seperti lurah, kepala desa dan
bupati pada tingkat yang lebih tinggi.
Temuan dari hasil evaluasi PIS-PK tahun 2017 yang lain dapat dilihat dari berbagai
tingkat, dari tingkat Dinas Kesehatan terkendala pada beban kerja yang berat karena disaat
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yang bersamaan ada program percepatan akreditasi puskesmas di wilayah kerjanya. Sehingga
konsentrasi PJ PIS PK di dinas kesehatan yang kebetulan berada dibawah yankes menjadi
terpecah dan prioritas bidang pada pelaksanaan akreditasi puskesmas dengan pendekatan
Keluarga Sehat. Hal ini berdampak pada fungsi pengawasan monitoring evaluasi terhadap
pendataan yang dilakukan oleh puskesmas. Terlalu banyak program Kementerian Kesehatan
pusat (Germas, PHBS, KS, dsb) membuat dinkes kewalahan menentukan mana yang akan
menjadi prioritas program. Untuk dinkes kabupaten tegal, GERMAS dan peningkatan
jejaring untuk penanganan kegawatdaruratan menjadi program unggulan di dinkes. Sehingga
program PIS PK ini belum dapat dijadikan program unggulan karena data yang
terkumpulpun dianggap belum cukup mumpuni untuk menjadi dasar pembuatan Rencana
Kerja Puskesmas karena belum sampai tahap analisa dan baru 1 desa dimasing-masing
puskesmas.
Kendala lainnya adalah dalam hal dukungan teknologi informasi seperti, User name
dan password yang didapatkan lebih dari batas waktu yang dijanjikan saat pelatihan.
Berdampak pada terhambatnya proses penginputan data. Server pusat dan program aplikasi
dari pusat pun sempat bermasalah dan sering kali tidak bisa dibuka pada jam-jam tertentu
yaitu pada siang hari sehingga menghambat petugas entry melakukan penginputan. Selain itu
belakangan ini data yang telah terinput ketika dianalisa output yang keluar adalah
keseluruhan data puskesmas tidak output per desa/kelurahan yang hendak dilihat
kategorinya. Proses penginputan data NIK responden terhambat karena harus dilakukan
proses input identitas secara manual, padahal dulu awalnya ketika menginput nomor KK bisa
langsung keluar identitas ART sampai dengan nomor NIKnya. Jaringan dan sarana IT yang
terbatas di puskesmas untuk melakukan proses entry data apalagi harus dilakukan secara
online dan jika dilakukan secara manual belum terdapat aplikasi yang memudahkan untuk
mengeksport data dari excel sehingga jikapun dilakukan input secara manual, petugas input
tetap harus melakukan input dua kali ke aplikasi. Hambatan terbesar adalah sulitnya
mengakses aplikasi online pada ada jam kerja dan kondisi ini diperparah dengan terbatasnya
sarana dan prasarana teknologi untuk melakukan entri data di daerah.
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Kendala lain di tingkat puskesmas, keterbatasan sarana seperti tensimeter untuk
dibawa ke rumah tangga saat pendataan, beban kerja tim pengumpul data yang juga harus
melakukan pelayanan kesehatan serta bertepatan dengan program nasional imunisasi MR,
keterbatasan tenaga entry data dan ketiadaan dana khusus untuk entry data, berdampak pada
terhambatnya ketepatan pelaksanaan pengumpulan data dan entry data di tingkat puskesmas.
Pada akhirnya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga akan
berkelanjutan dan menghasilkan data yang berkualitas jika hambatan-hambatan tersebut
dapat diatasi dengan baik termasuk dengan melakukan pelatihan ulang para tenaga
puskesmas dan memberikan kesempatan petugas puskesmas lainnya yang belum pernah
mengikuti pelatihan untuk mendapatkan pelatihan PIS PK. Selain itu dalam hal implementasi
PIS PK, penguatan lintas sektoral untuk intervensi-intervensi dalam menangani masalahmasalah kesehatan di keluarga perlu dilakukan dan dijalankan dengan baik. Tanpa adanya
komitmen lintas sektoral yang kuat khususnya dengan kepala desa dan lurah sebagai
pemangku kebijakan di level desa dan kelurahan maka PIS PK hanya sekedar pendataan
terhadap keluarga dan tidak akan menghasilkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada
ke-12 indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Komitmen lintas sektoral yang dimaksud
diatas bisa diupayakan dalam kegiatan mini lokakarya antara puskesmas dengan aparat sipil
pemerintahan desa/kelurahan.
Melihat hasil evaluasi tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Masyarakat melakukan pendampingan pelaksanaan PIS-PK di Kabupaten Muaro Jambi
(Jambi), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kab. Tasikmalaya (Prov. Jawa Barat). Lokasi serta
kriteria pemilihan lokasi maupun sample penelitian ini meneruskan hasil penelitian tahun
2017 dan 2016 yang telah dilakukan oleh Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat.
1.2.

Perumusan Masalah
Pelaksanaan PIS-PK yang masih mengalami kendala dalam persiapan pendataan

(pengorganisasian, penganggaran), entry dan analisis data sehingga diperlukan suatu
pendampingan sehingga dengan PIS-PK puskesmas dapat melakukan kegiatan intervensi
berdasarkan kondisi daerah sehingga menghasilkan model implementasi yang bervariasi.
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1.3.

Pertanyaan Penelitian
“Bagaimana pelaksanaan PIS-PK mulai dari tabulasi dan analisis data (P1),
penggerakan-pelaksanaan (P2), pengawasan-pengendalian-penilaian (P3) sesuai dengan
PMK No. 39 tahun 2016 di Beberapa Puskesmas di Indonesia?”

2. TUJUAN PENELITIAN
2.1.

Tujuan Umum
Diperolehnya model implementasikan (intervensi integrasi) PIS-PK sesuai dengan
PMK No. 39 tahun 2016 di beberapa Puskesmas terpilih di Indonesia.

2.2.

Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :
1. Diperolehnya implementasi persiapan pelaksanaan PIS-PK
2. Identifikasi kendala pelaksanaan implementasi PIS-PK
3. Identifikasi solusi melalui pendekatan partisipasi
4. Menyusun model implementasi (intervensi integrasi) PIS-PK

3. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi :
•

Puskesmas: mengetahui model PIS-PK yang sesuai dengan PMK No. 39 th 2016, mampu
melakukan analisis data kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya

•

Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi: mengetahui model PIS-PK yang sesuai dg PMK
No. 39 th 2016 untuk diaplikasikan di puskesmas lainnya

•
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Kementerian Kesehatan: untuk perbaikan pelaksanaan dan kebijakan terkait PIS-PK.

4.

TINJAUAN PUSTAKA
Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita,
yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program
sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program
Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama
Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.
Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status
gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung
dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai
dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi
ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan
perbatasan, (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan
tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu: (1)
penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan jaminan
kesehatan nasional (JKN).
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) terdiri atas empat area
prioritas yang meliputi: 1) kesehatan ibu: menurunkan angka kematian ibu; 2) kesehatan
anak: menurunkan angka kematian bayi, menurunkan prevalensi balita pendek (stunting); 3)
pengendalian penyakit menular: mempertahankan prevalensi HIV-AIDS <0,5, menurunkan
prevalensi TB dan malaria; Pengendalian PTM: menurunkan prevalensi hipertensi, DM,
kanker; meningkatkan kesehatan jiwa; mempertahankan prevalensi obesitas pada 15,4.
Keempat area prioritas tersebut dilaksanakan dengan pendekatan upaya promotif dan
preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif oleh tenaga kesehatan sesuai
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kompetensi dan kewenangannya. Selain itu, area prioritas dilaksanakan sesuai dengan
standar, pedoman, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka pelaksanaaan PIS-PK telah disusun 12 indikator utama untuk penanda
status kesehatan sebuah keluarga. Kedua belas indikator utama tersebut adalah 1) keluarga
mengikuti program Keluarga Berencana (KB); 2) ibu melakukan persalinan di fasilitas
kesehatan; 3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; 4) bayi mendapat air susu ibu (ASI)
eksklusif; 5) balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; 6) penderita tuberkulosis paru
mendapatkan pengobatan sesuai standar; 7) penderita hipertensi berobat secara teratur; 8)
penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9) anggota
keluarga tidak ada yang merokok; 10) keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN); 11) keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan 12) keluarga
mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat (Kemenkes, 2016). Keluarga merupakan
fokus dalam pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Pendekatan
keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan
mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan
mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di
dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah
kerjanya.

Kunjungan rumah (keluarga) dilakukan secara terjadwal dan rutin, dengan

memanfaatkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga (family folder). Dengan
demikian, pelaksanaan upaya Perkesmas harus diintengrasikan ke dalam kegiatan pendekatan
keluarga.
Melalui kunjungan ke keluarga, puskesmas akan dapat mengenali masalah-masalah
kesehatan dan PHBS yang dihadapi keluarga secara lebih menyeluruh (holistik) melalui
kunjungan keluarga dirumah. Anggota keluarga yang perlu mendapatkan pelayanan
kesehatan kemudian dapat dimotivasi untuk memanfaatkan UKBM yang ada dan/atau
pelayanan Puskesmas. Keluarga juga dapat dimotivasi untuk memperbaiki kondisi kesehatan
lingkungan danberbagai faktor risiko lain yang selama ini merugikan kesehatannya, dengan
pendampingan dari kader-kader kesehatan UKBM dan/atau petugas profesional Puskesmas
(Kemenkes, 2016).
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Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat puskesmas
dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1). melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota
keluarga menggunakan Prokesga mencakup ke 12 indikator KS oleh Pembina Keluarga (dapat
dibantu oleh kader kesehatan), 2). membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas oleh tenaga
pengelola data Puskesmas, 3). menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan
menyusun rencana Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas, 4). melaksanakan kunjungan rumah dalam
upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif oleh Pembina Keluarga, 5). melaksanakan
pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup oleh tenaga kesehatan
Puskesmas, 6) Melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas oleh tenaga pengelola data
Puskesmas. Kegiatan-kegiatan tersebut harus diintegrasikan ke dalam langkah-langkah manajemen
Puskesmas yang mencakup P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan-Pelaksanaan), dan P3 (PengawasanPengendalian- Penilaian) (Permenkes No. 35 tahun 2016).

Hasil pertemuan Integrasi Pendekatan Keluarga di Yogyakarta, telah disepakati dan
berkomitmen bahwa PIS-PK dikawal melalui pendekatan building block, yaitu aspek
manajemen, aspek upaya kesehatan, sarana prasarana, SDM, dan monitoring evaluasi,
termasuk di dalamnya penelitian dan pengembangan. Monev PIS-PK dilakukan oleh Badan
Litbangkes bersama Pusdatin dan PADK, dengan melibatkan seluruh unit utama. Monitoring
dan evaluasi PIS-PK dilakukan mulai dari saat perencanaan (P1), penggerakan pelaksanaan
(P2), sampai pengawasan, pemantauan dan penilaian (P3) di puskesmas (Balitbangkes,
2016).
Berkaitan dengan implementasi kebijakan, Edward III (1980) dalam Widodo (2011),
memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat
banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu
faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure. Berikut penjelasan
dari keempat faktor tersebut:
a. Komunikasi (Communication)
Widodo (2011) mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi dari
komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan
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proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada
pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku
kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah,
kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan
hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi
kebijakan dapat berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu
tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi
(consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan
kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.
Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu
untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran
maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi
menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan
kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
b. Sumber Daya (Resources)
Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam
Widodo (2011) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuanketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuanketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan
kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya
manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:
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1) Sumber Daya Manusia (Staff)
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya
manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan
dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan
kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk
melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber
daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
2) Anggaran (Budgetary)
Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau
investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan,
sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan
efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
3) Fasilitas (facility)
fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam
implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan
peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program
atau kebijakan.
4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)
Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi
yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.
Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa
kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.
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c. Disposisi (Disposition)
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting
untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter
penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang
tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang
telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat
mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat
berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang
baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan
oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi
tidak akan terlaksana dengan baik.
d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)
Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu
sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah
dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator
dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran
kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan
terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan.
Selain itu, nilai dan norma kebudayaan serta sistem sosial menentukan usaha kesehatan
baik medis, kesehatan tradisional, kesehatan keluarga maupun individu. Pendekatan sosial
budaya dapat mempermudah suatu pengembangan/ implementasi ilmu kesehatan. Misalnya
mengidentifikasi key person dalam masyarakat yang berguna untuk mengembangkan
partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan.
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5.

METODE PENELITIAN
5.1 Kerangka Teori
Keluarga adalah suatu lembaga yang merupakan satuan (unit) terkecil dari
masyarakat, terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Derajat kesehatan keluarga sehat ditentukan oleh
PHBS dari keluarga tersebut. Pentingnya pendekatan keluarga juga diamanatkan dalam
Renstra kemenkes 2015-2019. Dalam Renstra disebutkan bahwa salah satu acuan bagi arah
kebijakan Kemenkes adalah penerapan pendekatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi
dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan harus dilakukan terhadap seluruh tahapan siklus
hidup manusia, sejak masih dalam kandungan hingga usia lanjut. Untuk itu maka pelayanan
kesehatan fokus pada keluarga (Buku Petunjuk PIS-PK).
Dalam rangka pelaksanaan PIS-PK disepakati adanya 12 indikator utama sebagai berikut: 1)
Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas
kesehatan; 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif ;
5) Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan; 6) penderita tuberkulosis paru mendapatkan
pengobatan sesuai standard; 7) penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur ; 8)
penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9) anggota keluarga tidak
ada yang merokok ; 10) keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 11)
keluarga mempunyai akses sarana air bersih; 12) keluarga mempunyai akses atau menggunakan
jamban sehat. Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS)
dari setiap keluarga, sedangkan keadaan masing-masing indikator mencerminkan kondisi PHBS dari
keluarga yang bersangkutan.

Melalui pendekatan keluarga, puskesmas akan mempunyai database profil kesehatan
keluarga yang meliputi seluruh keluarga yang tinggal di wilayah kerjanya. Berbasis database
inilah kemudian puskesmas merancang prioritas kegiatan promotif-preventif yang efektif dan
effisien dalam RUK yang akan dilakukan, sehingga terjadi percepatan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat. Dengan demikian angka kesakitan akan berkurang dan terjadi
perbaikan dalam implementasi JKN di Indonesia (Buku Petunjuk PIS-PK).
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5.2 Kerangka konsep
Implementasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
oleh Puskesmas akan berjalan dengan baik, bila terdapat komunikasi yang baik pusat-daerah
dan pelaksana, dukungan pemda dan lintas sektor, tersedianya sarana prasarana, anggaran,
SDM yang cukup serta. PIS-PK di puskesmas dilaksanakan langkah-langkah persiapan yang
meliputi (A) sosialisasi, (B) pengorganisasian, (C) pembiayaan, dan (D) persiapan pendataan.
Untuk mengatasi kendala dalam implementasi PIS-PK, perlu adanya metode percepatan di
semua tahapan implementasinya. Model yang akan dibangun tergantung dari kendala yang
ditemui di setiap lokasi, mulai dari sarana prasarana, proses implementasi (persiapan,
pendataan, entry data, pelaporan, aplikasi, intervensi). Metode pembuatan model meliputi
tahapan:
A. Sosialisasi
Keberhasilan pelaksanaan pendekatan keluarga oleh Puskesmas dalam rangka
Program Indonesia Sehat memerlukan pemahaman dan komitmen yang kuat dari seluruh
tenaga kesehatan di Puskesmas. Selain itu, diperlukan dukungan yang kuat dari para
pengambil keputusan dan kerjasama dari berbagai sektor di luar kesehatan di tingkat
kecamatan. Puskesmas perlu melakukan sosialisasi tentang Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga secara terencana dan tepat sasaran. Sosialiasi penguatan puskemas
dengan pendekatan keluarga dilaksanakan pada dua bagian yaitu sosialisasi internal dan
sosialisasi eksternal.
1. Sosialisasi Internal
Pendekatan keluarga bukan hanya tugas pekerjaan dari para Pembina Keluarga.
Masalah kesehatan yang dijumpai di keluarga, bantuan teknis profesional yang diperlukan
dalam pemecahannya merupakan tanggung jawab para petugas profesional di Puskesmas,
termasuk masalah-masalah kesehatan serupa yang ditemukan pada saat Puskesmas
menyelenggarakan pengorganisasian masyarakat. Kepala Puskesmas sebagai penanggung
jawab pelaksanaan pendekatan keluarga di Puskesmas wajib mensosialisasikan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga kepada semua tenaga kesehatan di Puskesmas,
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termasuk yang ada di jejaring seperti Puskesmas pembantu (Pustu), Puskesmas keliling
(Pusling), bidan di desa, dan lain-lain.
Sosialisasi pertama dapat memanfaatkan forum lokmin bulan ke-1, sedangkan
sosialisasi selanjutnya dapat menggunakan rapat-rapat khusus yang bersifat teknis. Kepala
Puskesmas menjadi narasumber bagi petugas puskesmas, secara formal dan informal melalui
komunikasi pribadi.
2. Sosialisasi Eksternal
Petugas Puskesmas perlu melakukan sosialisasi tentang pendekatan keluarga
kepada

camat,

Ketua

RT/RW,

Lurah/Kepala

Desa,

ketua-ketua

organisasi

kemasyarakatan seperti PKK, dan pemuka-pemuka masyarakat agar pelaksanaan
pendekatan keluarga mendapat dukungan dari masyarakat.
a. Sosialisasi di Kantor Kecamatan
Camat adalah pengambil keputusan pertama yang harus menjadi sasaran
sosialisasi di luar Puskesmas. Kepala Puskesmas meminta waktu khusus untuk
menghadap Camat guna mensosialisasikan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga kepada Camat. Sosialisasi kepada Camat tidak berbentuk
ceramah, tetapi lebih berupa dialog dan advokasi. Kepala Puskesmas menyiapkan
bahan dialog dan advokasi dengan baik (termasuk data dan alat peraga yang
diperlukan), disesuaikan dengan waktu yang diberikan oleh Camat. Sosialisasi ini
tidak perlu harus selesai dalam sekali temu-muka, sehingga Kepala Puskesmas dapat
merancang sosialisasi berkelanjutan kepada Camat.
Kepala Puskesmas mengajukan permintaan untuk diadakannya sosialisasi kepada
para pejabat di kantor kecamatan, setelah dilakukan sosialisasi dan pemahaman
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga kepada Camat. Pertemuan
tersebut dipimpin oleh Camat dan sekaligus menjadi pembicara. Kepala Puskesmas
sebagai pendamping untuk menambah informasi yang disampaikan oleh Camat.
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b. Sosialisasi untuk Lintas Sektor Tingkat Kecamatan
Peserta dari sosialisasi untuk lintas sektor tingkat kecamatan adalah para pejabat
lintas sektor di tingkat kecamatan. Sosialisasi untuk pejabat-pejabat lintas sektor
tingkat kecamatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan komitmen
kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan pendekatan keluarga oleh Puskesmas.
Sebagaimana pada sosialiasi ke pejabat-pejabat kantor kecamatan, dalam sosialisasi
diupayakan agar Camatlah yang mengundang dan Camat tidak sekedar membuka
pertemuan, tetapi berperan sebagai penyaji dan aktif mengawal sosialisasi sampai
selesai. Hal ini penting dilakukan guna menciptakan pemahaman bahwa pendekatan
keluarga bukan hanya urusan sektor kesehatan. Sosialisasi juga berguna untuk
menaikkan kredibilitas pendekatan keluarga oleh Puskesmas sebagai bagian dari arus
utama (mainstream).
c. Sosialisasi untuk Unsur-Unsur Masyarakat
Peserta dari sosialisasi untuk unsur-unsur masyarakat mencakup para Ketua
RT/RW, Lurah/Kepala Desa, ketua-ketua organisasi kemasyarakatan seperti PKK,
dan pemuka-pemuka masyarakat. Sebagaimana pada sosialisasi untuk lintas sektor,
sosialisasi ini pun sebaiknya Camat ikut berperan aktif dan penuh. Sosialisasi ini
bertujuan untuk memperoleh pemahaman dari unsur-unsur masyarakat, sehingga
muncul komitmen untuk membantu pelaksanaannya.
B. Pengaturan tugas terintegrasi
Pengaturan tugas terintegrasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga diharapkan akan terbentuk di tingkat kecamatan dengan kedua jenis
sosialisasi tersebut di atas. Pengaturan tugas tidak harus terbentuk secara formal, melainkan
dapat berupa jejaring koordinasi dan kerjasama antara internal Puskesmas dengan pihakpihak eksternal yang diharapkan mendukungnya. Pengaturan tugas yang terintegrasi dapat
digambarkan secara skematis sebagai berikut.
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C. Pembiayaan
Pelaksanaan pendekatan keluarga ini dapat dibiayai dari beberapa sumber
pembiayaan, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD),
2. Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN)
D. Persiapan pendataan
Persiapan pendataan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. melakukan inventarisasi data jumlah keluarga di wilayah kerja Puskesmas berkoordinasi
dengan kelurahan, kecamatan, serta data kependudukan dan catatan sipil (berpedoman
pada definisi keluarga menurut Petunjuk Teknis ini)
2. menyiapkan instrumen pendataan
3. melakukan pembagian wilayah binaan
4. menetapkan pembina keluarga.
E. Melakukan kunjungan lapangan.
F. Melakukan entry data
G. Menghitung IKS
H. Mengadakan Lokmin untuk mendisain intervensi berdasarkan perhitungan IKS.

23

• Kebij
akan
&

Implementasi
pendekatan
Proses Pendekatan KS

Sumber
daya:
- SDM
• Mod
alita
Gambar 1. Kerangka konsep
Keterangan : ----- Kegiatan Puslitbang Ukesmas

24

5.3 Desain Penelitian
Penelitian ini adalah riset operasional bersifat pendampingan dengan pendekatan
Participatory Action Research (PAR). Tim mendampingi implementasi pelaksanaan PIS-PK
pada setiap tahap: persiapan (sosialisasi, pengorganisasian, pembiayaan dan pendataan);
tabulasi data dan analisis; penyusunan RUK secara evidence base pendekatan keluarga,
penggerakan pelaksanaan/intervensi permasalahan yang sudah disepakati pada RPK sebagai
prioritas masalah. Pada metode Parcipatory Action Research (PAR), dimana pada metode ini
ditekankan dengan melibatkan orang-orang yang secara langsung terpengaruh oleh
kondisi/keadaan yang dihadapinya. Mereka yang dipengaruhi oleh keadaan/masalah menjadi
sumber utama informasi dan aktor utama dalam tindakan mengatasi masalah. Peneliti
menjadi bagian dari affected community, fasilitator proses empowerment. Dalam pendekatan
PAR ini yang diutamakan adalah proses mengatasi masalahnya. Proses tersebut dapat berupa
pertemuan, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi
kendala/masalah dan menyelesaikannya.
5.3 Tempat dan Waktu Penelitian
1. Kabupaten Muaro Jambi (Provinsi Jambi)
2. Kota Semarang (Provinsi Jawa Tengah)
3. Kabupaten Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat)
Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2018
5.5 Sampel
Penentuan lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria (purposive sampling). Kriteria
tersebut adalah:
1. Lokasi yang telah melakukan PIS-PK dan menjadi wilayah binaan Puslitbang Ukesmas
(Kabupaten Muaro Jambi, Jambi)
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2. Lokasi yang telah melakukan PIS-PK dan capaian cakupan kunjungan keluarga lebih
tinggi dari rata-rata nasional (0,15) (Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat)
3. Lokasi hasil penelitian tahun 2016 dan 2017 yang telah melakukan PIS-PK dan sudah
mendisain intervensi (Kota Semarang, Jawa Tengah). Pemilihan lokasi tersebut dipilih,
selain karena hasil temuan dalam penelitian tahun 2017; untuk mempermudah proses
intervensinya.
Penentuan puskesmas dikonfirmasi kembali dengan dengan dinas kesehatan provinsi
masing-masing pada saat pertemuan koordinasi awal.
5.5. 1 Kriteria inklusi dan eksklusi
Kabupaten terpilih harus memenuhi kriteria inklusi: Kabupaten yang petugasnya
sudah mendapatkan pelatihan KS. Kriteria eksklusi adalah Kabupaten yang tidak menjadi
lokus PIS-PK.
5.5.2 Instrumen dan cara pengumpul data
Instrumen yang digunakan oleh tim selama pendampingan di daerah penelitian:
1. Instrumen 1: Pedoman Umum Kegiatan Pendampingan Model Integrasi Intervensi
PIS-PK
2. Instrumen 2: Instrumen Wawancara Tingkat Provinsi (Kepala Dinas) : DP1
3. Instrumen 3: Instrumen Wawancara Tingkat Kabupaten/Kota (Kepala Dinas) :
DK1
4. Instrumen 4: Instrumen Wawancara Tingkat Kabupaten/Kota (PJ PIS-PK) : DK2
5. Instrumen 5: Instrumen Wawancara Tingkat Puskesmas: P1
6. Instrumen 6: Instrumen Peran Lintas Sektor diTingkat Provinsi : LS1
7. Instrumen 7: Instrumen Peran Lintas Sektor diTingkat Kabupaten/Kota : LS2
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8. Instrumen 8: Pedoman Kegiatan Pendampingan Tahap Persiapan Pendataan: P2
9. Instrumen 9: Lembar Pengamatan Dalam Proses Sosialisasi Tingkat Provinsi: DP2
10. Instrumen 10: Pedoman Kegiatan Pendampingan Mekanisme Perencanaan Tingkat
Puskesmas (P1) : P3
11. Instrumen 11: Perhitungan Indeks Keluarga Sehat
12. Instrumen 12: Panduan Group Discussion Pelaksanaan Program Keluarga Sehat :
P4
13. Instrumen 13: Kuesioner Kesiapan Program KS di Puskesmas : P5
14. Instrumen 14: Pedoman Pendampingan Lokakarya Mini (P2-P3) : P6
15. Instrumen 15: Pedoman Pendampingan Penyusunan RUK : P7
16. Instrumen 16: Panduan Wawancara Mendalam pada Keluarga : M1
17. Instrumen 17: Panduan Wawancara Mendalam Tokoh Masyarakat : M2
18. Instrumen 18: Matriks Kegiatan Model Integrasi Intervensi PIS-PK
19. Instrumen 19: Naskah Penjelasan (Peserta Group Diskusi)
20. Instrumen 20: Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP)
21. Instrumen 21: Naskah Penjelasan (Peserta Wawancara Mendalam)
22. Instrumen 22: Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP)

Selain itu dilakukan wawancara mendalam serta diskusi kelompok terhadap informan
(pelaksana/PJ KS) mengenai proses pelaksanaan PIS-PK di wilayahnya. Dalam
pendampingan ini tim juga mengumpulkan dokumen mengenai profil kesehatan/data
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penduduk terutama yang berhubungan dengan PIS-PK, lalu melakukan observasi proses
implementasi PIS-PK.
5.5.3. Responden
Responden/informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah:
1. Dinas kesehatan provinsi
-

Kepala Dinas

2. Dinas kesehatan kabupaten/kota
-

Kepala Dinas

-

Penanggung jawab PIS-PK

3. Puskesmas
-

Kepala Puskesmas

-

Penanggung jawab PIS-PK

4. Masyarakat
-

Tokoh masyarakat

-

Anggota keluarga yang sudah didata PIS-PK oleh Puskesmas

5. Mitra kerja pengembangan
-

Jajaran kesehatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas (kepala dinas, PJ
KS), intas program, lintas sektor (BPPKB, Dinas Pendidikan, Kemendes DTT, BKD,
Kemendagri/Pemda, Kemenag, Diskominfo, Disnakertrans, Dinas Sosial, BPJS
Kesehatan)

-
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5.6 Prosedur pengumpulan data
Dalam riset implementasi, stakeholder terkait dengan kebijakan duduk bersama dan
terlibat sejak awal riset direncanakan. Oleh karena itu, riset implementasi ini melalui
beberapa tahapan antara lain:
Kegiatan I : Ujicoba instrument dan penyempurnaan instrument
Tujuan kegiatan: melakukan validasi instrument
Pelaksana: Tim Pusat
Kegiatan II: Sosialisasi
Tujuan kegiatan: menilai sejauh mana kesiapan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terpilih
dan lintas sektor terkait pelaksanaan KS.
Pelaksana: seluruh anggota tim pusat + tim daerah
Pengamat/pendamping sebelum dan saat pertemuan melakukan berbagai kegiatan, antara
lain:
1. Melihat kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi/Dinkes Kabupaten-Kota/puskesmas
dalam melaksanaan PIS-PK
2. Melakukan pengumpulan data menggunakan instrumen 2-7 yang dibagikan kepada
peserta (Kepala Dinkes Prov/Kadinkes Kab, PJ PIS-PK Kab/Kota, Bappeda, BKD,
BKKBN, Kepala Puskesmas/ PJ PIS-PK Puskesmas) untuk diisi sendiri
3. Melakukan pengumpulan data dengan merekam proses pertemuan oleh peneliti
berdasarkan pertanyaan dalam Instrumen 9
4. Melakukan pengumpulan data dengan mengisi Instrumen 13 oleh peneliti setelah
pertemuan (Input, proses dan output)
5. Melakukan manajemen data
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Kegiatan III: Kunjungan ke Kabupaten
Tujuan kegiatan: mengidentifikasi kendala dan cara penyelesaiannya serta membantu
analisis data yang sudah terkumpul.
Pelaksan: Tim Pusat, Propinsi
Tim melakukan berbagai kegiatan antara lain:
1. Kunjungan ke kabupaten terpilih untuk melakukan evaluasi pendataan; analisis data
2. Evaluasi pendataan menggunakan Instrumen 12 yaitu Panduan FGD Pelaksanaan
Program Keluarga Sehat
Kegiatan IV: Kunjungan ke puskesmas terpilih
Tujuan kegiatan: membantu analisis data dan penyusunan RUK rencana kegiatan
berdasar evidence base/ hasil pendataan, serta melakukan wawancara mendalam pada
tokoh masyarakat (Kepala Desa/Sekdes), tokoh agama, beberapa rumah tangga yang
telah dikunjungi oleh petugas PIS-PK.
Pelaksana: Tim Pusat, propinsi, kabupaten
Tim melakukan berbagai kegiatan antara lain:
1. Kunjungan ke puskesmas terpilih untuk melakukan analisis data, penyusunan RUK
2018, dan koordinasi lintas sektor terkait program yang dapat dilakukan
intervensi/implementasi pada tahun 2019
2. Melakukan pencatatan pendampingan menggunakan Instrumen 15
3. Melakukan analisis kuesioner H2 (pendampingan tahap analisis data, penyusunan
RUK)
4. Melakukan wawancara mendalam menggunakan instrumen 16 dan 17
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Kegiatan V : Kunjungan ke puskesmas
Tujuan kegiatan: menilai implementasi program penunjang keberhasilan PIS-PK yang
telah dilakukan, monitoring dan evaluasi kegiatan PIS-PK
Pelaksana: Tim Pusat, propinsi, kabupaten, dan puskesmas
Waktu: kurang lebih tiga bulan setelah kunjungan ke puskesmas/kegiatan IV
Tim melakukan berbagai kegiatan antara lain:
1. Melakukan kunjungan ke puskesmas terpilih untuk mendampingi dan menjadi
fasilitator saat lokakarya mini triwulan
2. Melakukan pencatatan pendampingan dalam Instrumen 14
3. Melakukan analisis untuk instrumen 14 dan munculkan dalam laporan
Kegiatan VI: Pemutakhiran aplikasi PIS-PK
Tujuan kegiatan: perbaikan sistem pengiriman/entry data, pengolahan dan analisis data,
serta akses data untuk analisis lebih lanjut
5.6 Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan secara manual oleh peneliti.
Data hasil wawancara dalam pita rekaman (tape recorder) kemudian ditransfer dalam
bentuk tulisan atau dibuat table. Sewaktu di lapangan, dilakukan triangulasi untuk
mengetahui dan mencocokkan informasi yang berasal dari berbagai instrument dan
sumber, karena instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik triangulasi
dilakukan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan
pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfatan pengamat lainnya bertujuan
untuk mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data. Triangulasi dengan sumber
yaitu membandingkan mencocokan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh diantaranya dengan jalan membandingkan data hasil
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pengamatan dengan data hasil wawancara. Selanjutnya data tersebut disusun dan
dibuatkan matrik, dilakukan analisis domain salah satu teknik analisis dalam pendekatan
kualitatif (Moleong, Lexy J., 2001). Data sekunder dilakukan analisis sebagai informasi
tambahan untuk mendukung data primer.
Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisa thema dan isi (Content and
thematic Análisis), lalu disajikan secara deskriptif dengan mengungkapkan temuantemuan Wawancara yang telah direkam akan dibuat transkrip dan matriksnya, selanjutnya
analisis data dilakukan dengan thematic analysis.
Manajemen Mutu Penelitian
Pengamatan proses pendampingan dilakukan oleh beberapa orang pengamat. Data
diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder (triangulasi sumber, triangulasi data
dan triangulasi metode).
Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini baru dilakukan di 1 (satu) puskesmas di tiap kabupaten/kota. Oleh karena
itu hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua puskesmas di masingmasing wilayah. Namun demikian Model Integrasi Intervensi yang dibuat oleh tiap
puskesmas dapat diterapkan pada puskesmas lain yang mempunyai permasalahan dan
karakteristik yang sama dengan puskesmas yang menjadi lokasi penelitian.
6

HASIL
Berikut akan dijelaskan terlebih dahulu gambaran umum Kabupaten Muaro Jambi,
Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Semarang, dilanjutkan dengan gambaran umum lokasi
puskesmas yang melakukan intervensi yaitu Puskesmas Kebon IX, Muaro Jambi; Puskesmas
Cisarunyi, Tasikmalaya; Puskesmas Purwoyoso, Semarang. Setelah itu akan diuraikan
rangkaian kegiatan Participatory Action Research pada penelitian ini.

Penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Participatory Action
Research (PAR). Pada penelitian kualitatif konvensional tujuan penelitian biasanya untuk
mengetahui pengetahuan masyarakat berdasarkan sudut pandang masyarakat setempat.
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Sedang pada penelitian dengan pendekatan PAR, cara yang dipakai dalam mengumpulkan
informasi adalah berdasarkan keinginan dan kehidupan masyarakat setempat bersama
dengan masyarakat. PAR lebih focus pada ‘proses’ mengetahui pengetahuan masyarakat dan
menekankan pada keterlibatan masyarakat setempat di semua bagian penelitian tersebut
(Koning, Martin, 1996).

1 Gambaran Umum Kabupaten/Kota Lokasi Penelitian
1.1. Kota Semarang
Kota Semarang terletak antara garis 6º50’ - 7º10’ Lintang Selatan dan garis 109º35’ 110º50’ Bujur Timur. Dengan luas wilayah sebesar 373,67 km2, dan merupakan 1,15% dari
total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terbagi dalam 16 kecamatan dan
177 kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, kecamatan Mijen (57,55 km2) dan Kecamatan
Gunungpati (54,11 km2), dimana sebagian besar wilayahnya berupa persawahan dan
perkebunan. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut Badan Pusat Statistik Kota
Semarang sampai dengan akhir Desember tahun 2017 sebesar : 1.653.035 jiwa, terdiri dari
819.973 jiwa penduduk laki-laki dan 833.062 jiwa penduduk perempuan. Secara geografis
wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua yaitu daerah dataran rendah ( Kota Bawah ) dan
daerah perbukitan (Kota Atas). Kota Bawah merupakan pusat kegiatan pemerintahan,
perdagangan dan industri, sedangkan Kota Atas lebih banyak dimanfaatkan untuk
perkebunan, persawahan, dan hutan. Menurut data dari dispendukcapil Kota Semarang
Jumlah penduduk tahun 2017 sejumlah 1,653,035 jiwa, terdiri dari 819.973 jiwa penduduk
laki-laki dan 833.062 jiwa penduduk perempuan. Indikator dari variabel jenis kelamin
adalah rasio jenis kelamin yang merupakan angka perbandingan antara penduduk laki-laki
dan perempuan.
Gambar 1.1.1 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017
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Sumber: BPS, 2017 (Profil Kesehatan Kota Semarang, 2018)
Selama periode 10 tahun terakhir perkembangan kelahiran dan kematian penduduk di
Kota Semarang terlihat cukup berfluktuasi. Hal ini dilihat bahwa untuk CBR periode
2006 – 2017. Dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.1.1 Perkembangan Kelahiran dan Kematian Penduduk
Kota Semarang Periode 2006-2017

Sumber data: BPS Kota Semarang, 2017 (Profil Kesehatan Dinkes Kota Semarang, 2018)
Tabel 1.1.2 Jumlah Sarana dan Prasarana di Kota Semarang
No.
1

SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

2014

2015

2016

2017

12

12

12

13

b. Rumah Sakit Umum Daerah

2

2

2

2

c.

Rumah Sakit Umum Pusat

2

2

2

1

d. Rumah Sakit TNI / POLRI

3

2

2

2

e.

9

9

Rumah Sakit Umum :
a.

34

Rumah Sakit Swasta

Rumah Sakit Khusus, terdiri dari

-

RS Jiwa

1

1

1

1

-

RS Bedah Plastik

1

0

0

0

-

RS Rehabilitasi Medik

0

1

1

1

-

Rumah Sakit Ibu dan Anak

3

4

4

6

-

Rumah Sakit Bersalin

2

2

2

0

2

Rumah Bersalin (RB) / BKIA

6

6

0

0

3

Puskesmas, terdiri dari :

37

37

37

37

Puskesmas Perawatan

11

11

11

11

b. Puskesmas Non Perawatan

26

26

26

26

a.
4

Puskesmas Pembantu

35

35

35

35

5

Puskesmas Keliling

37

37

37

37

6

Posyandu yang ada

1.561

1.575

1.581

1.587

7

Posyandu Aktif

1.214

1.219

1.205

1.587

8

Apotek

401

401

397

406

9

Laboratorium Kesehatan

30

28

26

26

10

Klinik Spesialis / Klinik Utama

37

36

40

40

11

Klinik 24 Jam

7

0

0

0

12

Toko Obat

20

23

20

39

13

BP Umum (Klinik Pratama)

83

92

161

170

14

BP Gigi

8

0

0

0

15

Dokter Umum Praktek Perorangan

1.798

1.940

2.143

2.304

16

Dokter Spesialis Praktek

745

828

897

1.001

17

Dokter Gigi Praktek

415

438

473

517

18

Dokter Gigi Spesialis Praktek

75

75

76

77

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan & SDK (Profil Kesehatan Dinkes Kota
Semarang, 2018)
Beberapa indikator yang mencerminkan kondisi untuk menilai derajat kesehatan
masyarakat, yaitu mortalitas (kematian), status gizi dan morbiditas (kesakitan). Pada bagian
ini, derajat kesehatan masyarakat di Indonesia digambarkan melalui Angka Mortalitas;
terdiri atas Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka
Kematian Ibu (AKI), Angka Morbiditas; angka kesakitan beberapa penyakit serta Status
Gizi pada balita dan dewasa.
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Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat
kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan Puskesmas jumlah kematian ibu maternal di
Kota Semarang pada tahun 2017 sebanyak 23 kasus dari 26.052 kelahiran hidup atau
sekitar 88,3 per 100.000 KH. Angka kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan dari
tahun-tahun sebelumnya yaitu 121,5 per 100.000 KH pada tahun 2016 dan 128,05 per
100.000 KH pada tahun 2015. Jika dilihat dari jumlah kematian Ibu, juga terdapat
penurunan kasus yaitu 32 kasus pada tahun 2016 menjadi 23 kasus di tahun 2017. Berikut
grafik jumlah kematian ibu tahun 2013 – 2017.
Gambar 1.1.2 Grafik Jumlah & Angka Kematian Ibu Maternal
Kota Semarang Tahun 2013 - 2017

Sumber: Seksi KIA (Profil Kesehatan Dinkes Kota Semarang, 2018)
Kematian ibu tertinggi disebabkan oleh penyebab lain-lain (35%) yang meliputi
Emboli Air Ketuban, Unexplained, CVA, Perforasi Peritonitis e.c Curretage, Acute Fatt
Liver dan Gangguan Hati. Sedangkan sebab kematian ibu yang paling kecil adalah karena
sepsis (4%).
Gambar 1.1.3 Grafik Jumlah & Angka Kematian Bayi & Angka Kematian Balita
Kota Semarang Tahun 2013 - 2017
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Sumber: Seksi KIA (Profil Kesehatan Dinkes Kota Semarang, 2018)
Berdasarkan penyebab, kematian balita terbanyak 52 % disebabkan karena penyakit.
Penyebab lainnya yaitu Diare, ISPA dan DBD masing-masing sebesar 16%. Hal ini
dikarenakan Kota Semarang merupakan daerah endemis DBD. Faktor lain penurunan AKB
& AKABA, di antaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya.
Gizi buruk terjadi bukan hanya karena permasalahan-permasalahan kurangnya konsumsi
gizi namun bisa disebabkan karena adanya infeksi atau penyakit. Kurang konsumsi gizi di
sebabkan karena sosial ekonomi yang kurang dan pengetahuan tentang gizi yang masih
minim. Sedangkan penyebab infeksi karena lingkungan yang kurang sehat. Berikut tren
kasus gizi buruk di Kota Semarang tahun 2013-2017.
Gambar 1.1.4 Grafik Trend Kasus Gizi Buruk Kota Semarang Tahun 2013 – 2017

Sumber: Seksi Gizi (Profil Kesehatan Dinkes Kota Semarang, 2018)
Morbiditas adalah angka kesakitan, dapat berupa angka insidensi maupun angka
prevalensi dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalamsuatu
populasi dan pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap
derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.
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1. Pola 10 Besar Penyakit Puskesmas
Tabel 1.1.3 Sepuluh Besar Penyakit Puskesmas Kota Semarang Tahun 2017

Sumber:Laporan SIMPUS 2017 (Profil Kesehatan Dinkes Kota Semarang, 2018)
2. Pola 10 Besar Penyakit Rumah Sakit Kota Semarang 2017
Gambar 1.1.5 Sepuluh Besar Penyakit Rumah Sakit Kota Semarang Tahun
2017

Sumber: Bidang Yankes (Profil Kesehatan Dinkes Kota Semarang, 2018)
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Gambaran Umum Puskesmas Purwoyoso
Puskesmas Purwoyoso merupakan salah satu Puskesmas yang berada di
Kecamatan Ngalian dengan luas wilayah 260,52 Ha yang mempunyai wilayah kerja dua
kelurahan yaitu Kelurahan Purwoyoso dan Kelurahan Kalipancur. Kondisi geografis
berupa dataran rendah dengan ketinggian 100 m dari permukaan laut dan suhu berkisar
suhu 23 – 31°C, daerah dengan padat penduduk mudah dijangkau dengan kendaraan
mobil atau pun motor. Berdasarkan data monografi Kecamatan Ngaliyan Tahun 2017
jumlah penduduk dalam wilayah kerja Puskesmas Purwoyoso mengalami penurunan
dibanding tahun 2016 karena beberapa warga terutama Keluarahan Purwoyoso terpaksa
pindah akibat pembangunan jalan tol.
Tabel 1.1.4 Demografi Penduduk Puskesmas Purwoyoso Tahun 2017

Sebagai Puskesmas BLUD (Badan layanan Umum Daerah) Puskesmas
Purwoyoso memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja dan pelayanan
kesehatan, sarana dan prasarana yang ada di wilayah kerja Puskesmas Purwoyoso antara
lain sebagai berikut :
Tabel 1.1.5 Sarpras Pelayanan Kesehatan Puskesmas Purwoyoso Tahun 2017
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Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Purwoyoso, 2018)
Terdapat beberapa indikator yang mencerminkan kondisi untuk menilai keadaan
tersebut antara lain meliputi mortalitas, status gizi, dan morbiditas.
Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator yang penting dari
derajat kesehatan masyarakat dalam bidang reproduksi khususnya pada kaum wanita.
kematian ibu di tahun 2016 sebanyak dua kasus dengan penyebab kematian adalah
Ca.Mamae dan HBSag (+) serta satu kematian di tahun 2017 akibat perdarahan.

Gambar 1.1.6 Grafik Angka Kematian Ibu Tahun 2017
Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Purwoyoso, 2018)
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator status kesehatan
masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan
lainnya. Misalnya, AKB sangat sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas
pelayanan/perawatan antenatal dan post-natal. AKB dipengaruhi oleh indikator-indikator
morbiditas (kesakitan) dan status gizi anak dan Ibu. Disamping itu, AKB juga
berhubungan dengan angka pendapatan daerah per-kapita, pendapatan keluarga, jumlah
anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Kejadian lahir mati paling
banyak saat tahun 2015 dengan total jumlah kematian 8 janin meliputi 2 laki-laki dan 6
perempuan, sedangkan untuk kematian bayi memiliki tren yang fluktuatif namun
cenderung turun meskipun sempat melejit pada tahun 2014 dengan jumlah kematian
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sebanyak 11 bayi. Untuk kasus kematian neonatus terjadi peningkatan kembali pada
tahun 2017 menjadi 5 kasus yang tahun sebelumnya hanya dua kasus.
Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi
penduduk. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan
merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal
termasuk pemeliharaan kesehatannya.
Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang
diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan
sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan
masukan nutrien. Penelitian status gizi merupakan pengukuran yang didasarkan pada data
antropometri serta biokimia dan riwayat diet.

Gambar 1.1.7 Grafik Bayi dan Balita BGM Kecamatan Purwoyoso Tahun 2017
Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Purwoyoso, 2018)
Dari data di atas selama empat tahun terakhir diperoleh informasi jumlah bayi dan
balita di Bawah Garis Merah atau BGM di wilayah kerja Puskesmas Purwoyoso
mayoritas terdapat pada keluarga miskin.
Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi dan pada
kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat
kesehatan masyarakat di suatu wilayah, memiliki arti yang lebih kompleks, tidak hanya
terbatas pada statistik atau ukuran tentang peristiwa tersebut, namun juga pada faktor
yang mempengaruhinya (determinan factor), seperti faktor sosial, ekonomi dan lain
sebagainya. Berikut adalah tabel 10 besar penyakit yang diperoleh dari data jumlah
kunjungan pasien yang berdomisili di Kelurahan Purwoyoso dan Kalipancur:
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Tabel 1.1.6 Sepuluh besar penyakit Puskesmas Purwoyoso Tahun 2017
NO

NAMA PENYAKIT

JUMLAH

1

Batuk, flu, disertai demam

3.297

2

Hipertensi esensial (primer)

1.951

3

ISPA

1.245

4

Gastritis dan duodenitis

1.227

5

Influenza

1.134

6

Penyakit Pulpa dan Periapikal

1.066

7

Gangguan otot

994

8

Kunjungan administratif

776

9

Diabetes Melitus

742

10

Penyakit akibat tidak imunisasi

724

Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Purwoyoso, 2018)
Berdasarkan data 10 besar penyakit Puskesmas Purwoyoso, kasus tertinggi tahun
2016 dan 2017 memiliki kesamaan pada peringkat satu yaitu penyakit batu, flu, dan
disertai demam sebanyak 3.297 kasus dan peringkat kedua yaitu hipertensi sebanyak 1951
kasus.
Selain penyakit yang termasuk ke dalam 10 besar, terdapat juga penyakit yang
bisa menjadi wabah apabila tidak dilakukan penanganan sejak dini, diantaranya adalah
diare, TB, dan DBD. Penyakit TB merupakan salah satu indikator yang masuk dalam
kegiatan PIS PK. Terdapat 16 kasus TB pada tahun 2017, dimana jumlah ini bertambah
dibandingkan tahun 2016 yatu sebanyak 14 kasus. Dengan adalanya kecenderungan
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peningkatan kasus, diperlukan upaya deteksi dini untuk mencari suspek TB dan
pengobatan sesuai standar agar kekhawatiran terjadinya wabah dapat dicegah.
1.2. Kabupaten Tasikmalaya
Wilayah sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah
perbukitan, khususnya di daerah Timur Kabupaten. Beberapa berupa pegunungan, seperti
yang terlihat di bagian barat laut dimana pegunungan Galunggung berada. Hanya 13.05%
bagian dari Kabupaten yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian dari nol hingga
200 meter. Sementara ketinggian rata-rata dari Kabupaten ini adalah 200 hingga 500
meter. Sisanya menjulang hingga ketinggian puncak Gunung Galunggung 2,168 meter.
1. Peta memperlihatkan letak Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat

Kabupaten ini dilalui oleh rantai gunung berapi di Pulau Jawa, dimana daerah ini secara
alami memiliki tanah yang kaya dan subur, dan memberikan kelimpahan sumber daya air.
Kabupaten Tasikmalaya juga berada rendah di rongga lereng gunung, yang memasok
tangkapan curah hujan dan kawasan resapan air lebih banyak. Kelebihan tersebut
didukung oleh iklim tropis hutan hujan di mana Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan
hujan deras.
Kabupaten

Tasikmalaya

meliputi

area

seluas

2,563.35 km

persegi.

Kabupaten Tasikmalaya ini berbatasan dengan Kabupaten Garut dari sebelah Timur,
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dibatasi oleh dataran tinggi Pegunungan Galunggung, sepanjang Barat Daya hingga Barat
Laut.

Jauh ke

Majalengka dan

Utara, Kabupaten
berlanjut

hingga

Tasikmalaya
ke

Tenggara

berbatasan

dengan Kabupaten

berbatasan

dengan Kabupaten

Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Selain itu, Kabupaten berbagi sedikit daerahnya
dengan Kota Tasikmalaya, yang terletak di perbatasan Timur Laut. Sementara di Selatan,
Kabupaten Tasikmalaya dibatasi oleh Samudera Hindia. Kabupaten Tasikmalaya
memiliki bentangan terjauh dari Utara ke Selatan sekitar 75 Km, dan sekitar 56,25 Km
dari Timur ke Barat.
Puskesmas Cisaruni
Wilayah kerja Puskesmas Cisaruni meliputi empat desa di Kecamatan
Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, yang berjarak sekitar 8 Km dari Ibu Kota
Kabupaten Tasikmalaya. Jarak dari Desa Terjauh ke Puskesmas 4 Km dan yang terdekat
berjarak 0,25 Km. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 37.975 orang, dengan
proporsi laki-laki sedikit lebih tinggi (50,58% atau 19.210 orang) dibanding perempuan
(49,42% atau 18.765 orang) (Kependudukan Kecamatan Padakembang, 2017). Tingkat
pendidikan masyarakat pada umumnya SMP/MTs (39,0%). Pola penyakit kunjungan
rawat jalan Puskesmas Kecamatan Padakembang di Tahun 2016 yang terbesar adalah
ISPA (Gambar 1).
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Gambar 1.2.1 Grafik sepuluh besar penyakit di Puskesmas Cisaruni Kecamatan
Padakembang Tahun 2016
Angka Kematian Bayi/AKB (0 sampai 12 Bulan) yang merupakan salah satu
indikator penentu derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, di Kecamatan Cisaruni
AKB dari tahun 2012 (14 orang) sampai 2016 (8 orang) cenderung menurun (Gambar 2).
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Gambar 1.2.2 Jumlah Kematian Bayi di UPT Puskesmas Cisaruni Kecamatan
Padakembang Tahun 2012– 2016
Penyebab kematian terbanyak adalah karena asfiksia. Untuk angka kematian ibu
(AKB), berdasarkan data tahun 2016 AKB di Kecamatan Cisaruni sebanyak 4 orang;
yang disebabkan gangguan jantung dan penyakit lupus.
Capaian program KIA tahun 2017 berdasarkan kunjungan noenatal lengkap
dengan (K1, K4, linakes, KN-1, KN lengkap), menunjukkan bahwa capaian K4 dan ibu
bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan masih di bawah target (Gambar 3).
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Gambar 1.2.3. Cakupan Program KIA di UPT Puskesmas Cisaruni Kecamatan
Padakembang tahun 2017
Untuk status gizi, penderita Gizi Buruk di kecamatan Padakembang mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga Kecamatan Padakembang belum termasuk
daerah bebas rawan gizi. Untuk imunisasi, capaian tahun 2016 hampir sesuai dengan
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yang ditargetkan. Aadapn jumlah peserta desa siaga di Kecamatan Padakembang, seluruh
desa verada pada strata madya.
1.2. Kabupaten Muaro Jambi
1.

Gambaran Umum Kabupaten Muaro Jambi
2

Kabupaten Muaro Jambi memiliki luas wilayah 5.264,00 km atau berada pada
1º51’ -2º01’ Lintang Selatan dan diantara 103º15’ - 104º30’ Bujur Timur. Kabupaten
Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten pemekaran yang ada dalam wilayah Propinsi
Jambi, dimana secara geografis Kabupaten Muaro Jambi mengelilingi sebagian besar
Kotamadya Jambi. Batas Kabupaten Muaro Jambi dengan kabupaten, kota dan provinsi
tetangga dapat dilihat pada gambar peta 2.1 di bawah ini.
Gambar 1.2.1.1
Peta Kabupaten Muaro Jambi

Dari gambar peta di atas dapat dijelaskan bahwa batas Kabupaten Muaro Jambi
Sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :
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−

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

−

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

−

Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.

−

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari/ Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
Pada tahun 1999 s/d 2010 secara administratif Kabupaten Muaro Jambi,

memiliki 8 (delapan) Kecamatan dan sebanyak 151 Desa/Kelurahan. Pada tahun 2011
terjadi pemekaran wilayah Kecamatan menjadi 11 (sebelas) Kecamatan dan sebanyak
155 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah sebesar ± 5.264,00 km2. Sedangkan pada
tahun 2017 belum ada wilayah Kecamatan Pemekaran. Adapun rincian luas wilayah
perkecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:
Tabel 1.2.1.1
Luas Wilayah Administratif Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017
No

Kecamatan

Ibukota

Luas Wilayah

Jumlah Desa

1

2

3

4

5

1

Sekernan

Sengeti

671,40 Km2

16 Desa/Kelurahan

2

Jambi Luar Kota

Pijoan

280,12 Km2

20 Desa/Kelurahan

3

Maro Sebo

Jambi Kecil

261,47 Km2

12 Desa/Kelurahan

4

Mestong

Sebapo

474,70 Km2

15 Desa/Kelurahan

5

Kumpeh Ulu

Pudak

386,65 Km2

18 Desa/Kelurahan

6

Kumpeh

Tanjung

386,65 Km2

17 Desa/Kelurahan

7

Sungai Bahar

Marga Sungai

1.658,93 Km2

11 Desa/Kelurahan

8

Sungai Gelam

Gelam Kemingking

160,50 Km2

15 Desa/Kelurahan

9

Taman Rajo

Dalam Talang

654,41 Km2

10 Desa/Kelurahan

10

Bahar Utara

Bukit Tanjung

352,67 Km2

11 Desa/Kelurahan

11

Bahar Selatan

Mulya

167,26 Km2

10 Desa/Kelurahan

5.264,00 Km2

155 Desa Kelurahan

JUMLAH

Sumber : BPS Kab. Muaro Jambi, Tahun 2017
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa luas wilayah administratif Kabupaten
Muaro Jambi adalah 5.264,00 Km2. Adapun kecamatan yang memiliki luas
wilayah paling besar adalah Kecamatan Kumpeh (1.658,93 Km2) atau 31,51 % dari luas
wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil
adalah Kecamatan Sungai Bahar (160,50 Km2) atau 3,05 % dari luas wilayah Kabupaten
Muaro Jambi. Sedangkan jumlah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Muaro
Jambi sebanyak 155 Desa/Kelurahan yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan dengan
Desa/ Kelurahan terbanyak terdapat pada Kecamatan Kumpeh (18 Desa/Kelurahan) dan
Kecamatan yang memiliki Desa/Kelurahan terkecil terdapat pada Kecamatan Taman
Rajo dan Bahar Selatan yang merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Maro
Sebo dan Sungai Bahar (10 Desa/Kelurahan).
Ibukota Kabupaten Muaro Jambi dengan ibukota kecamatan mempunyai jarak
tempuh yang berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan lain, hal ini dapat dilihat
sebagai berikut :
•

Kec. Mestong

(Sebapo)

= 65 Km

•

Kec. Sungai Bahar

(Marga)

= 135 Km

•

Kec. Bahar Selatan

(Tanjung Mulya)

= 160 Km

•

Kec. Bahar Utara

(Talang Bukit)

= 120 Km

•

Kec. Kumpeh Ulu

(Pudak)

= 42 Km

•

Kec. Sungai Gelam

(Sungai Gelam)

= 60 Km

•

Kec. Kumpeh

(Tanjung)

= 110 Km

•

Kec. Maro Sebo

(Jambi Kecil)

= 14 Km

•

Kec. Taman Rajo

(Kemingking Dalam)

= 55 Km

•

Kec. Jambi Luar Kota

•

Kec. Sekernan

(Pijoan)
(Sengeti)

= 50 Km
=

3 Km

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran
rendah, dimana Kabupaten Muaro Jambi terletak pada ketinggian 0 – 500 m dari
permukaan laut dengan dataran antara 0 – 10 m dari permukaan laut sebesar 11,80 %,
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dataran yang terdapat antara 11 - 100 m dari permukaan laut sebesar 83,70 % dan
dataran dengan ketinggian 101 - 500 m dari permukaan laut sebesar 4,50 %. Bentuk
permukaan dataran di Kabupaten Muaro Jambi sangat beragam ada yang datar,
bergelombang, landai maupun daerah yang berawa. Sebagian besar wilayah Kabupaten
Muaro Jambi rata - rata merupakan daerah dengan dataran sampai dengan landai,
yang mana sebagian besar terletak pada Kecamatan Kumpeh, Kumpeh Ulu, Mara Sebo,
Jambi Luar Kota dan Taman Rajo.
Perkembangan penduduk Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan peningkatan
yang cukup signifikan dari tahun 2003 – 2017 yakni meningkat dari 271.129 jiwa
menjadi 407.787 jiwa. Pertambahan penduduk tersebut dapat tergambar dalam table
2.2 berikut ini:
Tabel 1.2.1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2003 – 2017
TAHUN
JUMLAH JIWA
KK
2003

271.129

59.745

2004

275.909

65.648

2005

281.417

67.870

2006

295.271

74.429

2007

306.754

74.429

2008

310.676

80.101

2009

314.598

87.039

2010

341.888

88.605

2011

350.605

90.171

2012

359.547

92.577

2013

368.715

109.882

2014

378.117

109.882

2015

387.759

109.882

2016

397.647

109.882

2017

407.787

109.882
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Sumber : Tahun 2017 Data Jiwa Estimasi Dinkes & Tahun 2013 Data KK
Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Muaro Jambi

Dari tabel diatas dapat diterangkan bahwa jumlah penduduk dari tahun ke tahun
semakin bertambah, rata-rata pertambahan penduduk setiap tahunnya mulai dari 20032017 sebesar 9.111 jiwa, pertambahan penduduk tahun dari tahun 2015 – 2016 sebesar
9.888 jiwa sedangkan pertambahan penduduk dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar
10.140 jiwa berdasarkan hasil estimasi penduduk tahun 2017.
Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum
mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang
sama Target Renstra Kemenkes yang ingin dicapai yaitu 24 di tahun 2014 juga Target
Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup di tahun
2015. Adapun Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun 2002
sampai dengan tahun 2017 berfluktuasi, dimana pada tahun 2017 angka kematian bayi di
Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 14 kasus diantaranya 13 kasus terjadi pada kasus
kematian neonatal (9 kasus kematian neonatal pada umur kurang dari 1 Minggu, 4
kasus kematian neonatal umur besar dari 7 hari sd 28 hari). Adapun AKB di Kab. Muaro
Jambi ditahun 2017 sebesar 2 per 1.000 kelahiran hidup.
Angka kematian ibu (AKI) juga menjadi indikator penting dari derajat kesehatan
masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita meninggal dari suatu penyebab
kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk
kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas
(42 hari) setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000
kelahiran hidup (per 100.000 kelahiran hidup untuk nasional). Berdasarkan data yang
dihimpun dari laporan per puskesmas yang berasal dari laporan petugas di lapangan
yang menolong persalinan di Kabupaten Muaro Jambi dapat digambarkan bahwa
angka kematian ibu maternal (AKI) tahun 2017 berjumlah 5 kasus.

50

Berdasarkan data tahun 2017 diketahui bahwa 10 (sepuluh) penyakit terbanyak
di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:
1. Penyakit ISPA
2. Penyakit Diare dan Gastroenteritis
3. Penyakit Demam Tak Tahu Sebab
4. Penyakit Penyakit Influenza Non Indent Virus
5. Penyakit Gastritis
6. Penyakit Otot dan Jaringan Ikat
7. Penyakit Hipertensi Essential
8. Penyakit Dermatitis Kontak Alergi
9. Sakit Kepala
10.Penyakit Dispepsia
Puskesmas Kebon IX
Puskesmas kebon IX menjadi puskesmas intervensi dalam penelitian ini, karena
jumlah rumah tangga yang di data di puskesmas tersebut adalah yang paling banyak di
kabupaten Muaro Jambi. Puskesmas kebon IX sudah melakukan pendataan 100% per
Desember 2017, tetapi karena sistem online sulit masuk, maka untuk pendataan dan
penghitungan IKS mereka menggunakan aplikasi offline yang disediakan dinas kesehatan
kabupaten. Puskesmas Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi,
berdasarkan pendataan PIS-PK yang sudah total coverage memiliki jumlah total
penduduk per Desember 2017 adalah 6.940 KK atau 24.565 jiwa, yang tersebar di 5 desa
wilayah kerjanya sebagai berikut :
1. Desa Kebon IX

: 1.639 KK, 5.917 jiwa

2. Desa Ladang Panjang : 1.517 KK, 5.057 jiwa
3. Desa Mekar Jaya

: 1.932 KK, 7.553 jiwa

4. Desa Talang Belido

: 1.218 KK, 3.846 jiwa

5. Desa Talang Kerinci

:

634 KK, 2.192 jiwa
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Jumlah total pegawai di Puskesmas Kebon IX adalah 42 orang, jika ditambahkan
dengan jumlah pegawai yang ditempatkan di Pustu, totalnya adalah 62 orang. Bidan di
tempatkan di 5 (lima) desa wilayah kerja, yang ditempatkan di Pustu, Polindes, dan
berperan sebagai Bidan Desa dengan rincian:
-

Kebon IX

-

Talang Kerinci : 2 orang bidan

-

Mekar Jaya

: 7 orang bidan

-

Talang Belido

: 7 orang bidan

-

Ladang Panjang

: 5 orang bidan

: 4 orang bidan

Wilayah kerja Puskesmas Kebon IX yang terjauh adalah Desa Ladang Panjang,
dimana desa ini letaknya berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan desa
dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Mekar Jaya, yang penduduknya banyak
yang bermukim di daerah komplek perumahan dan dekat dengan ibukota kabupaten.

2. Proses Implementasi PIS PK di Ketiga Kabupaten/Kota
Proses Implementasi PIS-PK dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan konsolidasi
dengan pihak Dinas Kesehatan daerah adalah suatu hal yang penting yang harus dimulai
sejak awal. Kegiatan sosialisasi dan konsolidasi dengan ketiga Dinas Kabupaten/Kota
dilakukan untuk mendapatkan informasi sejauh mana kesiapan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota terpilih terkait pelaksanaan PIS-PK di wilayah masing-masing, serta
melakukan konsolidasi dan persiapan untuk pengumpulan data. Adapun pelaksana dari
kegiatan sosialisasi dan konsolidasi adalah anggota tim pusat (tim peneliti dari Pusat
Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat) didampingi dengan pejabat
structural.
Saat kunjungan, tim peneliti melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan
Provinsi/Dinkes Kabupaten-Kota/puskesmas untuk melihat keterlibatannya dalam
pelaksanaan PIS-PK. Setelah itu tim melakukan pengumpulan data menggunakan
instrumen 3-5 yang ditanyakan kepada beberapa informan (Kepala Dinkes Kadinkes Kab,
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PJ PIS-PK Kab/Kota, Kepala Puskesmas/ PJ PIS-PK Puskesmas. Instrumen tersebut)
adalah Instrumen DK1: Instrumen Wawancara Tingkat Kabupaten/Kota (Kepala Dinas);
Instrumen DK2: Instrumen Wawancara Tingkat Kabupaten/Kota (PJ PIS-PK): Instrumen
P1: Instrumen Wawancara Tingkat Puskesmas.
Selain itu tim juga melakukan sosialisasi mengenai PIS-PK di wilayah penelitian
serta melakukan pengumpulan data dengan mengisi Instrumen P5: Kuesioner Kesiapan
Program KS di Puskesmas oleh peneliti setelah pertemuan untuk melihat Input, proses
dan output terkait pelaksanaan PIS-PK. Setelah kegiatan selesai maka tim peneliti
melakukan pengelompokkan serta analisis data.
Persiapan PIS PK ( di tingkat Kabupaten dan Puskesmas)
Tahap persiapan implementasi PIS-PK di tigkat kabupaten maupun puskesmas
digambarkan berdasarkan kesiapan dari SDM, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
dukungan program maupun sektor. Berikut diuraikan proses persiapan kegiatan penelitian
PIS PK diketiga lokasi, dimana pada kegiatan persiapan ini dilakukan juga sosialisasi dan
konsolidasi di kabupaten/kota.

Kota Semarang
Di wilayah Kota Semarang, kegiatan sosialisasi dan konsolidasi dilakukan pada tanggal
14 Agustus 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018. Saat itu tim menuju ke Dinas
Kesehatan Kota Semarang untuk bertemu dengan Kepala Dinas, menjelaskan maksud
dan tujuan dari kegiatan pengumpulan data penelitian PIS-PK. Tim diterima oleh Kepala
Bidang Pelayanan Kesehatan (Dr. Lilik Faridah). Dilanjutkan dengan diskusi konfirmasi
lokasi serta program pendataan PIS PK yang telah dilaksanakan.
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Gambar 1.1 Ketua Pelaksana (Rachmalina) memberikan paparan kepada jajaran Dinas
Kesehatan Kota Semarang dilanjutkan dengan penjelasan dari Kabid Kesmas Puslitbang
Upaya Kesehatan Masyarakat.

Gambar 1.2 Kabid Kesmas Puslitbang Ukesmas dan tim sedang bertemu Kabid Yankes
Dinkes Kota Semarang
Pada pertemuan tersebut tim bertemu dengan PJ KS Dinkes Kota Semarang dan Kepala
Seksi KIA melakukan konsolidasi serta membicarakan tahapan kegiatan pengumpulan
data serta mendiskusikan puskesmas yang akan dijadikan lokasi intervensi. Lokasi
terpilih adalah Puskesmas Purwoyoso (Gambar...)
Kabupaten Tasikmalaya
Kegiatan sosialisasi dan konsolidasi di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dari
tanggal 6 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2018. Di awal kunjungan, tim bertemu
dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang mewakili Kapala Dinas
Kabupaten Tasikmalaya. Saat pertemuan menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan
pengumpulan data penelitian PIS-PK, sekaligus mensosialisasikan mengenai PIS-PK.
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Gambar 1.3 Tim diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
Pada pertemuan tersebut juga dilakukan diskusi konfirmasi lokasi serta membahas
program pendataan PIS PK yang telah dilaksanakan. Ketua Pelaksana (Rachmalina)
memberikan paparan kepada jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Saat
pertemuan tersebut juga dipaparkan hasil pendataan PIS-PK beserta nilai IKS yang telah
dilakukan oleh Pj PIS-PK Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Leni Nuraeni HR,
AMKG)

Gambar 1.4 Suasana diskusi dan konsolidasi dengan Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya.
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Menurut keterangan dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya,
hampir semua penanggung jawab PIS-PK Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
maupun puskesmas telah mengikuti pelatihan PIS-PK

Kabupaten Muaro Jambi
Kegiatan sosialisasi dan konsolidasi di Kabupaten Muaro Jambi dilakukan pada
tanggal 28 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2018. Di Kabupaten Muaro Jambi, tim
menuju ke Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi untuk bertemu dengan Kepala
Dinas, menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan pengumpulan data penelitian PISPK. Tim diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Muaro Jambi (Z Abidin. Y. SKM,
MM), Kepala Bidang Yankes (Jonni Ariyanto, SKM. MKM) .

Gambar 1.5 Ketua Pelaksana didampingi Kasubbid Kesehatan Komunitas menghadap
Kadinkes Kab. Muaro Jambi
Dilanjutkan dengan diskusi konfirmasi lokasi serta program pendataan PIS PK
yang telah dilaksanakan. Kasubbid Keskom menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan
serta memperkenalkan tim. Kemudian Ketua Pelaksana (Rachmalina) memberikan
paparan kepada jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.
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Gambar 1.6 Tim berdiskusi dengan Kadinkes Kab. Muaro Jambi
Selain bertemu dengan Kadinkes Kab. Muaro Jambi, tim bertemu dengan PJ KS
Dinkes Kabupaten Muaro Jambi dan Kepala Seksi Yanmes Primer (Adnan, SKM)
membicarakan mengenai tahapan kegiatan pengumpulan data serta mendiskusikan
puskesmas yang akan dijadikan lokasi intervensi. Lokasi terpilih adalah Puskesmas
Kebon IX, Kabupaten Muaro Jambi yang beberapa wilayahnya telah melakukan
kunjungan rumah PIS-PK, meskipun belum semua selesai.

Gambar 1.7 tim di depan Dinas Kesehatan Kab. Muaro Jambi
Adapun output dari kegiatan Sosialisasi dan konsolidasi pada penelitian PIS-PK
ini adalah Data kesiapan Dinkes Kab dalam membantu pelaksanaan penelitian PIS-PK
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Pelaksanaan PIS PK ( di tingkat Kabupaten dan Puskesmas)
Berikut diuraikan proses pelaksanaan PIS PK di tingkat Kabupaten/kota maupun
di puskesmas yang menjadi lokasi penelitian.
Kota Semarang
Pelaksanaan PIS-PK di Kota Semarang sudah dilakukan sejak tahun 2016. Dari
hasil wawancara dengan beberapa informan diperoleh informasi, bahwa guna pencapaian
target, maka pelaksanaan PIS-PK di Kota Semarang sangat didukung oleh Dinas
Kesehatan Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota berkomitmen untuk memberi
dukungan penuh mencapai target pendataan hingga 100%, karena data PIS PK itu bisa
digunakan untuk perencanaan program kesehatan Kota Semarang.
Oleh karena itu disebutkan bahwa untuk menjalankan PIS PK diperlukan
perencanaan yang matang yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas
daerah. Dinas Kesehatan Kota menargetkan pada tahun 2019 telah selesai semua
pendataan dan telah dilakukan intervensi awal. Salah satu upaya untuk melakukan
perencanaan adalah dengan terlebih dahulu menelaah situasi daerah, salah satunya
dengan memetakan jumlah keluarga yang akan dilakukan kunjungan rumah, sesuai
dengan informasi dari informan:
“Tentu saja, seperti jumlah penduduk itu ada dalam profil dan selalu di update setiap
tahunnya. Kami ada 280 ribu kk dan yang sudah didata sebanyak 160 ribu kk. Itu data
beberapa bulan lalu. Dan sekarang pasti sudah ada penambahan jumlah kk yang didata”
(Kadinkes Kota Semarang)
Selain menelaah jumlah keluarga yang akan dikunjungi, pihak Dinas Kesehatan
Kota juga memetakan kekuatan sumber daya yang ada untuk mendukung kegiatan
pendataan keluarga, diantaranya dengan memperkuat SDM yang dimotori oleh Bidang
Yankes, sesuai dengan tupoksi yang melekat pada pegawai di bidang tersebut. SDM yang
dilibatkan terlebih dahulu mengikuti pelatihan PIS PK yang diselenggarakan oleh Pusat.
Berikut adalah kutipannya:
“Petugas yang dilibatkan PIS PK adalah mereka yang punya tugas melekat di dinkes.
…disesuaikan dengan tugas keseharian di dinkes supaya tidak ada overlapping
58

pekerjaan dan diharapkan mereka lebih fokus untuk PIS-PK. Ada di Yankes” (Kadinkes
Kota Semarang)
“Iya jadi karena PIS PK ini sekarang ada di Yankes jadi staf yang dikirim untuk ikut
pelatihan adalah staf dari Yankes. Saya diberi laporannya setelah dia ikut pelatihan”
(Kadinkes Kota Semarang)
Pendataan bisa dilakukan oleh petugas Puskesmas yang ditunjuk dan sudah
mengikuti pelatihan, ataupun enumerator yang direkrut untuk melakukan pendataan di
lapangan. Untuk tetap dapat menjaga kualitas SDM pengumpul data maka dilakukan
beberapa kegiatan.
“...... Sekarang 24 lokus karena sebetulnya kami 37 sudah semua. Yang dilatihkan di
bapelkes. Dari Dinas juga kami melatih baik itu koordinator maupun enumeratornya itu
kita latih sendiri dari Dinas. Karena kebetulan kan kami ada fasilitator itu. Yang sudah
dilatih. Karena biasanya kan kalau Bapelkes itu mengundangnya harus PNS, D3. Itu
kesulitan kami mengirimkan karena SDM-nya juga terbatas. Sedangkan teman-teman
enumerator bahkan koordinator PIS PK di puskesmas sebagai non-PNS. Kami latih
sendiri di kota antara Februari atau Maret (2018). Kita tiga hari full day. Kita jelaskan
lagi DO-DOnya. Kemudian teknis pelaksanaannya...... Karena punya 3 fasilitator ya
sudah kita tenagai sendiri. Kadang kan memang mungkin tidak tersertifikasi nggih
karena jamnya kurang dan sebagainya. Tapi kalau tidak kami latih kekhawatiran saya
itu teman-teman enum nanti miss DO-nya.” (PJ PIS PK)
Selain memperkuat SDM, pelaksanaan PIS-PK di Dinas Kesehatan Kota
Semarang petugas difasilitasi dengan pelatihan. Dukungan lain yang diberikan oleh pihak
Dinas Kesehatan Kota untuk kegiatan pendataan/kunjungan rumah adalah dengan
menyediakan kendaraan motor sebagai alat transportasi petugas dalam melakukan
pendataan dan kunjungan keluarga. Pada tahap awal pengadaan, telah dilakukan
pembelian 20 unit sepeda motor yang langsung diserahkan kepada 20 Puskesmas yang
termasuk lokus pendataan PIS PK. Sementara itu, rencana pembelian 17 unit sepeda
motor untuk Puskesmas lainnya sudah dimasukkan ke dalam anggaran untuk tahun
berikutnya. Motor tersebut dinamakan Motor PIS PK yang dilengkapi dengan tempat
untuk membawa peralatan PIS PK seperti form PIS PK, prokesga, dan lainnya. Berikut
adalah kutipannya:
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“Kami sangat mendukung kegiatan PIS PK ini. Salah satunya dengan menyediakan
motor sebanyak 20 unit yang khusus digunakan untuk pendataan. Motor ini diberikan ke
20 Puskesmas lokus dibeli pake dana APBD, maksudnya dinkes yang membeli untuk
kebutuhan pendataan di Puskesmas. ….nanti semua Puskesmas akan dikasih motor untuk
operasional PIS-PK. Pembeliannya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Rencana
pembelian motor untuk Puskesmas berikutnya akan dianggarkan untuk tahun anggaran
berikutnya. Pemilihan 20 Puskesmas karena termasuk Puskesmas lokus” (Kadinkes Kota
Semarang)
Selain sepeda motor untuk alat transportasi pendataan di Puskesmas, Dinkes Kota
Semarang juga telah melakukan pengadaan peralatan berupa tablet yang digunakan untuk
keperluan pemantauan kegiatan PIS PK. Penggunaan tablet tersebut diserahkan ke
Bidang Yankes sebagai penanggung jawab kegiatan. Dana yang digunakan juga memakai
anggaran Bidang Yankes.
“….ada tablet untuk pendataan, tapi untuk lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung aja
ke PJ nya. Ini pengadaannya ada di Yankes karena PPK nya juga ada di Yankes”
(Kadinkes Kota Semarang)
Menurut keterangan yang didapatkan dari PJ PIS PK didapatkan informasi
mengenai peralatan yang digunakan untuk pengumpulan data seperti diungkapkan berikut
ini:
“semua puskesmas menerima tablet hanya jumlahnya memang berbeda-beda. Itu tablet
pengadaan tahun 2016. Memang khusus untuk PIS PK. Lokus diberi sekitar 5 tablet.
Kemudian untuk yang non lokus mungkin 1 atau 2 tergantung kelurahannya jumlahnya“
(PJ PIS PK)
Pengalokasian dana PIS PK di tingkat Dinas Kesehatan berasal dari APBD
sementara untuk tingkat puskesmas berasal dari BOK. Penganggaran dana BOK tersebut
makin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman
puskesmas tentang pentingnya kegiatan PIS PK. Hal tersebut seperti pada kutipan berikut
ini
“Di dinas itu dari APBD 2 di kami, kemudian juga dari BOK. Hanya kalau dari BOK
tidak begitu banyak. yang banyak di puskesmas. Kalau di dinas kan hanya untuk 1,2
pertemuan saja. kalau puskesmas mereka apalagi 2017, 2018 ini mereka sudah mulai
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paham tentang PIS PK, semakin besar anggarannya untuk PIS PK. Kemudian mereka
karena harus pendataan, ada targetnya 2019 harus selesai pendataan dan intervensi.
Kemudian mereka juga sadar bahwa oh ternyata dana BOK yang untuk PIS PK itu bisa
untuk pendataan bisa, untuk intervensi bisa jadi mereka semakin memanfaatkan itu.” (PJ
PIS PK)
Agar pelaksanaan pendataan dapat dilakukan dengan baik maka perlu dibentuk
tim kerja yang solid dan sinergi. Juga perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor
sehingga didapatkan dukungan pelaksanaan pengumpulan data serta kegiatan intervensi
yang memadai. Hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan seperti yang diinfokan
berikut ini:
“Jadi di dinas ini memang sudah ada tim, jadi yang bagian data, bagian pelatihan,
bagian intervensi. Hanya SK sudah ada, SKnya 2, SK tim PIS PK dan pembina wilayah.
Pembina wilayah ini termasuk pak Sekdin pun kena bagian pembina wilayah. Kami ada 4
tim masing-masing 4 kecamatan karena kami ada 16 kecamatan. Hanya memang kalau
kesibukan beliau kan nanti oleh anggota tim yang lain.” (PJ PIS PK)
“kami itu saat monev kemarin kami undang dari kelurahan kecamatan. Kami undang pak
lurahnya nih, bu. Tapi kadang kan yang datang KaSie KeSos. Tahun 2017 akhir kami
sudah pernah undang tapi yang hadir 2017 dengan kemarin beda lagi. ...... . Kemudian
kami minta masing-masing puskesmas paparan hasil pendataan PIS PK-nya mereka di
depan lurah, camatnya. ....... Nah puskesmasnya harus bertanggung jawab nih datanya.
.....Kalau itu betul maka permasalahan kesehatan kan tanggung jawab beliau. Malah
bukan hanya tanggung jawab puskesmas. Lebih banyak ke mereka kan sebagai
pemangku wilayah....” (PJ PIS PK)
Kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan implementasi PIS PK menurut
beberapa informan antara lain adalah sulitnya mengakses aplikasi PIS PK Pusdatin.
Untuk itu maka dicoba dibuat sebuah aplikasi lokal tingkat puskesmas. Kemudian supaya
kegiatan PIS PK dapat berjalan dengan baik juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
oleh pembina wilayah.
“.........Terus Purwoyoso itu kebetulan karena bu Kapus itu suaminya dosen di Undip,
FKM, kemudian kami bisanya dengan beliau kerjasama. Dulu awal-awal kami buat
SIMPUS pukskesmas, sistem informasi di puskesmas itu sudah. Terus dari beliau gimana
kalau buat aplikasi. Mereka yang sudah mengaplikasikan itu dari puskesmas Purwoyoso,
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sebagian besar mirip dengan Kemenkes hanya ada beberapa tambahan yang memang
kami inginkan. Misalnya jadi kalau di aplikasi nanti mungkin panjengenan bisa lihat di
Purwoyoso itu ada mekanisme checking dari supervisor. Jadi misalnya enumerator yang
mendata, dimasukkan, karena dia bawa tablet gitu nggih, kemudian data itu belum akan
bisa masuk kalau dari supervisor belum ngecek, approve. Misalnya seperti itu. Itu aprove
dari segi aplikasi. Supervisor tidak hanya aprove aplikasi tapi juga dia validasi data di
lapangan.....” (PJ PIS PK)
“Dari Dinas itu pada waktu tertentu. Kami kemarin antara April-Mei. Tim
pembinaan wilayah terjun ke masing-masing puskesmas. Untuk monev dan pembinaan.
Kami memang yang terjun ke puskesmas terjadwalnya 1x. setiap puskesmas 1x setahun.
Tetapi yang pertemuan monevnya itu nanti di akhir tahun ada nanti validasi data seperti
itu juga semua dikumpulkan di Dinas.....” (PJ PIS PK)
Saat pelaksanaan implementasi PIS PK, Dinas Kesehatan Kota Semarang selalu
melakukan kerjasama lintas program. Lebih lanjut dikatakan oleh salah seorang informan
bahwa untuk dapat mengatasi masalah yang dihadapi, mungkin saja perlu ada kegiatan
intervensi yang dilakukan lintas program. Kerjasama tersebut dapat dilakukan seperti
yang diungkapkan berikut ini:
“ Jadi ini memang terus diupayakan. Jadi kalau mau monev kami undang beliau.
Misalnya kasie promkes. Kalau di sini promkesnya bareng dengan kesling. Beliau
memonev 1 puskesmas namanya puskesmas Mijen. Ya sedikit banyak beliau sudah tahu
dengan PIS PK, nanti beliau memberikan masukan-masukan. ...... Tapi ya itu tadi,
berarti nganu ya justru banyak puskesmas yang memberi pengakuan bahwa dengan PIS
PK ini mereka ketemu banyak yang penderita-penderita baru. Bu Kabid juga sering
mengkomunikasikan dengan kabid-kabid yang lainnya, kabid P2 misalnya. Bu kabid
kami juga ngga usah susah-susah cari untuk suspek TBnya bareng dengan yang PIS PK
aja kan door to door, satu-satu. Terus kami komunikasikan. Demikian juga dengan yang
KIA, kita juga terus koordinasi.” (PJ PIS PK)
Dari segi kebijakan implementasi PIS PK di Kota Semarang, telah ada kebijakan
yang berkaitan dengan kegiatan PIS PK seperti yang diungkapkan berikut ini:
“ Kami ada mulai 2018 ini ambulans siaga. Bukan kegawatdaruratan, jadi untuk kasus
intervensi lanjut PIS PK. Jadi kalau misalnya homecare selain puskesmas hambatannya
dulu gitu, oleh puekesmas itu mereka melakukan hanya jangkauannya tidak bisa banyak.
UKPnya itu dengan BPJS kan repot, SDM kurang dan sebagainya. Ambulans Siaga ini
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dia mendapatkan data keluarga rawan dari puskesmas dan PIS PK. Mereka
menjadwalkan berapa hari sekali ke pkm A dan seterusnya.” (PJ PIS PK)

Gambar 1.8 Tim sedang melakukan wawancara mendalam dengan informan di Dinkes
Kota Semarang
Kabupaten Tasikmalaya
Adapun pelaksanaan PIS PK di Kabupaten Tasikmalaya, selama ini implementasi
kegiatan PIS-PK di Dinas Kesehatan masih kurang dalam hal pendanaan, terutama
berkaitan dengan sosialisasi. Pada tahun 2017, ada kegiatan sosialisasi PIS-PK ke 40
Puskesmas bersumber dana BOK Dinas Kesehatan. Sosialisasi tersebut dengan
mengumpulkan kepala puskesmas dan tim PIS-PK puskesmas. Menurut informan, selama
ini untuk kegiatan implementasi PIS PK yang didanai adalah kegiatan monitoring,
dimana petugas langsung berkunjung ke puskesmas dengan mengandalkan undangan
puskesmas melalui biaya dari puskesmas. Menurut salah seorang informan di Dinas
Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, selama ini tidak ada Dana Alokasi Umum (DAU)
dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terkait pelaksanaan PIS-PK. Lebih lanjut
dikatakan kemungkinan hal tersebut dikarenakan PIS-PK bukan merupakan program
unggulan.
Untuk tahun 2018, dana yang ada hanya dari dana sisa cukai rokok (pajak rokok)
untuk kegiatan monev PIS-PK yang bekerjasama dengan Litbangkes. Hal tersebut sama
seperti apa yang diungkapkan oleh penanggung jawab PIS-PK Dinas Kesehatan. Menurut
penanggung jawab PIS-PK Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, sudah diusulkan
kegiatan PIS-PK tahun 2018 ke bagian perencanaan berupa pertemuan dengan seluruh
kepala puskesmas untuk sosialisasi kembali PIS-PK, pertemuan dengan lintas sektor,
sekretaris daerah, dan ke instansi lain, kegiatan pembuatan payung hukum. Tetapi semua
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kegiatan yang dusulkan tersebut dicoret, tidak mendapatkan dana. Oleh sebab itu, pada
tahun 2018 ini hanya kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Tim Litbangkes
yang didanai. Dana monev tersebut sejumlah 50 juta rupiah. Dana tersebut bersumber
dari dana pajak rokok atau cukai rokok.
Untuk anggaran pelaksanaan PIS-PK di puskesmas, menurut Kepala Seksie
Yankes Primer, puskesmas mendapatkan anggaran dari 2 sektor, yaitu dari JKN (Jaminan
Kesehatan Nasional) untuk UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan BOK (Bantuan
Operasional Khusus) untuk UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat). Hal serupa juga
dikemukan oleh penanggung jawab PIS-PK Dinas Kesehatan yang menyebutkan bahwa
BOK merupakan sumber pendanaan di puskesmas dalam pelaksanaan PIS-PK di
puskesmas. Tetapi informan kurang tahu berapa persen dana BOK di puskesmas yang
dapat digunakan untuk PIS-PK. Menurut informan, tahun 2017 dan 2018 cukup besar.
Tetapi karena adanya Outbreak Respond Immunization (ORI) difteri, dan Kabupaten
Tasikmalaya masuk dalam ORI sehingga dana untuk ORI tersebut mengambil dari dana
dari PIS-PK, hal ini menyebabkan dana PIS-PK berkurang. Menurut informan ke
mungkinan hal tersebut salah satunya yang menyebabkan mengapa sekarang capaian PISPK tidak terlalu meningkat.
“Tahun ini kita hanya 50 juta untuk monev saja. Hanya untuk monev saja. Dari pajak
rokok.”
“…Tapi memang PIS-PK itu memang tidak ada anggaran jadi mereka puskesmas yang
ada anggarannya memanggil saya. Tapi saya selalu utamakan. Kalau bisa puskesmas
mau sosialisasi ke lintas sektor sama ke puskesmas sendiri, lintas program. Saya yang
dipanggil mereka, saya datang. Kalau dipanggil saya datang.”

Mengingat kendala pencairan dana BOK, para penanggung jawab PIS-PK
puskesmas berharap juga ada anggaran terpisah dari pusat untuk melaksanakan kegiatan
PIS-PK, seperti halnya pendanaan untuk Riskesdas. Menurut penanggung jawab PIS-PK
di puskesmas, BOK menjadi sumber anggaran bagi kegiatan PIS-PK. Mekanisme
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perencanaan dan penganggarannya tertuang di Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA),
bersama dengan kegiatan lain di puskesmas.
Akan tetapi ada kendala dalam pencairan dana BOK sehingga puskesmas baru
dibayar beberapa bulan kemudian. Hal ini berdampak pada pencapaian coverage
pendataan. Sebelum dana BOK cair, hal yang dilakukan antara lain menggunakan dana
talangan pribadi, misalnya dari kepala puskesmas, staf puskesmas, atau bidan desa, untuk
keperluan pendataan dan entri data. Lebih lanjut, informan melaporkan bahwa RKA
selalu dirubah untuk mengakomodasi kegiatan yang lebih penting, seperti MR dan ORI,
yang tentu saja mempengaruhi alokasi untuk PIS-PK. PIS-PK memiliki porsi yang besar
di BOK sehingga ada puskesmas yang mengeluhkan bahwa program-program lain tidak
dapat berjalan baik karena kurang diprioritaskan.
“….Pada dasarnya mungkin sama bu karena mekanisme pencairan keuangan selalu
lambat…..Kami melaksanakan bulan Februari, harus fotokopi, berapa banyak.
Pembuatan stiker itu dari nge-print ya, nge-print. Itu kan dana talang. Mending orang
puskesmas punya uang bu. Harus berapa juta dulu. Sehingga proses pencairan dari
Februari kegiatan Februari itu baru kelar mungkin kemarin ya Agustus. Baru dibayar
Agustus termasuk transport….” (TE, Bojongasih)
Kabupaten Muaro Jambi
Jika di Kota Semarang pelaksanaan PIS PK dimulai sejak tahun 2016,
pelaksanaan PIS PK di Jambi sama dengan pelaksanaan PIS PK di Kabupaten Muaro
Jambi yaitu dimulai pada tahun 2017, dimana di akhir tahun 2017 Dinas Kesehatan
Kabupaten Muaro Jambi mengirimkan stafnya mengikuti pelatihan PIS PK ke Jakarta.
Pelatihan PIS PK dirasa sangat bermanfaat pada saat melakukan pendataan dan pada saat
melakukan intervensi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan:
“Sangat bermanfaat bagi kami di kabupaten, TOT pada 2017 akhir, sangat bermanfaat
buat kami pendataan PIS-PK di kabupaten, pendataan mengenai keluarga sehat, apa
tindakan kita di daerah, apa intervensinya”
Belum adanya SK tim PIS PK menjadi kendala bagi penanggungjawab PIS PK
dalam melakukan kegiatannya. Penyebabnya adalah bidang yang membawahi kegiatan
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PIS PK berganti-ganti. Pada tahun 2017 penanggungjawab PIS PK berada di bawah
bidang promosi kesehatan dan kesehatan masyarakat. Kemudian pada tahun 2018 ini,
penanggungjawab PIS PK ada di bawah bidang pelayanan kesehatan. Namun
penanggungjawab di bidang pelayanan kesehatan ini merasa berat dan merasa perlu
dibantu dari bidang lain, yang mana pada saat pelatihan staf di bidang promosi kesehatan
dan kesehatan masyarakat juga dilatih PIS PK. Penanggungjawab PIS PK berharap ada
kejelasan melalui SK tim, PIS PK ada di bawah tanggungjawab bidang mana di Dinas
Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi ini.
“Kalo kita kalo untuk sk blum ada bu, tim pispk ini. Selama ini kegiatan itu kan mungkin
kan karena kemarin th 2017 kan di promkes, kesmas, th 2018 kan pindah ke yankes. Ya
bantulah kawan di yankes, ya krn saya merasa saya yang dilatih, sebenernya orang itu
sudah dapat lah karena sudah dilatih, tapi merasa kurang bae-lah orang itu, padahal
kan samo bae lah. Kita sekedar kalo kekuatan tiap bidang sudah tau smua, idealnya
bidang mana yang harus sudah ditentukan untuk intervensinya”
Dalam pelaksanaan pendataan PIS PK dibutuhkan peralatan penunjang PIS PK di
Puskesmas. Dalam hal ini diperlukan telaahan dari peralatan penunjang di Puskesmas,
namun di Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi tidak ada telaahan khusus untuk
peralatan. Menurut salah seorang informan, untuk formulir prokesga dan Pinkesga
diadakan melalui kegiatan BOK. Demikian juga halnya untuk dana intervensi yang
dialokasikan juga dari BOK. Selain dari BOK, di Kabupaten Muaro Jambi, Pinkesga juga
diberikan oleh Dinas Kesehatan provinsi. Setiap puskesmas di Muaro Jambi diberikan
pinkesga oleh Dinas Kesehatan. Menurut beberapa informan, karena kegiatan
pelaksanaan PIS-PK ini sifatnya pendataan, sehingga puskesmas hanya dilibatkan pada
kegiatan pendataan saja. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan:
“Oh ya. Jadi, form sangat mendukung tuh pinkesga seperti kita ibu tadi kan. Jadi
formulir-formulir kita adakan dari kegiatan BOK, bisa dilakosikan terhadap pinkesga
tersebut. Kemudian ada juga dropping dari provinsi tentang pinkesga. Jadi tiap pusk kita
berikan pinkesga. Kalo kita itu tadi cuman eee karena kegiatan ini eee sifatnya apa
namanya pendataan cuma pendataan jadi selama ini puskesmas kita libatkan kegiatan
pendataan saja kayaknya kan.”
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Pengetahuan PJ PIS-PK terhadap Indikator
Selain implementasi pelaksanaan PIS-PK, yang tidak kalah pentingnya untuk
keberhasilan implementasi PIS-PK adalah kedalaman tingkat pengetahuan Penanggung
jawab (PJ) PIS-PK mengenai indikator PIS-PK. Berikut diuraikan pengetahuan Pj PISPK di ketiga kabupaten/kota.

Kota Semarang
Di Dinas Kesehatan Kota Semarang, pemahaman terkait indikator PIS-PK yang
dimiliki penanggung jawab pelaksanaan PIS-PK Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah
sangat baik. Ketika ditanyakan mengenai definisi, serta hal-hal yang berkaitan dengan
indicator PIS-PK, informan dapat menyebutkan indikator PIS-PK serta memberikan
gambaran kegiatan PIS-PK yang dilaksanakan. Ketika ditanyakan lebih dalam mengenai
indicator PIS-PK, masih ada informan yang belum mengetahui indikator PIS-PK secara
rinci, misalnya cara penghitungan indicator dll. Menurut beberapa informan, pelaksanaan
PIS-PK di Kota Semarang menggunakan 12 indikator yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan, dan indikator tersebut sudah sesuai dan tidak perlu penambahan
indikator untuk Kota Semarang.
Tingkat pengetahuan mengenai indicator PIS-PK yang masih dirasa kurang,
menurut beberapa informan tidak lepas dengan pengalaman pelatihan yang pernah
diikuti. Beberapa informan mengatakan belum pernah mengikuti pelatihan Training of
Trainer (TOT) PIS-PK. Hal ini disebabkan karena yang selama ini mengikuti pelatihan
adalah staff yang langsung melakukan kegiatan PIS-PK. PJ PIS-PK mengenal kegiatan
PIS-PK sejak pindah ke program Yankes dan belajar sendiri mengenai indikator-indikator
PIS-PK.
Menurut penanggung jawab pelaksanaan PIS-PK dan salah eorang informan
pejabat di Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk dapat mendukung pelaksanaan PIS PK
ini serta tidak terlalu menambah beban pekerjaan, maka petugas yang terlibat dipilih
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sesuai dengan bidangnya pekerjaan atau keahliannya. SDM yang terlibat dalam kegiatan
PIS-PK ini berasal dari Yankes. Seperti diungkapkan oleh kedua informan:
Petugas yang dilibatkan PIS-PK adalah mereka yang punya tugas melekat di dinkes.
karena kan disesuaikan dengan tugas keseharian di dinkes supaya tidak ada overlapping
pekerjaan dan diharapkan mereka lebih fokus untuk PIS-PK. Ssesuai arahannya maka
SDM yang dilibatkan untuk mengerjakan PIS-PK adalah Yankes (Sekretaris DinKes Kota
Semarang).
Kebetulan kan fasilitator yang kebetulan bekerja di dinas kesehatan kota semarang ada
3. Bu Yuniar, bu Juwati, dan bu Siti Endah. Kalau bu Yuniar itu keahliannya di aplikasi
dan data. Kalau bu Siti Endah itu dari KIA yang menjelaskan tentang KIA, kemudian ibu
Juwati yang tentang teknik mewawancarai dan sebagainya. Kemudian sampai yang,
karena basicnya beliau perawat jadi penyakit PTM (PJ PIS-PK DinKes Kota Semarang).
Kabupaten Tasikmalaya
Berkaitan dengan pemahaman dan kedalaman pengetahuan Pj PIS PK di
Kabupaten Tasikmalaya, tidak berbeda jauh dengan Kota Semarang. Jika di Kota
Semarang kedalaman pengetahuan Pj PIS-PK sudah baik meskipun belum semua
mengikuti TOT, pemahaman terkait indikator PIS-PK yang dimiliki penanggung jawab
pelaksanaan PIS-PK Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya juga sudah baik. Ketika
digali mengenai indicator PIS-PK, iInforman dapat menyebutkan indikator PIS-PK.
Begitu pula dengan informan pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dimana
pemahaman informan tentang 12 indikator PIS-PK sudah baik. Beberapa informan
menyebutkan indikator PIS-PK,antara lain adalah ibu mengikuti KB, melahirkan di
fasilitas kesehatan, ASI eksklusif, bayi ditimbang untuk melihat tumbuh kembang, yaitu
penderita TB paru berobat secara teratur, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak
ditelantarkan, tidak ada yang merokok, keluarga memiliki air bersih dan sehat, memiliki
jamban, dan keluarga sebagai anggota JKN.
Lebih jauh dikatakan oleh beberapa informan, bahwa sampai saat ini pelaksanaan
PIS-PK di Kabupaten Tasikmalaya menggunakan 12 indikator yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan, dan indikator tersebut sudah sesuai dan tidak perlu penambahan
indikator untuk Kabupaten Tasikmalaya. Tetapi jika ada puskesmas yang butuh data
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tambahan dari pendataan PIS-PK tersebut, dipersilahkan menambahkan pertanyaan
sesuai dengan data yang ingin diketahui. Berikut kutipan pendapat dari penanggung
jawab PIS-PK Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terkait indikator PIS-PK.
“Yang pertama dari kesga ya, ibu mengikuti KB, melahirkan di fasilitas kesehatan, ASI
eksklusif, bayi ditimbang untuk melihat tumbuh kembang. Terus ke P2P yaitu penderita
TB paru berobat secara teratur, ODGJ tidak ditelantarkan, tidak ada yang merokok,
keluarga memiliki air bersih dan sehat, memiliki jamban, dan keluarga sebagai anggota
JKN.”
“Saya rasa sudah sesuai dan tidak perlu indikator tambahan.”
Adapun di level puskesmas, pengetahuan beberapa informan tentang indicator
PIS-PK sudah cukup baik. Ketika digali lebih dalam mengenai indicator PIS-PK
informan telah mengetahui indikator PIS-PK itu berlaku nasional dan berpendapat bahwa
indikator tersebut sudah mewakili mereka. Mereka tidak mempermasalahkan jenis
indikator dan sadar bahwa indikator tersebut tidak mungkin dirubah. Namun demikian,
ada harapan bahwa definisi operasional beberapa indikator lebih dipertajam sehingga
proses pengumpulan data lebih lancar bagi surveyor di lapangan, meskipun saat ini
mereka tetap mengacu definisi yang berlaku. Mengenai penambahan indikator, mereka
mengatakan bahwa hal itu akan membebani, terutama dari sisi penginputan data. Selain
itu, ada kekuatiran bahwa mispersepsi terhadap definisi operasional masih terjadi karena
belum semua puskesmas terlibat dalam pelatihan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh
beberapa informan di Kabupaten Tasikmalaya:
“...Kalau masalah indikator yang sudah ditetapkan sebetulnya bagi kami tidak jadi
permasalahan dan memang memahami…” (EM, Pancatengah)
“….sebelum kita mengikuti pelatihan, untuk masalah indikator, DO yang ada di
kuesioner itu berbeda-beda pemahamannya……Tapi setelah kemarin pelatihan, udah
jelas. Jadi intinya ya mungkin rekan-rekan yang lain juga di sini karena belum semua
mengikuti pelatihan masih belum ada kesamaan persepsi tentang masalah DO tersebut.
Itu.” (DK, Cisaruni)
Berbeda dengan Pj PIS-PK dan beberapa informan di puskesmas, pada lintas
sektor, yaitu Camat Padakembang dan Kepala Desa Cisaruni, pemahaman tentang PISPK masih belum terlalu mendalam. Menurut Camat Padakembang, PIS-PK adalah
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Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga dengan mensosialisasikan kepada
seluruh masyarakat yang melibatkan lintas sektor mulai dari kesehatan dan tokoh-tokoh
masyarakat. Lebih lanjut informan lintas sector menyebutkan perlunya peningkatan
pelayanan kesehatan, sampai ke keluarga melalui kegiatan posyandu, dan kunjungan
rumah. Sedangkan menurut Kepala Desa Cisaruni, PIS-PK merupakan program terkait
kesehatan dan dirinya siap membantu terutama dalam pengumpulan data PIS- PK.
Hal yang sama terjadi pula dengan lintas sector di tingkat kecamatan, dimana
informan masih kurang terpapar dengan indicator PIS-PK. Indikator PIS-PK yang
diketahui oleh Camat Padakembang adalah program keluarga berencana, JKN,
penanggulangan masalah ODF, kemudian masalah kesehatan ibu dan anak, PHBS,
perilaku merokok yang dilarang, serta masalah TB. Sedangkan Kepala Desa Cisaruni
pernah mendengar tentang PIS PK tetapi tidak tahu secara menyeluruh, tetapi dengan
adanya 12 indikator merupakan kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kesehatan
yang merupakan bagian dari visi misi informan sebagai kepala desa. Bukan hanya
memfasilitasi jika perlu ke rumah sakit untuk berobat dan surat menyurat terkait
kesehatan. Berikut kutipan pendapat dari Camat Padakembang dan Kepala Desa Cisaruni
terkait indikator PIS-PK:
“Iya..itu kan ada program keluarga berencana, kemudian ada program JKN, ada
program penanggulangan masalah ODF, kemudian juga masalah kesehatan ibu dan
anak, ada program dulu mah PHBS ya, ada program yang lainnya termasuk maslah
dilarang merokok, masalah TB..”
“Jadi gini lah, kalau saya sih karena itu di wilayah kesehatan, Cuma yang paling tepat
ini bagi saya apresiasi yang sebesar- besarnya dengan munculnya 12 indikator jadi PR
bagi kami untuk masyarakat itu sangan membutuhkan diantaranya dari sisi kesehatan.
karena ya itu termasuk bagian dari visi-misi saya itu, gitu untuk peningkatan kesehatan
masyarakat yang melalui tim sektornya maisng- masing. Dan ketika itu kita kan muncul
apa sih teknisnya yang harus saya lakukan selama ketika kami sudah jadi kepala desa
untuk mengejawantahkan visi- misi itu. itu kita selama ini ya memfasilitasi keperluan
untuk ke rumah sakit, hanya sebatas itu gitu kan. Karena kemampuan kami ya hanya
seperti itu…”
Tidak berbeda jauh dengan tingkat pengetahuan informan lintas sector di
kecamatan, maka pada tingkat tokoh masyarakat yang diwakili oleh kader dan ketua RT
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atau RW, pemahaman tentang program PIS PK dapat dikatakan masih di permukaan.
Bagi mereka PIS PK adalah “pendataan”, hal ini diketahui oleh para informan
berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas Cisaruni. Tapi untuk
pemahaman tentang tujuan pendataan tersebut masih beragam dan masih ada yang tidak
mengetahui bahwa PIS PK ditujukan untuk pelaksanaan intervensi di puskesmas. Bahkan
masih ada informan yang menyatakan bahwa Puskesmas melakukan pendataan ke
keluarga untuk mengetahui kesehatan anggota keluarga, mereka didata penyakit apa yang
dimiliki yaitu apakah mempunyai penyakit paru dan penyakit hipertensi, juga dilihat
apakah rumah keluarga tersebut sehat atau tidak, ada yang juga menghubungkan dengan
data KB, juga pembinaan kepada posyandu. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan salah
satu informan sebagai berikut :
“... Pendataan itu mungkin untuk pembinaan- pembinaan mulai seperti ada posyandu,
pembinaan dari keluarga yang mulai hamil dan membesar di posyandu.”(B, Ketua RW)
Kutipan lain adalah sebagai berikut :
“Iya. Program Kesehatan Indonesia yang mendekati dari keluarga, masyarakat, tingkat
RT, RW, desa sampai kecamatan yang dilaksanakan oleh puskesmas. Dari kesehatan
anggota keluarganya, ada penyakit apa, yang menular yang enggak, dari pendataannya
begitu. Dari segi rumahnya sehat enggak, kondisi anggota keluarganya, terus apa dia
punya penyakit paru, hipertensi. Jadi kedeteksi sedini mungkin.”
Ada pula kader yang mengetahui tentang indikator dari PIS PK tersebut. Hal ini dapat
diketahui dari kutipan berikut ini :
“Program Indonesia Sehat itu membidangi 12 indikator, jadi masyarakat yang ada di
lingkugan itu harus menonjolkan yang 12 indikator itu. 12 indikator itu yang kesatu
keluarga ikut ber KB, ibu bersalin di faskes, ngasih ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi
mendapat imunisasi dasar yang lengkap, yang kelima balita dipantau tiap bulan, enam,
keluarga yang mempunyai penyakit TB harus berobat sesuai standar, yang ketujuh,
penderita penyakit hipertensi berobat dengan rutin, ODGJ atau penyakit dengan
gangguan jiwa berat jangan ditelantarkan, keluarga memakai atau mempunyai fasilitas
jamban sehat, keluarga mmepunyai air bersih, terus tidak boleh merokok dikeluarganya
tidak ada yang merokok, keluarga harus menjadi anggota JKN.”
Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas merupakan sumber informasi
terhadap pengetahuan dari masyarakat tentang PIS PK itu sendiri. Ketika ditanyakan
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tentang sosialisasi, sebagian besar informan menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan oleh
petugas puskesmas. Hal ini diketahui dari salah satu kutipan berikut :
“Iya, ada petugas datang ke desa. Petugas menjelaskan nanti jangan takut misalkan
kalau ada tim kesehatan datang ke rumah masing-masing keluarga. Harus sosialisasi
lagi ke masyarakat setempat. Jangan takut kalau ada tim kesehatan yang datang ke
rumah, dia cuma mendata, ibu pernah sakit apa. Begitu sosialisasinya di desa. Sebelum
sosialisasi kan ada pengumpulan data KK (Kartu Keluarga) setiap keluarga, kemudian
sosialisasi kemudian ada petugas puskesmas mengumpulkan data ke rumah-rumah.”
Berikut adalah bagan tahapan pelaksanaan PIS PK di Puskesmas Cisaruni, Kabupaten
Tasikmalaya:
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Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Cisaruni
Tahapan Perencanaan Kegiatan PIS-PK
1.

Pengganggaran.

2.

Pemilihan desa.

3.

Pembentukan tim.

4.

Pembuatan SK tim.

5.

Pembuatan jadwal kegiatan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PIS-PK
1.

Pelatihan tim PIS-PK di tingkat kabupaten.

2.

Pelatihan tim PIS-PK di tingkat puskesmas.

3.

Sosialisasi tingkat kecamatan.

4. Sosialisasi di desa sasaran.
5.

Pemenuhan perlengkapan tim.

6.

Pengumpulan data.

7.

Intervensi langsung pada saat kunjungan rumah.

8.

Entry data.

Tahapan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan PIS-PK
1.

Pelaporan pelaksanaan harian.

2.

Pelaporan bulanan (Lokmin).

3.

Evaluasi terdiri dari evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil
kegiatan (analisis masalah, prioritas masalah, pemecahan masalah).

4.

Rencana tindak lanjut dalam pembuatan RUK (Rencana Usulan
Kegiatan), RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran), serta DPA (Dana
Proyek Anggaran).
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Permasalahan Pelaksanaan Program PIS-PK di Puskesmas Cisaruni
No
1

Masalah

Penyebab Masalah

Pendataan
a. Kurangnya pemahaman petugas akan a. Belum adanya Petugas Terlatih
Definisi Operasional Indikator KS.

pendataan KS Desa Cisaruni pada bulan

b. Tidak tercapainya target pendataan di 5
desa pada Tahun 2018.
c. Banyaknya

warga

tidak

diwawancara langsung oleh petugas.
2

januari 2018.
b. Terbenturnya

yang

saat

kegiatan

KS

dengan

Kegiatan KLB Difteri.
c. Waktu pendataan pada jam kerja warga.

Entri Data
a. Masih banyaknya KK yang belum dientri.
b. Status keluarga ber KB sangat rendah
c. Data Ibu hamil di Desa cisaruni jauh
dibawah data laporan program.
d. Data Balita di Desa Cisaruni jauh dibawah
data laporan program.

a. Belum adanya Petugas Terlatih saat proses
entri data Desa Cisaruni.
b. Tidak munculnya di aplikasi ks baik
android and web : pilihan jawaban alasan
tidak ber KB (menopause, program 2
anak, dan gangguan reporoduksi.
c. Tidak

munculnya

pertanyaan

status

kehamilan di aplikasi KS android.
d. Tidak munculnya pertanyaan status ASI
Eksklusif,imunisasi

dan

penimbangan

Balita di aplikasi KS android ataupun
web.
3

Analisa Data
a. Nilai cakupan Keluarga ber KB sangat
rendah meskipun sudah direvisi.
b. Data KK yang menderita TB, Hipertensi,
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a. Nilai IKS di aplikasi tidak mengalami
perubahan.
b. Data yang di terima dari PUSDATIN

ODGJ melebihi capain program dan

tentang jumlah KK Desa Cisaruni

beberapa diantaranya ternyata adalah KK

melebihi data riil di aplikasi KS, yaitu ada

Wilayah Desa Padakembang.

kesenjangan +/- 300 KK.

Kabupaten Muaro Jambi
Memahami PIS-PK berarti memahami 12 indikator yang menjadi dasar
Puskesmas dalam melakukan intervensi masalah kesehatan di wilayahnya. Dari hasil
penelitian ini diketahui bahwa penanggungjawab PIS-PK di Dinas Kesehatan Kabupaten
juga di Puskesmas Kebon IX, sudah memahami 12 indikator tersebut. Menurut mereka
12 indikator itu mencakup tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Air bersih, penyakit
menular dan penyakit tidak menular, dan merokok. Indikator-indikator tersebut sebagai
bahan dalam perencanaan Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten. Lebih lanjut
dikatakan bahwa hasil PIS PK bisa menjadi acuan dari keberhasilan program di wilayah
mereka. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan:
“indicator tentang KIA, Ibu hamil harus periksa, air bersih, penyakit2 menular (TBC,
diare, malaria) penyakit tdk menular..tekanan darah tinggi, DM, ), merokok. Indikator
tersebut untuk melengkapi indicator yang sudah ada sebagai bahan perencanaan,.
Sebagai penilaian keberhasilan progam juga”(Kadinkes Muaro Jambi, 2018)

Selain mengetahui tingkat pengetahuan Pj PIS-PK di tingkat Dinkes Kabupaten,
kita juga harus mengetahui pengetahuan di tingkat puskesmas. Hampir sama dengan
tingkat kabupaten, pengetahuan penanggungjawab di Puskesmas sudah cukup baik,
mereka memahami PIS-PK dan 12 indikator PIS-PK. Menurut mereka PIS-PK adalah
melakukan pendataan (kunjungan rumah) yang berhubungan dengan masyarakat untuk
mengetahui kebutuhan masyarakat di daerah itu pendataan berdasarkan evidance base,
misalnya daerah ini kebanyakan pasien parunya, maka RUK dan RPKnya dimasukkan
masalah tersebut. Selain itu ada juga yang menjawab bahwa PIS-PK adalah gambaran
kesehatan wilayah kerja Puskesmas. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh beberapa
informan:
“pendataan kebutuhan masyarakat di daerah itu, misalnya di daerah ini TB Paru lalu
berhubungan dengan RUK RPK”(informan di Kab. Muaro Jambi)
“gambaran kesehatan wilayah kerja kita” (Informan di Puskesmas Kebon IX)
“berbasis evidance base wilayah kita” (Informan di Puskesmas Kebon IX)
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Namun demikian tidak dengan tokoh masyarakat di Puskesmas Kebon IX,
pemahaman tentang PIS-PK tidak secara utuh, ada yang mengatakan bahwa PIS-PK itu
hanya melakukan pendataan ke rumah-rumah warga, ada yang mengatakan PIS-PK
pemantauan ibu hamil dan balita, dan ada yang mengatakan bahwa PIS-PK itu sebagai
pemenuhan fasilitas dasar misalnya air bersih dan perilaku hidup sehat. Sebagian besar
dari mengatakan bahwa mengetahui PIS-PK dari iklan di TV dan sebagian lagi
mengetahui dari Puskesmas dan PKK. Hal ini seperti yang dikatakan oleh beberapa
informan berikut:
“Pernah dengar dari iklan di TV. Program PIS PK adalah program keluarga sehat yang
melakukan pendataan dari rumah ke rumah untuk mengetahui keluarga itu sehat atau
tidak. “ (Informan Tokoh masyarakat di Kab Muaro Jambi)
‘Program PIS PK terkait dengan pemenuhan fasilitas dasar, misalnya sarana air bersih,
perilaku hidup sehat.’ (Informan tokoh agama di Puskesmas Kebon IX)
Mengenai 12 indikator PIS-PK, bagaimana pendataan PIS-PK sangat bermanfaat
untuk mengetahui dengan jelas dan tepat permasalahan apa saja yang terjadi di wilayah
kerja puskesmas. Tentang bagaimana bidan desa maupun puskesmas tahu dengan persis
berapa jumlah ibu hamil, balita, dan sebagainya, tidak lagi berdasarkan prediksi atau kirakira untuk menentukan cakupan. Bahwa PIS-PK dapat membuat para penanggungjawab
program di puskesmas tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, tapi sudah bersinergi untuk
mengatasi permasalahan secara berintegrasi.

3. Pendampingan Penarikan
Kabupaten/Kota

dan

Pengolahan

Data

di

Ketiga

Setelah mengetahui proses pelaksanaan implementasi serta mengetahui tingkat
pengetahuan para penanggung jawab PIS-PK, maka proses kegiatan pendampingan
berikutnya yang akan diuraikan adalah proses pendampingan penarikan dan pengolalahan
data PIS-PK di ketiga kabupaten/kota.
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Pada proses pendampingan ini tim peneliti Puslitbang Upaya Kesehatan
Masyarakat tidak bekerja sendiri dalam mendampingi teman-teman di lokasi penelitian
dalam melakukan penarikan dan mengolah data, namun didampingi serta bersama-sama
dengan tim pusdatin Kementerian Kesehatan yang memang mempunyai wewenang
sehubungan dengan data PIS-PK. Berikut adalah proses pendampingan tersebut.

Capaian Kunjungan Rumah PIS-PK di Ketiga Kabupaten/Kota
Sebelum melakukan penarikan serta pengolahan maka kita perlu mengetahui juga
bagaimana capaian kunjungan rumah PIS-PK di lokasi penelitian. Berikut diuraikan hasil
kunjungan rumah PIS-PK di ketiga lokasi penelitian melalui proses pendampingan.
Kota Semarang
Kegiatan pendataan PIS-PK di Kota Semarang dimulai sejak tahun 2016. Dari
seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, cakupan capaian kunjungan rumah PISPK per 3 Desember 2018 paling tinggi adalah Kota Semarang yaitu sebanyak 300.023
keluarga. Berikut adalah tabel cakupan capaian kunjungan rumah di Provinsi Jawa
Tengah.

Gambar 1.9 Cakupan capaian kunjungan rumah PIS-PK Kota Semarang
Pendampingan dilakukan oleh tim PIS PK dan pembina wilayah untuk semua
puskesmas. Pada pelaksanaan perlu juga dilakukan pendampingan sehingga pendataan
PIS PK di puskesmas dapat berjalan dengan baik. Pendampingan juga terus dilakukan
seperti misalnya melalui WhatsApp Grup (WAG) untuk memantau pelaksanaan
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pendataan dan pelaporan PIS PK dari puskesmas-puskesmas. jika terdapat data yang
tidak sesuai maka langsung dapat ditindak lanjuti supaya dilakukan koreksi atau
klarifikasi.
Jadi di dinas ini memang sudah ada tim, jadi yang bagian data, bagian pelatihan, bagian
intervensi. Hanya SK sudah ada, SKnya 2, SK tim PIS PK dan pembina wilayah.
Pembina wilayah ini termasuk pak sekdin pun kena bagian pembina wilayah. Kami ada 4
tim masing2 4 kecamatan karena kami ada 16 kecamatan....... Kalau ada masukan, saya
belum didata kok sudah ada datanya ?. itu nanti kami sampaikan ke puskesmas. Dulu
2016 memang demikian nggih. Kalau 2017 udah diwanti-wanti. Nah ini 2018 kalau ada
kejadian gitu langsung kami share langsung ke kepala puskesmasnya. (PJ PIS-PK
DinKes Kota Semarang).

Sinkronisasi kegiatan PIS PK dengan kegiatan program lain sangat diperlukan
karena kegiatan ini tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan dari program lainnya.
Dilakukan pertemuan dengan paparan hasil kegiatan PIS-PK pada bidang-bidang
program terkait. Program bisa mendapatkan gambaran masalah terkini dengan membaca
hasil pendataan PIS PK. Data tersebut juga bisa digunakan oleh program untuk kegiatan
yang telah berjalan seperti adanya Gasurkes (Tenaga Survei Kesehatan) dan beberapa
program. Pemanfaatan data untuk melakukan intervensi awal sudah dapat dilakukan oleh
puskesmas. Berikut adalah ungkapan informan tentang hal tersebut:
kita itu sampaikan hasil PIS PK pada bidang-bidang. Kita buat pertemuan. Dalam sesi
itu kami ini kan punya tenaga surveilans kesehatan, itu sejak sebelum PIS PK ada.
Namanya Gasurkes, mereka ada 2 macam. Yang satu Gasurkes KIA, untuk mendampingi
ibu hamil ibu nifas karena angka kematian ibu kami tinggi dulu. Kemudian kami ada
Gasurkes P2, awalnya adalah Gasurkes DBD, karena memang kami permasalahannya
DB-nya sangat tinggi. Itu tahun 2014. Terus seiring dengan permasalahan yang mulai
turun, DBD turun drastis. Harapan kami memang mengkolaborasikan teman-teman
Gasurkes ini dengam PIS PK. Namun memang ada tarik ulur karena adik-adik Gasurkes
ini kan tupoksinya sudah besar. Takutnya kalau kepasrahan PIS PK terus tupoksinya
terlupakan. ..... Dulu awal-awal kami sempat diragukan begini, kok datanya beda banget
ya dengan data program. Kami jelaskan kembali DOnya, memang beda. Metodanya
beda, kalau program pakainya prevalensi. Nah ini memang data riil. Tapi ya itu tadi,
berarti nganu ya justru banyak puskesmas yang memberi pengakuan bahwa dengan PIS
PK ini mereka ketemu banyak yang penderita-penderita baru. Misalnya gangguan jiwa
yang selama ini tidak pernah berobat, kemudian TB. TB itu kan targetnya penemuan
kasusnya kan banyak. Ini kami sampaikan. Bu Kabid juga sering mengkomunikasikan
dengan kabid-kabid yang lainnya, kabid P2 misalnya. Bu kabid kami juga ngga usah
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susah-susah cari untuk suspek TBnya bareng dengan yang PIS PK aja kan door to door,
satu-satu. Terus kami komunikasikan. Demikian juga dengan yang KIA, kita juga terus
koordinasi. (PJ PIS-PK DinKes Kota Semarang).

Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik tentu saja diperlukan sarana
penunjang. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan beberapa pengadaan
seperti motor yang diberikan pada puskesmas lokus dengan menggunakan dana APBD
juga tabler untuk kegiatan pengumpulan data. Pada tahun 2018 ini juga disediakan
ambulans siaga. Ambulans tersebut digunakan bukan untuk kegawatdaruratan melainkan
untuk kasus intervensi lanjut PIS-PK. Bapak Walikota pun sangat mendukung kegiatan
PIS PK dengan melakukan kegiatan launching Motor PIS PK. Hal ini diungkapkan oleh
informan seperti berikut ini:
Salah satunya dengan menyediakan motor sebanyak 20 unit yang khusus digunakan
untuk pendataan. Motor ini diberikan ke 20 Puskesmas lokus dibeli pake dana APBD,
maksudnya dinkes yang membeli untuk kebutuhan pendataan di Puskesmas. Sealin motor
ada juga pengadaan tablet untuk pendataan, tapi untuk lebih jelasnya nanti ditanyakan
langsung aja ke PJ nya (Sekretaris DinKes Kota Semarang).
..... Semua puskesmas menerima tablet hanya jumlahnya memang berbeda-beda. Itu
tablet pengadaan tahun 2016. Memang khusus untuk pis pk. Lokus diberi sekitar 5 tablet.
Kemudian untuk yang non lokus mungkin 1 atau 2 tergantung kelurahannya
jumlahnya..... Kemudian kami ada mulai 2018 ini ambulans siaga. Bukan
kegawatdaruratan, jadi untuk kasus intervensi lanjut PIS PK. ..... Ambulans Siaga ini dia
mendapatkan data keluarga rawan dari puskesmas dan PIS PK. Mereka menjadwalkan
berapa hari sekali ke puskesmas A,dan seterusnya (PJ PIS-PK DinKes Kota Semarang).
Jika terdapat hambatan maka Dinas Kesehatan mengundang Puskesmas untuk
bersama-sama membicarakan dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Seperti
misalnya dengan hambatan SDM yang terbatas maka diadakan pelatihan sendiri untuk
para enumerator bahkan koordinator di puskesmas, karena Dinas sudah memiliki
fasilitator.
Karena biasanya kan kalau Bapelkes itu mengundangnya harus PNS, D3. Itu kesulitan
kami mengirimkan karena SDM-nya juga terbatas. Sedangkan teman-teman enumerator
bahkan koordinator PIS PK di puskesmas sebagai non-PNS. Kami latih sendiri di kota
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antara Februari atau Maret (2018). Kita tiga hari full day. Kita jelaskan lagi DODOnya. Kemudian teknis pelaksanaannya (PJ PIS-PK DinKes Kota Semarang).

Pengalokasian anggaran kegiatan PIS PK melekat pada kegiatan Yankes. Semua
dana diambil dari dana APBD yang sudah direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan
target pendataan. Untuk di Puskesmas digunakan dana BOK. Hanya saja dana tersebut
tidak begitu banyak, sementara Puskesmas sudah semakin paham pentingnya PIS PK
sehingga anggaran untuk kegiatan ini setiap tahun semakin besar sesuai dengan target
pendataan yang harus dilakukan setiap tahunnya. selain itu dana BOK juga bisa
digunakan untuk melakukan kegiatan intervensi. Para informan mengungkapkan hal-hal
seperti berikut :
Semua diambil dari APBD ya. Memang sudang direncanakan dan dianggarkan
disesuikan dengan target pendataan (Sekretaris DinKes Kota Semarang).
Di dinas itu dari APBD 2 di kami, kemudian juga dari BOK. Hanya kalau dari BOK
tidak begitu banyak. yang banyak di puskesmas. Kalau di dinas kan hanya untuk 1,2
pertemuan saja. kalau puskesmas mereka apalagi 2017, 2018 ini mereka sudah mulai
paham tentang PIS PK, semakin besar anggarannya untuk PIS PK. Kemudian mereka
karena harus pendataan, ada targetnya 2019 harus selesai pendataan dan intervensi.
Kemudian mereka juga sadar bahwa oh ternyata dana BOK yang untuk PIS PK itu bisa
untuk pendataan bisa, untuk intervensi bisa jadi mereka semakin memanfaatkan itu (PJ
PIS-PK DinKes Kota Semarang).

Kabupaten Tasikmalaya
Di Kabupaten Tasikmalaya proses pendampingan penarikan dan analisis data
dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Dikarenakan keterbatasan tempat,
kegiatan pendampingan penarikan, pengolahan dan analisis data di Kabupaten
Tasikmalaya dilakukan dalam dua hari. Pada hari pertama tanggal 13 September 2018,
pertemuan diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari kepala dan staf dari 19 puskesmas, dan
hari ke dua diikuti oleh 80 peserta yang berasal dari 20 puskesmas (kepala puskesmas dan
staf), sedang jumlah puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya adalah 39. Acara dimulai
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dengan paparan Evaluasi Capaian Pendataan PIS-PK di Kabupaten Tasikmalaya
dilanjutkan dengan diskusi (PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya).

Kabupaten Tasikmalaya memulai pendataan di 2017 dengan 15 puskesmas lokus, yang
diharapkan menyelesaikan pendataan di 2018 (Grafik 1). Puskesmas non lokus
diharapkan telah mendata sekitar 50% dari populasi desa masing-masing di 2018 dan
Berdasarkan dashboard web Pusdatin Kementerian Kesehatan per

selesai di 2019.

tanggal 13 September 2018, posisi Kabupaten Tasikmalaya berada di ranking 15 dari 27
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat; dengan capaian 9.13% (54.348 dari 595.185
rumah tangga/keluarga).
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Gambar 1.10 Grafik capaian pendataan PIS-PK Provinsi Jawa Barat menurut
kabupaten/kota
Berdasarkan puskesmas, capaian pendataan paling tinggi hanya 54,3%
(puskesmas Kadipaten) dan yang terendah sebesar kurang dari 1% (Puskesmas
Sodonghilir dan Cisayong) (Grafik 2).
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Gambar 1.11 Grafik capaian pendataan PIS-PK di Kabupaten Tasikmalaya menurut
puskesmas
Dari hasil diskusi dapat diketahui bahwa rendahnya capaian pendataan,
disebabkan oleh beberapa hal, seperti keterbatasan tenaga pengumpul data, beberapa
puskesmas, beberapa puskesmas sedang melakukan akreditasi terlambatnya pencairan
dana, keterlambatan pengadaan logistik (kuesioner). Seluruh kepala puskesmas dan
penanggung jawab PIS-PK di kebupaten maupun puskesmas menyatakan bahwa data
yang dikumpulkan belum digunakan bahkan sebagian besar menyatakan belum
mengetahui bagaimana menganalisisnya. Data dan informasi capaian disampaikan ke
grup whatsapp PIS PK, kepala desa, dan kepala puskesmas Dengan informasi tersebut,
diharapkan terjadi percepatan pendataan PIS-PK di masing-masing puskesmas. Dari sesi
diskusi dapat terungkap masalah implementasi di beberapa puskesmas Kabupaten
Tasikmalaya, diantaranya adalah:
1) Dari aspek pengumpulan data dengan menggunakan instrument prokesga, para
peserta masih mempermasalahkan definisi operasional setiap indikator. Terjadi
persepsi yang berbeda terhadap definisi operasional terhadap beberapa indikator PISPK, karena peserta merasa terdapat perbedaan definisi operasional indikator program
kesehatan lingkungan (air dan sanitasi) dengan PIS-PK. Setelah dijelaskan oleh
narasumber bahwa definsi operasional indikator PIS-PK bedasarkan informasi dari
masing-masing program di Kementerian Kesehatan.
2) Untuk pembiayaan PIS-PK, sejak program ini akan dijalankan; telah disepakati
bahwa pembiayaan berasal dari dana BOK. Peserta menyatakan bahwa dalam
implementasinya, mengalihkan pembiaayaan BOK untuk PIS-PK tidak mudah;
karena harus merevisi RAB (sebelumnya tidak untuk PIS-PK), mengorbankan
program lain yang sudah menjadi prioritas, pencairan dana sering terlambat.
3) Sampai saat ini, seluruh peserta pertemuan belum mengetahui cara analisis maupun
integrasi intervensi hasil pendataan. Para penggung jawab PIS-PK
4) Intervensi tidak perlu menunggu sampai selesai seluruh kecamatan terdata, tetapi bisa
dilakukan di tengah jalan.
5) Pada akhirnya, di Dinkes Kab Tasikmalaya akan terjadi pergeseran proses
perencanaan, di mana sebelumnya data bersumber dari PKP (program wajib dan
survei masyarakat yang menghasilkan AK status kondisi puskesmas dan digunakan
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untuk perencanaan); saat ini data bersumber dari PIS PK (menggunakan IKS RT,
RW, desa, kecamatan, dan kabupaten untuk perencanaan).
6) Para peserta dari seluruh puskesmas menyatakan belum mengetahui cara pengolahan
dan analisis data yang telah berhasil dikumpulkan (di-entri dan dikirimkan ke
Pusdatin Kementerian Kesehatan).
7) Dengan adanya pendampingan penarikan data, pengolahan dan analisis data dari tim
penelitian Badan Litbangkes, para peserta menyatakan sangat bermanfaat karena data
dan informasi yang dikumpulkan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan
sebagai dasar perencanaan puskesmas yang berbasis bukti
Berbagai permasalah yang muncul dari diskusi sesuai dengan apa yang diutarakan
oleh beberapa informan. Menurut informan penanggung jawab PIS-PK di Dinas
Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, beberapa masalah yang ada terkait pelaksanaan PISPK di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya adalah pada awal-awal mereka sulit ‘masuk’
ke aplikasi karena sinyal susah. Hal tersebut dikarenakan kondisi Kabupaten Tasikmalaya
yang masih banyak pegunungan sehingga akses sinyal internet menjadi sulit.
Permasalahan yang lain adalah selama 2 sampai 3 bulan terakhir ini pendataan hasil entri
data tidak muncul di aplikasi entri data. Selain itu, permasalahan yang lain adalah IKS
(Indeks Keluarga Sehat) banyak yang tidak muncul dalam aplikasi. Terkait
permasalahan-permasalahan tersebut, informan memberikan solusi dengan terlebih
dahulu informan berkonsultasi dengan Tim Pusdatin. Setelah informan mendapatkan
solusi dari Pusdatin, kemudian diteruskan informan ke puskesmas. Tetapi menurut
informan kadang respon yang diterimanya telat, sehingga informan meminta puskesmas
untuk konsultasi langsung dengan tim Pusdatin. Untuk keterlambatan cairnya dana BOK
yang menghambat pelaksanaan PIS-PK di puskesmas, Kasie Yankes Primer memberikan
motivasi agar puskesmas menggunakan dana talangan yang ada di puskesmas. Selama ini
komunikasi dan konsultasi oleh Dinas Kesehatan kepada puskesmas tentang hambatan
yang ditemui dalam pelaksanaan PIS-PK selain melalui pembinaan langsung ke
puskesmas juga dilakukan melalui grup Whats App (WA).
Sedangkan dari sisi lintas sector, untuk perencanaan program terkait 12 indikator
PIS-PK pada tingkat kecamatan, menurut Camat Padakembang, perencanaan berada di
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lintas sektor masing-masing. Pihak Kecamatan hanya bertugas melakukan koordinasi
terhadap semua dinas instansi yang ada di wilayah kecamatan. Tupoksi dari pihak
kecamatan adalah sebagai peneyelenggara pemerintahan, kemudian mengkoordinasikan
masalah pembangunan, melihat pemberdayaan masyarakat, dan juga pembinaan
kemasyarakatan. Dasar dari program-program tersebut yang pertama dari dasar
hukumnya, kemudian pengarahan dari tingkat kabupaten seperti apa yang harus
dilakukan, dan koordinasi dinas instansi yang bersangkutan, kemudian data. Data diambil
dari kader desa. Setelah itu kemudian dilakukan rencana kegiatan. Mana yang prioritas
misalnya secara bertahap, tidak mungkin sekaligus disesuaikan dengan yang paling
prioritas.
Sedangkan menurut Kepala Desa Cisaruni, Dasar perencanaan tidak ada yang
bersangkutan dengan 12 indikator. Anggaran desa yang ada masih didominasi untuk
pembangunan fisik. Misalnya pembangunan MCK tidak berdasarkan informasi adanya
program bebas ODF tetapi karena masyarakat tidak BAB sembarangan. Jadi kalau ada
kaitannya dengan bidang kesehatan berarti sinkron. Begitu juga untuk saat ini dengan
adanya pengelolaan sampah pada masyarakat desa. Dasar pendanaan apa saja, adalah
yang telah diputuskan dalam Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan
Desa). Berikut kutipan wawancara mendalam dari penanggung jawab PIS-PK Dinas
Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terkait alternatif solusi dari hambatan kegiatan.
“Seperti yang sudah saya jelaskan, dulu awal-awal susah masuk ke aplikasi, apalagi
disini banyak gunung-gunung sehingga sinyal susah. Sampai saya saranin nanti
Cisaruni, nanti tanya mereka ada bu diah saking semangatnya jam 12 malam konsultasi
ke saya , Bu saya lagi entri ini karena di kantor tidak bisa, dicoba malam-malam sampai
jam 12 malam, jam 1 malam, coba.., termasuk puskesmas lainnyajuga seperti ini.., kalau
tidak subuh… Ke sininya bisa sampai aman, sekarang ini sudah 2-3 bulan ini, sudah
banyak complain lagi, karena susah masuk lagi ke aplikasi, kedua hasil pendataan dan
entri tidak bisa muncul. Tapi saya belum bisa lihat ke lapangan, makanya saya tadi
bilang langsung aja ke Pak Munaryo. Mungkin kalau saya bisa intens mungkin bisa saya
selesaikan mungkin.., tapi kalau tidak bisa diselesaikan urusan aplikasi, ya tidak bisa
juga.. Yang ke 3,IKS banyak yang tidak muncul.”
“Seharusnya PIS PK itu mendukung dari akreditasi puskesmas ya bu.., karena data yang
didapat adalah survey. Akreditasi itu harbutnya harapan dankebutuhannya dari survey.
Cuma karena mungkin akreditasi dan PIS PK itu waktunya berbarengan jadi harus
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diambil salah satunya tidak bisa diambil berbarengan. Ketika PIS PK, jarak yang
begitu..geografis jadi mebutuhkan waktu. Sehari itu cuma dapat berapa. Sementara
kalau di puskesmas mereka bisa benerin dulu dokumen, mengurusi dokumen terlebih
dahulu, yang pada akhirnya mereka lebih fokus pada akreditasi. Jadi yang sekarang lagi
bagus, karena ada akreditasi, kita stop dulu, utamain dulu akreditasi.”
Pada tingkat Kecamatan, hambatan yang ada di masyarakat dalam implementasi
program-program kesehatan menurut Camat Padakembang adalah masih rendahnya
pemahaman kesehatan yang ada di masyarakat dan masih adanya kebiasaan yang kurang
sehat di masyarakat, seperti masih adanya kebiasaan pergi ke paraji, tidak pernah ke
bidan, dan masih ada pemahaman banyak anak banyak rejeki serta masih kurang disiplin
dalam minum obat TB. Hambatan yang lain adalah masih terbatasnya anggaran serta
sarana dan prasarana kesehatan seperti belum adanya rumah sakit jiwa di Kabupaten
Tasikmalaya. Sedangkan menurut Kepala Desa Cisaruni, hambatan yang ada adalah pada
pola pikir masyarakat tentang kesehatan yang masih kurang, misalnya dalam penanganan
sampah dan BAB. Bukan hanya penyediaan fasilitas tapi penggunaannya. Informan
sendiri menyatakan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab semua. Berikut kutipan
wawancara mendalam dari Camat Padakembang terkait alternatif solusi dari hambatan
kegiatan.
“Hambatannya diantaranya masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia, saya
kira dari sisi pemahaman, kemudian masalah kebiasaan. Seperti kebiasaan tadi biasnaya
ke paraji tidak pernah ke bidan, kemudian sarana prasarana, anggaran yang masih
kurang untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan, termasuk di sini tidak ada
Rumah Sakit Jiwa di kabupaten Tasikmalaya, harusnya ada tiap kabupaten. Biasa pasien
jiwa dibawa ke bandung, jauh. Sedangkan rata-rata hampir tiap desa ada. Kata psikiater
dari SMC (Singaparna Medical Center) akan dikembangkan rumah sakit jiwa, mudahmudahan ke depannya.”
Kabupaten Muaro Jambi
Hampir sama dengan Kabupaten Tasikmalaya, kegiatan pendampingan penarikan
data di Kabupatn Muaro Jambi dilakukan bersama antara Tim Peneliti dari Badan
Litbang dengan peserta dari Pusdatin, Kementerian Kesehatan. Di Kabupaten Muaro
Jambi, kegiatan PIS PK tidak dapat berjalan lancar bila tidak dianggarkan dari awal
tahun. Pengalokasian anggaran PIS PK di Dinas Kabupaten Muaro Jambi ini sudah
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dialokasikan dari tahun 2017 tapi besarannya berapa tidak tahu. Berkaitan dengan data,
pada tahun 2017 dianggarkan untuk software, kemudian tahun 2018 dianggarkan untuk
intervensi. Selain untuk intervensi di tahun 2018 juga dialokasikan untuk pendataan 2017
yang belum di data. Anggaran yang dialokasikan adalah untuk ke desa-desa bukan ke
rumah-rumah. Untuk kegiatan PIS PK, kami sebagai penanggungjawab PIS PK hanya
mengusulkan saja, tapi yang mengatur semua adalah bagian perencanaan. Alokasi
anggaran kegiatan PIS PK di Muaro Jambi ini hanya berasal dari BOK, APBD dan CSR.
“Kalo kita dianggarkan itu bu, tapi saya ga tau berapa rupiahnya. Tapi kalo di
perencanaan sudah kita anggarkan. Di tahun 2017 kita rencanakan anggaran utk
softwarenya, kemudian kegiatan 2018 menunya intervensi pispk sekalian juga 2017 yang
belum didapat di 2018 didata lagi. Kalo rasanya gimana ya, kalo ya kalo sekedar
kegiatan kita hrs jalankan intervensi apa saja. Sudah klop misalnya dari puskesmas ke
desa berapa, jadi tidak ke rumah-rumah kita alokasikan, tapi berapa ke desa. Kalo ke
situ kami tidak bisa, itu di perencanaan bu, kita hanya usulan bahwa pispk timnya ini,
intervensi ini, menunya ini, timnya ini, itu smua diatur bagian perencanaan klo
keuangannya.” (Informan HS di Dinkes Kab. Muaro Jambi)
“Kalo untuk saat ini belum ada sumber dana lain selain BOK dan APBD dan CSR”
(Informan BD di Dinkes Kab. Muaro Jambi)
Pendataan PIS PK di kabupaten Muaro Jambi sudah dilakukan di 22 puskesmas.
Bimbingan dan pendampingan selama pelaksanaan pendataan di Puskesmas, dinas
kesehatan kabupaten Muaro Jambi juga melakukan pendampingan hanya saja
pendampingan difokuskan pada puskesmas yang paling jauh dari ibukota kabupaten yaitu
puskesmas Talang Bukit, Sungai Bahar 7 dan Tanjung. Biasanya puskesmas melakukan
klarifikasi mengenai cara mengisi formulir prokesga. Hal ini seperti yang dikatakan oleh
salah seorang informan:
“Jadi kalo puskesmas dalam pendataan tadi mungkin yang perlu diklarifikasi atau
ditanyakan apa saja, kan ada yg agak ragu cara isi, nah itu lah ditanyakan. Kita kan
sudah pelatihan semua. Pertama sosialisasi tahun 2017 untuk semua puskesmas, kami
sudah turun ke 22 puskesmas, jadi sudah turun, apa saja hasil pispk.. Kadang puskesmas
kan kadang ke desa itu kan kader, jadi kader ini eee perlu...Yang jelas puskesmas yang
dikawal itu mungkin karena puskesmas yang jauh yang harus dikawal, puskesmas yang
jauh-jauh seperti talang bukit, puskesmas sungai bahar 7 karena mungkin diujung paling
jauh dari kabupaten, mungkin itu, kemudian tanjung” (Informan AR di Dinkes Kab.
Muaro Jambi)
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Untuk penentuan indikator monitoringnya setiap puskesmas di diskusikan pada
saat rapat koordinasi puskesmas, kepala puskesmas memberikan semacam masukan
tentang IKS dan cara intervensinya. Setiap bulan rutin dilakukan rapat koordinasi
puskesmas di minggu kedua setiap bulannya. Rapat tersebut adalah rapat menyeluruh,
sedangkan untuk PIS PK tidak dibahas setiap bulannya, hanya untuk masalah yang urgent
saja.
“Biasanya di rakor itulah bu. Kapusnya memberikan semacam masukan msalnya IKS
kita ini, jadi intervensinya ini. Tiap bulan rutin di minggu kedua kita rakor
diperbincangkan, itu rakor menyeluruh, tidak dibahas tiap bulan untuk pispk, untuk yang
sifatnya urgent saja yang kita bahas dirakor itu. Jadinya ya iyalah tidak tiap bulan
dibahas pispk”.
Dalam pelaksanaan kegiatan PIS PK diperlukan kerjasama antar bidang. Di dinas
kesehatan kab muaro jambi kerjasama ini sudah dilakukan dengan adanya sinkronisasi
dengan kegiatan bidang, misalnya dengan bidang P2M pemeriksaan TB paru yang di
setiap desa ada kegiatan Pos TB desa. Begitu juga dengan bidang lingkungan ada STBM,
dari PIS PK sudah ada data jamban sehat dan air bersih, kita sinkronkan PIS PK dengan
STBMnya. Tahun 2017 ini, bagian STBM meminta data ke PIS PK untuk melakukan
sinkron data jumlah KK yang melaksanakan jamban sehat. Dan hasil PIS PK pun sudah
terpadu dengan bidang lain seperti PIS PK dengan kegiatan Pos TB Desa dan STBM.
“Eh sinkronnya dengan kegiatan bidang, misalnya di P2M itu kan ada pemeriksaan TB
Paru, sekarang kan di tiap desa ada kegiatan Pos TB Desa. Nah dari pispk ini kan sdh
tampak dari situ kan siapa yang harus ke Pos TB Desa. Begitu juga kegiatan di
lingkungan itu kan ada STBM, dari data kita kan sdh ada itu pispk yang data jamban
sehat dan air bersih, nah itu kita sinkronkan pispk dg STBM-nya. Sinkronkan jumlah KK
yang melaksanakan jamban sehat kan itu bisa untuk pispk datangi. Jadi tahun 2017 ini
org STBM itu minta data ke kita pispk.”
Saat kegiatan pendampingan tersebut diketahui adanya berbagai masalah terkait
dengan kegiatan PIS-PK. Masalah yang ditemui dalam kegiatan PIS PK adalah
pendanaan, masalah lainnya adalah karena kegiatan ini besar memerlukan SDM yang
banyak jadi kami melibatkan orang-orang di desa karena kita dinas kabupaten tidak bisa
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turun hanya puskesmas yang bisa mendata. Dana yang hanya sedikit tentunya kurang
karena itu solusinya kami hanya bisa memberikan semangat lebih.
Menurut beberapa informan, program PIS PK ini sudah sangat bagus, masalah
selain pendanaan juga pada pengisian data online. Semua puskesmas mengeluh untuk
data online loadingnya agak lama padahal tersedia sinyal. Sarannya sebaiknya software
dibuat lebih simpel agar data bisa cepat masuk sehingga hasilnya bisa dibaca oleh
puskesmas.
“Kalo menurut saya programnya sangat bagus, hanya masalah pengisian data perlu
dipikirkan juga, mungkin kawan-kawan di puskesmas sering tanyakan onlinenya itu tadi,
mau loading agak lama padahal sinyalnya ada, tapi loading agak lama dan susah masuk.
Saya rasa software lebih simpel atau gimana bisa cepat masuk apa namanya
programnya menu yang bisa masuk jadi bisa dibaca oleh kawan-kawan puskesmas, ya
gimana saya ngga tau juga apa softwarenya lebih besar atau apo gitu” (Informan AR di
Dinkes Kab. Muaro Jambi)

Praktek Penarikan dan Pengolahan Data di Ketiga Kabupaten/Kota
Setelah kegiatan pendampingan kapasitas daerah untuk melakukan penarikan data
serta analisa data di ketiga lokasi penelitian selesai, maka kegiatan berikutnya adalah
teman-teman Pj PIS-PK Puskesmas melakukan praktek penarikan, pengolahan/analisa
data sendiri. Pada kesempatan ini, Tim Pusat memberi paparan mengenai panduan
langkah-langkah untuk menarik raw data Puskesmas yang sudah dientri menggunakan
Aplikasi Keluarga Sehat, cara menganalisis data secara manual, hingga menentukan
intervensi yang disesuaikan dengan prioritas IKS wilayah atau cakupan masing-masing
indikator. Panduan ini diberikan dengan tujuan memberi gambaran pada Puskesmas
mengenai langkah-langkah dalam menganalisis data Puskesmas masing-masing dan
menentukan prioritas masalah untuk intervensi. Tim Pusat juga memberi copy soft file
panduan analisis data kepada Puskesmas. Berikut adalah uraian dan hasil dari proses
praktek penarikan dan pengolahan data PIS-PK di ketiga kabupaten/kota.
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Kota Semarang
Sebelum puskesmas melakukan praktek penarikan, pengolahan/Analisa data
sendiri, diadakan pertemuan menyamaan persepsi di Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Dengan didampingi tim peneliti Litbang dan Pusdatin, tim puskesmas melakukan praktek
dengan menggunakan data puskesmas nya masing-masing. Seperti yang tertera pada
gambar berikut:
.

(a)

(b)

Gambar 1.12 (a) dan (b) Proses Pendampingan Analisis Data di Kota Semarang
Pada proses pertemuan tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa kendala
berkaitan dengan data PIS-PK. Kendala yang dihadapi Puskesmas saat ini adalah bahwa
Puskesmas telah memiliki komitmen dan keinginan untuk memanfaatkan data PIS PK
sebagai dasar untuk menentukan intervensi masalah kesehatan, namun mereka tidak
memiliki raw data yang dapat dianalisis , sebab data Puskesmas tersimpan di server
Pusdatin. Saat ini Aplikasi Keluarga Sehat belum dilengkapi menu untuk mengunduh raw
data sehingga bagi Puskesmas yang ingin memiliki raw data harus melalui prosedur
permohonan data yang diajukan ke Pusdatin untuk memperoleh data yang sudah mereka
entri. Kendala lain yang dikemukakan oleh PJ PIS PK Kota Semarang bahwa meskipun
mereka telah mengajukan surat permohonan data, namun pihak Pusdatin terkesan lamban
untuk memproses permohonan data tersebut.
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Salah satu Puskesmas di Kota Semarang yang menjadi lokasi penelitian, yaitu
Puskesmas Purwoyoso, sudah selangkah lebih maju dibandingkan Puskesmas lainnya.
Pihak Puskesmas hingga bulan September 2018 telah selesai melakukan kunjungan
rumah dan pendataan di seluruh keluarga yang termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas.
Selain itu Puskesmas Purwoyoso menjadi pilot project penggunaan aplikasi entri data PIS
PK yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pembuatan aplikasi ini
dibantu oleh tenaga IT dari Universitas Diponegoro. Inisiatif pembuatan aplikasi mandiri
ini bertujuan agar Puskesmas bisa menyimpan data sendiri untuk keperluan analisis dan
intervensi kesehatan. Dengan menggunakan aplikasi ini, analisis data dilakukan oleh
sistem dan output aplikasi berupa cakupan masing-masing indikator dan jumlah keluarga
yang termasuk kategori sehat, pra sehat, tidak sehat. Berdasarkan output aplikasi,
Puskesmas Purwoyoso kemudian membuat skala prioritas masalah untuk menentukan
intervensi kesehatan. Meskipun demikian, aplikasi ini masih memiliki keterbatasan dan
perlu disempurnakan agar output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pendataan.
Dengan pertimbangan cakupan pendataan yang sudah mencapai 100 % di kedua
kelurahan yang termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas; kesiapan SDM; kesiapan
sarana dan prasarana, maka Puskesmas Purwoyoso terpilih sebagai Puskesmas di Kota
Semarang yang akan didampingi oleh Tim Pusat untuk pendampingan kapasitas daerah
dalam pencapaian cakupan indikator PIS PK.
Kabupaten Tasikmalaya
Di Kabupaten Tasikmalaya, kegiatan penarikan, pengolahan dan analisis diawali
dengan paparan dan dilanjutkan dengan praktek dengan narasumber. salah satu tim
peneliti PIS-PK Badan Litbang kesehatan. Paparan dimulai dengan konsep dasar PIS-PK,
IKS, capain indikator, tampilan web dan tatacara penarikan dan pengolahan data sesuai
dengan pedoman yang telah disusun oleh tim IT penelitian PIS-PK (terlampir).
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Gambar 1.13 Petugas Puskesmas sedang praktek mengolah data PIS-PK
Pada pertemuan tersebut, disampaikan juga gambaran IKS secara nasional
menurut provinsi. Nilai IKS Provinsi Jawa Barat berada pada urutran ke 11 terbawah
(IKS: 0,138) (Gambar 1). Hal ini berarti bahwa kondisi keluarga di Provinsi Jawa Barat
termasuk dalam kategori tidak sehat.

Gambar 1.14 Grafik indeks keluarga sehat menurut provinsi di Indonesia
(Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat tanggal 28 Agustus 2018)
Cakupan indikator menunjukkan bahwa penderita hipertensi berobat secara teratur dan
orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan indikator dengan cakupan paling rendah
kurang dari 30%) (Tabel 1).
Tabel 1.1 Cakupan indikator PIS-PK Kabupaten Tasikmalaya
(Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat tanggal 28 Agustus 2018)
Indikator
KB
Bersalin di Faskes
Imunisasi Lengkap
ASI Eksklusif

Tasikmalaya
32,99%
84,42%
94,69%
95,12%
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Pemantauan Tumbuh
Kembang
Penderita TB Berobat Sesuai
Standar
Penderita HT Berobat
Teratur
ODGJ Mendapat Pengobatan
Tidak Ada ART Merokok
Semua ART Memiliki JKN
Akses Sarana Air Bersih
Akses Jamban Keluarga

91,76%
42,72%
26,63%
18,43%
33,99%
30,96%
91,11%
78,43%

Berdasarkan pertemuan webinar Badan Litbang Kesehatan, disimpulkan bahwa
jika cakupan pendataan (kunjungan keluarga) lebih dari 30% maka angka IKS relatif
stabil. Artinya apabila terjadi peningkatan jumlah pendataan, proporsi masing indikator
tidak relatif tetap. Untuk kabupaten/kota dengan cakupan pendataan yang masih rendah,
maka nilai IKS masih belum stabil; sehingga perlu dilakukan akselerasi dalam
pengumpulan data (kunjungan keluarga) (Badan Litbangkes, 2018).
Dari tampilan web Pusdatin telah diperoleh hasil pengolahan data secara otomatis,
akan tetapi hasil masih terbatas pada nilai IKS dan cakupan indikator. Menurut petunjuk
teknis Penguatan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga, Puskesmas dapat
mengolah data umum dan khusus sesuai dengan kaidah-kaidah pengolahan data, seperti
menghitung rerata, modus, cakupan, dan lain-lain (Kementerian Kesehatan, 2016).
Oleh karena hampir seluruh peserta belum memahami bagaimana cara menarik
dan melakukan pengolahan data maka pada pertemuan ini dilakukan praktek pengolahan
data secara manual. Dalam praktek, disamping pengolahan data untuk mendapatkan hasil
sesuai dengankaidah pengolahan data, juga dilakukan pengolahan data untuk menghitung
IKS masing-masing keluarga, IKS tingkat RT/RW/Kelurahan/Desa dan cakupan tiap
indikator dalam lingkup RT/RW/kelurahan/desa, serta IKS tingkat kecamatan dan
cakupan tiap indikator dalam lingkup kecamatan secara manual (bahan paparan
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terlampir). Langkah-langkah dan tampilan hasil penarikan dan pengolahan data adalah
sebagia berikut
1) Login dengan masing-masing akun puskesmas melalui alamat:
keluargasehat.kemenkes.go.id
2) Dari dashboard Pusdatin, masuk ke menu IKS wilayah. Dari tampilan menu ini,
dapat diperoleh informasi nilai IKS dan cakupan indikator untuk berbagai tingkat
(rumah tangga/keluarga, RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan/puskemas, kabupaten,
provinsi, dan nasional.
3) Untuk memperoleh informasi yang diinginkan, dilakukan dengan cara memilih
daerah yang diinginkan. Berikut contoh tampilan IKS dan cakupan indikator berbagai
tingkat pemerintahan
- Tingkat kabupaten (Tasikmalaya)

- Tingkat kecamatan (Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan tampilan web PIS-PK pusdatin Kementerian Kesehatan tersebut,
dapat diketahui IKS Kabupaten Tasikmalaya menurut puskesmas. Kecamatan
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Padakembang merupakan kecamatan dengan IKS terendah (0,038). Dari dashboard
tersebut, dapat diketahui juga nilai IKS dan cakupan indikator di tingkat RW/RT maupun
tingkat keluarga. Rendahnya nilai IKS, kemungkinan karena masih rendahnya cakupan
pengumpulan datanya. Berdasarkan data dari Dashboard Pusdatin, dapat diketahui bahwa
dari 5 desa di Kecamatan Padakembang, hanya 2 desa yang telah selesai melakukan
pengumpulan data.
Dalam pelaksanaan praktek penarikan data, peserta dipandu untuk melakukan
analisis secara manual dimulai dengan penarikan data dari dashboard web Pusdatin
Kementerian Kesehatan sesuai dengan pedoman analisis data (terlampir). Data yang
berhasil ditarik (dikumpulkan), dianalisis secara manual untuk mendapatkan nilai IKS
dan cakupan dua belas indikator; dengan menggunakan program microsoft excell.
Analisis secara manual disasarankan hanya tingkat keluarga (individu) sampai dengan
tingkat RW. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1) Login dengan masing-masing akun puskesmas Cisaruni melalui alamat
keluargasehat.kemenkes.go.id

2) Masuk menu wilayah untuk memilih lokasi (Contoh: Desa Mandalahayu, Kecamatan
Cisaruni, Kabupaten Tasikmalaya)
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Maka akan diperoleh tampilan sebagai berikut:

3) Copy data ke Microsoft Excell
4) Lakukan perhitungan IKS dan cakupan indikator berdasarkan rumus sesuai pedoman
pengolahan dan analisis data PIS-PK secara manual (Badan Litbangkes, 2018).
Berikut contoh hasil pengolahan data secara manual berupa IKS dan cakupan
indikator
-

Tingkat keluarga dalam satu RT
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-

Tingkat RT dalam satu RW

- Tingkat RW dalam satu desa

Dilihat dari prosesnya, praktek penarikan, manajemen, dan pengolahan data oleh
peserta relatif tidak mendapatkan kendala; karena peserta yang merupakan penanggung
jawab PIS – PK dari masing-masing puskesmas telah memiliki password untuk masuk ke
web PIS-PK pusdatin Kementerian Kesehatan. Untuk pengolahan data, telah dilakukan
secara otomatis; dan ditampilkan dalam web PIS-PK.
Kabupaten Muaro Jambi
Di Kabupaten Muaro Jambi kegiatan praktek pengolahan/Analisa data dilakukan
pada tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2018 bersamaan dengan pertemuan triwulan.
Pada pertemua tersebut dibahas juga berbagai temuan tentang kesehatan di 5 desa
wilayah Puskesmas Kebon IX. Pertemuan dilakukan di Balai Desa Talang Belido, yang
dihadiri oleh Kecamatan Sungai Gelam, kepala desa, koramil serta lintas program dan
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sektor wilayah sekitar. Pada pertemuan ini disampaikan 3 indikator PIS PK tertinggi yang
menjadi masalah di masing-masing desa. Adapun 3 indikator tersebut adalah:
a.

Desa Kebon IX (IKS=0,289): Anggota keluarga yang merokok=60,7%; Keluarga
belum menjadi anggota JKN=56,2%; Bayi tidak mendapat ASI Eksklusif=14,9%.

b. Desa Ladang Panjang (IKS=0,235) : Penderita TB tidak berobat sesuai
standar=80,0%; Ibu bersalin tidak di fasyankes=65,6%; Keluarga belum menjadi
anggota JKN=38,2%.
c.

Desa Talang Belido (IKS=0,184): Penderita TB tidak berobat sesuai standar=83,3%;
Keluarga

belum

menjadi

anggota

JKN=72,7%;

Anggota

keluarga

yang

merokok=64,9%.
d. Desa Talang Kerinci (IKS=0,172): Penderita TB tidak berobat sesuai standar=100%;
Anggota keluarga yang merokok=68,5%; Keluarga belum menjadi anggota
JKN=64%.
e.

Desa Mekar Jaya (IKS=0,278): Anggota keluarga yang merokok=68,7%; Penderita
hipertensi tidak berobat secara teratur=61,4%; Ada anggota keluarga yang gangguan
jiwa berat=42,9%.
Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan diskusi dari para peserta. Berikut adalah

rangkuman dari pertemuan Analisa data di Kabupaten Muaro Jambi:
a.

Dengan melihat rekapan masalah tersebut, dan melihat kemungkinan solusinya, maka
masalah yang ditawarkan untuk diselesaikan adalah terkait dengan Merokok dan TB
Paru. Penyelesaian masalah dilaksanakan secara terintegrasi, misalnya dengan
mendirikan Pos TB Desa, membuat Perdes Kawasan Anti Rokok, Upaya – upaya
promosi kesehatan untuk menekan jumlah perokok, penemuan kasus TB, Pengawas
Minum Obat, dan sebagainya.

b. Program Pos TB Desa belum pernah dijalankan di Puskesmas Kebon IX, sedangkan
Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi sudah menjalankan program tersebut di
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sebagian besar puskesmas. Oleh karena itu program tersebut akan mulai diinisiasi di
Puskesmas Kebon IX, dengan pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro
Jambi.
c.

Peneliti menjelaskan juga tentang Program Germas dan Program CERDIK yang
sedang digalakkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Kedua program
tersebut dapat diterapkan di wilayah desa masing – masing sesuai dengan pertanyaan
dari para kepala desa.

d. Program Germas ada 7 langkah: 1) melakukan aktivitas fisik, 2) budaya
mengkonsumsi buah dan sayur, 3) tidak merokok, 4) tidak minum alkohol, 5) cek up
rutin, 6) menjaga kebersihan lingkungan, 7) menggunakan jamban
e.

Program CERDIK ada 6: 1) Cek kesehatan teratur, 2) Enyahkan rokok, 3) Rajin
aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, 4) Diet seimbang, 5) Istirahat cukup, 6)
Kelola stress dengan baik dan benar.
Jika dilihat, masalah indikator PIS-PK di Puskesmas Kebon IX sesuai dengan

karakteristik desa masing – masing, misalnya: di Desa Ladang Panjang yang letaknya
paling jauh dari Puskesmas, ibu bersalin tidak di faskes merupakan salah satu dari tiga
masalah terbesar, dimana masalah tersebut tidak dijumpai di 4 desa lainnya. Demikian
juga dengan masalah di Desa Mekar Jaya yang letaknya dekat perkotaan, tiga masalah
terbesarnya adalah masalah terkait perilaku; yaitu merokok, hipertensi, dan gangguan
jiwa berat.

4. Pendampingan Analisis Data di Ketiga Puskesmas
Untuk tahap selanjutnya, tim peneliti melakukan pendampingan lebih mendalam
terhadap puskesmas. Peneliti mendampingi tim PIS-PK Puskesmas melakukan Analisa data
di tingkat puskesmas. Berikut akan diuraikan proses pendampingan analisis data di ketiga
puskesmas.
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Penarikan dan Pengolahan Data di Ketiga Puskesmas
Puskesmas Purwoyoso, Kota Semarang
Kegiatan pendampingan penguatan kapasitas di Puskesmas Purwoyoso dilakukan
dengan terlebih dahulu menyamakan tahap kegiatan dan jadwal kegiatan antara
Puskesmas dan Tim Pusat. Berdasarkan informasi dari Kepala Puskesmas, Puskesmas
Purwoyoso akan mengadakan Lokakarya Mini (Lokmin) internal pada bulan September
dan Lokmin eksternal lintas sektor pada bulan Oktober 2018. Berdasarkan informasi ini
dibuat kesepakatan waktu untuk pendampingan di kegiatan Lokmin internal dan
eksternal.
Secara empiris bila cakupan kunjungan keluarga mencapai 30% lebih, maka
angka pencapaian IKS dan 12 indikator keluarga sehat relatif stabil dan bisa dijadikan
data dasar untuk perencanaan tahun-tahun selanjutnya. Untuk kabupaten/kota dengan
cakupan >30% sudah bisa dilakukan bina intervensi dengan tetap meneruskan cakupan
kunjungan keluarga mencapai 100%. Cakupan pendataan di Kota Semarang sudah
mencapai 67%, khususnya di Puskesmas Purwoyoso sudah memenuhi total coverage
sehingga sudah bisa dilakukan penentuan prioritas intervensi.
Analisis data yang dilakukan untuk kegiatan ini menggunakan data hasil entri
aplikasi Pusdatin dan aplikasi Puskesmas. Puskesmas Purwoyoso mulai melakukan
pendataan dan entri data sejak November 2016 sampai Februari 2018 menggunakan
aplikasi Pusdatin. Sejak Februari 2018, entri data dilanjutkan menggunakan aplikasi PISPK Purwoyoso yang dibuat oleh Kepala Puskesmas Purwoyoso yang dibantu oleh pihak
ketiga. Adapun pertimbangan pembuatan aplikasi mandiri ini karena Puskesmas lebih
mudah untuk mengakses data mentah untuk keperluan analisis dan updating data.
Permintaan untuk mengakses data mentah yang masuk ke server Pusdatin harus melalui
prosedur permohonan data dan memerlukan waktu lebih lama sehingga bisa menghambat
proses analisis data untuk penentuan intervensi di level Puskesmas. Meskipun aplikasi
Purwoyoso ini belum pernah diuji coba dan langsung digunakan untuk melanjutkan entri
data PIS PK, tim Pusat tetap memanfaatkan data yang dientri menggunakan aplikasi
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Purwoyoso sambil melakukan telaah terhadap kelayakan aplikasi. Pertimbangan lainnya
adalah karena aplikasi PIS-PK Purwoyoso merupakan pilot project di Kota Semarang
yang diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif aplikasi entri data dengan fungsi
yang sama dengan aplikasi Pusdatin.

Gambar
1.15

Tampilan Muka Aplikasi (a) Pusdatin; (b) Purwoyoso
Dari hasil telaah aplikasi Purwoyoso, ditemukan beberapa hal yang masih harus
diperbaiki agar output berupa nilai IKS dan cakupan indikator sesuai dengan definisi
operasional indikator PIS PK. Secara garis besar, aplikasi ini bisa digunakan dengan
catatan rumus yang masih salah harus diperbaiki agar output berupa cakupan indikator
serta IKS wilayah dapat digunakan sebagai bahan analisis dan penentuan prioritas
intervensi. Berikut adalah hasil telaah yang sudah dibuat:
a. Nama kepala keluarga (KK) dan nama anggota rumah tangga (ART) sama, sehingga
tidak diketahui ART tersebut merupakan bagian dari KK mana
b. Export data sebaiknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu
-

Data ruta (KK, IKS keluarga, kesimpulan indikator)

-

Data individu (seluruh isian kuesioner)

c. Pada saat proses entri data ART, bukan nama ART yang muncul di layar, melainkan
nama pengentri
d. Apakah untuk entri data indikator KB sudah mengakomodir pilihan jawaban ‘N‘?
(kondisi WUS memiliki gangguan reproduksi, menopause, punya anak kurang dari 2,
dan belum punya anak)
e. Kode indikator pada aplikasi Purwoyoso disamakan dengan kode pada aplikasi
Pusdatin
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f. Pada saat ekspor data untuk pertanyaan indikator ODGJ, jika tidak ada ART yang
didiagnosis ODGJ seharusnya isian jawaban untuk pertanyaan ‘minum obat secara
teratur‘ tidak diberi kode “T” tapi dikosongkan saja
g. Tampilan aplikasi Purwoyoso sebaiknya mengadopsi tampilan aplikasi Pusdatin
Hasil dari analisa data di Puskesmas Purwoyoso dijadikan dasar pembuatan RUK
tahun 2018. Puskesmas sudah memanfaatkan data PIS PK meskipun baru sebagian
keluarga yang terdata, sebagai acuan untuk membuat program karena menganggap data
PIS PK adalah database yang tidak hanya mewakili, namun sebagai data real mengenai
kondisi kesehatan seluruh masyarakat. Berdasarkan profil Puskesmas tahun 2017,
diperoleh informasi 9 peringkat teratas penyakit yang diderita oleh masyarakat yang
tinggal di wilayah kerja Puskesmas (Kelurahan Purwoyoso dan Kalipancur). Peringkat
pertama penyakit adalah batuk, flu disertai demam; diikuti dengan hipertensi di peringkat
kedua; ISPA; gastritis; influenza; penyakit pulpa dan periapikal; gangguan otot; diabetes
melitus; penyakit akibat tidak imunisasi. Sedangkan berdasarkan data PIS PK tahun 2017
diperoleh cakupan indikator sebagai berikut:
Tabel 1.2 Cakupan Indikator PIS PK berdasarkan data Pusdatin 2017
Indikator PIS PK
Keluarga mengikuti program KB
Ibu hamil melahirkan di fasyankes
Bayi usia 0-11 bulan diberikan
imunisasi lengkap
Pemberian ASI eksklusif bayi 0-6
bulan
Pemantauan pertumbuhan balita
Penderita TB paru yang berobat
sesuai standar
Penderita hipertensi yang berobat
teratur
Penderita gangguan jiwa berat
berobat dengan benar
Ada anggota keluarga yang merokok
Sekeluarga sudah menjadi anggota
JKN

Purwoyoso
39.11
98.66

Kalipancur
31.81
98.78

97.50

88.89

93.75
98.05

86.96
98.89

10.00

12.50

22.34

22.64

50.00
55.75

0.00
54.81

64.29

69.13
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Mempunyai dan menggunakan
sarana air bersih
Menggunakan jamban keluarga
IKS
Sumber: Pusdatin

99.00
99.53
0.27

98.65
98.94
0.22

Dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan indikator paling rendah pada level
kelurahan maupun level Puskesmas adalah indikator TB, hipertensi, keluarga mengikuti
KB, gangguan jiwa, dan kebiasaan merokok, dan kepsertaan JKN. Enam indikator lain
sudah sangat baik dengan nilai cakupan di atas 90% yaitu persalinan di faskes, imunisasi
dasar lengkap, ASI eksklusif, pemantauan tumbuh kembang, akses dan perilaku
penggunaan air bersih, akses dan perilaku penggunaan jamban.
Berdasarkan pertemuan ini diperoleh informasi bahwa data yang diperoleh dari
program maupun dari hasil pendataan PIS PK menunjukkan masalah yang sama, yaitu
angka penderita hipertensi yang belum berobat secara teratur masih cukup tinggi. Hal ini
menjadi perhatian Puskesmas, apalagi didukung juga dengan hasil temuan dari PIS PK
bahwa kebiasaan merokok pada masyarakat masih cukup tinggi, dimana kebiasaan
tersebut menjadi salah satu faktor risiko yang menyebabkan hipertensi. Berdasarkan
kedua sumber data tersebut, Puskesmas menyusun RUK tahun 2018. Namun demikian,
RUK yang disusun masih berpedoman pada data program dan angka kunjungan pasien
berdasarkan penyakit tertentu, dimana semua masalah kesehatan yang ditemui
mendapatkan porsi yang sama untuk dibuatkan perencanaan program. Jika dilihat dari
tabel 10 jenis penyakit tertinggi di Puskesmas tahun 2017, tidak ditemukan angka
penderita TB. Pada tahun 2017 memang Puskesmas tidak mendapat informasi adanya
warga Kelurahan Purwoyoso dan Kalipancur yang menderita TB baik dari pemegang
program maupun dari pasien TB yang datang berobat ke Puskesmas. Namun sejak
dilakukan pendataan PIS PK dimana petugas mendata langsung dengan melakukan
kunjungan rumah, mulai ditemukan suspek penderita TB berdasarkan gejala-gejala yang
dirasakan penderita.
Dari hasil sementara pendataan PIS PK hingga akhir tahun 2017, Puskesmas
sangat merasakan banyak informasi tambahan yang mendukung data program. Namun
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demikian, terdapat beberapa kekurangan pada aplikasi Pusdatin yang cukup menghambat
pihak Puskesmas untuk mengentri data dan mendapatkan hasil analisis untuk keperluan
intervensi wilayah. Berikut adalah beberapa poin yang cukup menghambat kelancaraan
proses entri dan analisis data melalui aplikasi Pusdatin:
1. Proses log in aplikasi dan loading data sangat lambat, bahkan seringkali tidak bisa
diproses lebih lanjut karena akses jaringan yang padat.
2. Hasil analisis oleh sistem berupa nilai cakupan indikator dan IKS tidak dapat
langsung terlihat setelah data terupload. Diperlukan waktu bagi sistem untuk
mengolah data yang masuk.
3. Puskesmas tidak bisa mengunduh data yang sudah dientri ke aplikasi untuk
kepentingan analisis lanjut dan untuk memiliki data sendiri, Puskesmas harus
membuat permohonan resmi ke Pusdatin.
4. Proses permohonan data sangat lama, sehingga Puskesmas tidak bisa melakukan
intervensi sesuai dengan target.
Dengan mempertimbangkan hal-hal teknis yang cukup menghambat dan prioritas
terhadap penyelesaian masalah kesehatan masyarakat, pihak Puskesmas Purwoyoso
berinisiatif membuat aplikasi mandiri untuk kepentingan entri dan analisis data PIS PK.
Aplikasi ini mulai digunakan sejak bulan Februari 2018. Dengan menggunakan aplikasi
ini Puskesmas lebih cepat melakukan proses pendataan, entri, dan analisis data PIS PK.
Bahkan hingga pertengahan bulan September 2018, pendataan PIS PK di kedua
kelurahan telah mencapai 100%. Dari hasil pendataan PIS PK menggunakan aplikasi
Purwoyoso terlihat trend indikator kesehatan yang bermasalah masih pada hipertensi.
Berikut adalah hasil cakupan indikator yang berasal dari pendataan menggunakan
aplikasi Purwoyoso:
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Tabel 1.3 Cakupan Indikator PIS PK berdasarkan data aplikasi Purwoyoso 2017
Indikator PIS PK
Keluarga mengikuti program KB
Ibu hamil melahirkan di fasyankes
Bayi usia 0-11 bulan diberikan
imunisasi lengkap
Pemberian ASI eksklusif bayi 0-6
bulan
Pemantauan pertumbuhan balita
Penderita TB paru yang berobat
sesuai standar
Penderita hipertensi yang berobat
teratur
Penderita gangguan jiwa berat
berobat dengan benar
Ada anggota keluarga yang
merokok
Sekeluarga sudah menjadi
anggota JKN
Mempunyai dan menggunakan
sarana air bersih
Menggunakan jamban keluarga
IKS

Aplikasi Purwoyoso
Purwoyoso
Kalipancur
35.28
33.26
39.00
76.92
50.41

95.52

46.77
54.29

82.93
82.29

100.00

100.00

5.40

5.74

1.16

2.29

83.95

88.97

73.25

85.86

98.75
98.33
0.04

98.19
97.48
0.11

Puskesmas Cisaruni, Tasikmalaya
Hampir sama halnya dengan Puskesmas Purwoyoso di Kota Semarang, kegiatan
praktek Analisa data di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh teman-teman Puskesmas
Cisaruni di Puskesmas Cisaruni. Berdasarkan pertemuan sebelumnya telah disepakati
antara tim peneliti dengan Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Penanggung Jawab PIS-PK
Kabupaten Tasikmalaya bahwa pendampingan lebih lanjut dilakukan terhadap Puskesmas
Cisaruni. Berdasarakan hasil penarikan dan pengolahan data, dan dengan mengikuti
langkah-langkah analisis data sesuai dengan pedoman yang telah disusun, diperoleh
gambaran hasil IKS dan cakupan indikator wilayah puskesmas. Berikut IKS dan cakupan
indikator berdasarkan hasil dari web Pusdatin Kementerian Kesehatan dan perhitungan
secara manual, berdasarkan data di puskesmas yang dilakukan pada saat pendampingan.
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Tabel 1.4 IKS dan cakupan indikator PIS-PK berdasarkan web pusdatin dan data
Puskemas Cisaruni
Sumber data
Web
Kab
Indikator
Pusdatin
Tasikmalaya
Ikut KB
1,7%
55,2%
Linfaskes
81,3%
96,2%
Imunisasi Dasar Lngkap
100,0%
97,4%
ASI Eksklusif
87,2%
83,3%
Penimbangan balita
89,0%
95,3%
Tbc berobat sesuai standar
37,9%
33,6%
Hipertensi berobat teratur
30,2%
28,2%
ODGJ berobat & tidak terlantar
35,5%
8,2%
Tidak merokok
85,6%
54,2%
Anggota JKN
34,1%
69,6%
Akses air bersih
95,6%
99,4%
Akses jamban sehat
40,1%
99,1%
IKS
0,038
0,315
Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan IKS dan cakupan indicator antara hasil
pengumpulan data rumah tangga di Puskesmas Cisaruni dengan display dashboard
Pusdatin Kementerian Kesehatan (Tabel 2). Untuk mengatasi hal tersebut tim penelitian
PIS-PK berkoordinasi dengan tim dari Pusdatin untuk menelusuri ketidak sesuaian
tersebut.
Dari hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa dari lima desa yang berada
di wilayah Kecamatan Padakembang (Puskesmas Cisaruni), yang telah berhasil
menyelesaikan pengumpulan data adalah di Desa Padakembang dan Cisaruni; oleh
karena itu IKS di tiga desa lainnya masih 0 (Tabel 3).
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Tabel 1.5 Hasil pengolahan data Puskesmas Cisaruni menurut desa di Kecamatan
Cisaruni, Kabupaten Tasikmalaya

Dari lima desa yang berada di wilayah Kecamatan Padakembang (Puskesmas
Cisaruni), yang telah berhasil menyelesaikan pengumpulan data adalah di Desa
Padakembang dan Cisaruni; oleh karena itu IKS di tiga desa lainnya masih 0.
Selain informasi IKS dan cakupan indikator, dari hasil pengolahan dan anlisis
data dapat diperoleh gambaran tentang karakeristik keluarga, kepemilikan sarana air
bersih dan perilaku penggunaan air bersih oleh ART, kepemilikan jamban dan perilaku
penggunaan jamban oleh ART, keberadaan penderita ODGJ di rumah tangga, penderita
TB, hipertensi, kepesertaan KB, tempat penolong persalinan. Data dan informasi tersebut
dapat diperoleh berdasarkan berbagai tingkatan, mulai rumah tangga, RT, RW, desa,
maupun puskesmas.
Beberapa hasil pengolahan data berdasarkan data dari dashboard web Pusdatin
Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Kepemilikan sarana air bersih terlindung menurut kelurahan di wilayah Puskesmas
Cisaruni
Kelurahan

CISARUNI
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Tidak

Ya
n

%

n

%

1474

94,79

81

5,20

PADAKEMBANG 241

78,24

67

21,76

2. Kepemilikan jamban saniter menurut kelurahan di wilayah Puskesmas Cisaruni
Tidak
Kelurahan
Ya

CISARUNI

n

%

n

%

683

48,89

714

51,10

34,48

152

65,52

PADAKEMBANG 80

3. Keluarga dengan ART didiagnosis ODGJ
Kelurahan
Ya

CISARUNI

n

%

n

%

15

0,94

1576

99,06

1,24

317

98,76

PADAKEMBANG 4
4. Keluarga memiliki ART dipasung
Kelurahan
Ya

CISARUNI

Tidak

Tidak

n

%

n

%

1

0,06

1575

99,94

0

317

100

PADAKEMBANG 0

Dari pendampingan di Puskesmas Cisaruni terdapat beberapa temuan baik dalam
aplikasi maupun substansi yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya adalah
1) Perbedaan jumlah ruta yang didata dari raw data dengan data di web keluarga sehat
2) Perbaikan isian indikator KB, terkait dengan DO yang seharusnya diisi N diisi T
(proses edit isian kues di web pusdatin sedang dilakukan)
3) Tidak ada fungsi control (receiving and batching) untuk entry,
4) Puskesmas tidak memiliki data jumlah kuesioner/keluarga siapa teah dientry
5) Keluarga yang tidak memiliki nomor KK/KTP belum dientry karena tidak
mengetahui bahwa jika tidak memiliki KTP/KK diisi kode 99999999999999
6) Kroscek data terkait ODGJ, berdasarkan pengakuan tidak ada ODGJ, namun di raw
datanya ada
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7) Jawaban pertanyaan dipasung masih muncul saat jawaban pertanyaan ODGJ “ya”
8) Perbedaan persepsi tentang ODGJ, pengakuan surveyor pertanyaan dipasung tetap
ditanyakan walaupun jawaban pertanyaan ada yang menderita ODGJ
9) Pertanyaan diajukan melalui android tidak sama dengan web keluarga sehat.

Puskesmas Kebon IX, Muaro Jambi
Tidak berbeda jauh dengan Puskesmas Cisaruni dan Purwoyoso, pada pertemuan
pendampingan analisa data yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas terdapat
perbedaan data. Menurut data yang ada di server Pusdatin Kemenkes per tanggal 11
September 2018 dari hasil analisa diperoleh informasi bahwa hasil cakupan kunjungan
keluarga di Kabupaten Muaro Jambi sudah mencapai 25.224 keluarga, atau nomor 4
(empat) terbanyak di Provinsi Jambi, setelah Kabupaten Tebo, Batang Hari, dan Bungo,
seperti gambar di bawah ini.

Di
Sungai Gelam
pendataan di 30

Series1, TEBO,
Series1,
39392
BATANGHARI,
Series1,
33544
Series1,
BUNGO, 28419
MUARO JAMBI,
Series1,
KOTA
Series1,
25224
JAMBI,
24392
TANJUNG
Series1,
JABUNG
TANJUNG
Series1,
JABUNG TIMUR, 23165
SAROLANGUN,
Series1,
BARAT, 14893
Puskesmas Kebon IX,
12245
MERANGIN,
Series1, KOTA
9675
SUNGAI
menurut server Pusdatin baru
Series1,2902
PENUH,
KERINCI, 2233

Kecamatan
melakukan

persen keluarga atau 2.082 keluarga, padahal

mereka sudah melakukan pendataan di seluruh keluarga di wilayah kerjanya atau 6.940
keluarga. Puskesmas Kebon IX mendata keluarga dan memasukkan ke dalam program
entry yang diperoleh dari Provinsi Jambi, seperti tampilan di bawah ini :
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Pada pertemuan ini tim Litbang bersama dengan tim puskesmas melakukan Analisa
data untuk melihat nilai IKS. Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh tim Litbang,
nilai IKS Keluarga inti dari Puskesmas Kebon 9 adalah sebagai berikut :
-

Persentase Keluarga Sehat (Nilai IKS > 0,8) = 15,9 %

-

Persentase Keluarga Pra Sehat (Nilai IKS 0,5-0,8) = 66,5 %

-

Persentase Keluarga Tidak Sehat (Nilai IKS <0,5) = 17,6 %
Sedangkan hasil analisis cakupan IKS Inti yang dilakukan selanjutnya dapat

digambarkan seperti di bawah ini:

Sedangkan nilai IKS Keluarga Besar dari Puskesmas Kebon IX relatif tidak berbeda
dengan IKS Keluarga Inti, yaitu sebagai berikut :
-

Persentase Keluarga Sehat (Nilai IKS > 0,8) = 17,8%

-

Persentase Keluarga Pra Sehat (Nilai IKS 0,5-0,8) = 66,6%

-

Persentase Keluarga Tidak Sehat (Nilai IKS <0,5) = 15,6%
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Hasil analisis cakupan IKS Keluarga Besar dapat digambarkan seperti di bawah ini :

Dari hasil analisis tersebut dapat kita lihat bahwa keluarga sehat yang ada di
wilayah kerja Puskesmas Kebon IX baru mencakup 15 persen, dan sebagian besar
merupakan kategori keluarga pra sehat.

Lokakarya Mini di Kecamatan
Setelah puskesmas sudah melakukan analisa data PIS-PK dan sudah mengetahui
permasalahannya, ketiga Puskesmas membuat perencanaan program kerja berdasarkan
data dari semua bidang program di Puskesmas. Kegiatan pendampingan berikutnya
adalah pendampingan saat puskesmas melakukan lokakarya mini. Lokakarya mini yang
dilakukan adalah melakukan lokakarya dengan mengundang lintas sektor maupun
internal. Berikut diuraikan proses kegiatan lokarya mini di ketiga lokasi penelitian.
110

Kota Semarang
Agenda kunjungan tim pusat selanjutnya adalah pendampingan pada acara
lokakarya mini internal Puskesmas. Acara ini dihadiri oleh tim peneliti Litbangkes,
penanggung jawab PIS PK Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kepala Puskesmas, petugas
PIS PK Puskesmas, dan penanggung jawab program di Puskesmas. Pada acara ini
perwakilan dari Litbangkes memaparkan materi mengenai pedoman analisis dan
intervensi PIS PK. Paparan selanjutnya oleh Kepala Puskesmas adalah materi mengenai
intervensi masalah hipertensi yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Purwoyoso di
wilayah RW 11 Kelurahan Purwoyoso. Acara berikut dilanjutkan dengan mendengarkan
paparan dari masing-masing penanggung jawab program mengenai kegiatan atau
program kerja yang sudah dilakukan dan kendala yang dihadapi. Program kerja yang
dipaparkan telah sesuai dengan RPK tahun 2018. Sebagai dasar pembuatan RUK dan
RPK tahun 2018, Puskesmas Purwoyoso membuat perencanaan program kerja
berdasarkan data dari semua bidang program di Puskesmas tahun 2017 dan juga
berdasarkan hasil entri data PIS PK hingga akhir 2017. Puskesmas sudah memanfaatkan
data PIS PK meskipun baru sebagian keluarga yang terdata, sebagai acuan untuk
membuat program karena menyadari bahwa data PIS PK adalah database yang tidak
hanya mewakili, namun sebagai data real mengenai kondisi kesehatan seluruh
masyarakat. Berikut adalah sebagian dokumentasi kegiatan lokakarya mini di Puskesmas
Purwoyoso, Kota Semarang.

(a)

(b)
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(c)

(d)

Gambar 1.16 (a), (b), (c) dan (d) Lokakarya Mini Puskesmas Purwoyoso
Secara empiris bila cakupan kunjungan keluarga mencapai 30% lebih, maka
angka pencapaian IKS dan 12 indikator keluarga sehat relatif stabil dan bisa dijadikan
data dasar untuk perencanaan tahun-tahun selanjutnya. Untuk kabupaten/kota dengan
cakupan >30% sudah bisa dilakukan bina intervensi dengan tetap meneruskan cakupan
kunjungan keluarga mencapai 100%. Cakupan pendataan di Kota Semarang hingga bulan
September 2018 sudah mencapai 67%, khususnya di Puskesmas Purwoyoso sudah
memenuhi total coverage sehingga sudah bisa dilakukan penentuan prioritas masalah dan
intervensi kesehatan.
Berdasarkan profil Puskesmas tahun 2017, diperoleh informasi 9 peringkat teratas
penyakit yang diderita oleh masyarakat yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas
(Kelurahan Purwoyoso dan Kalipancur). Peringkat pertama penyakit adalah batuk, flu
disertai demam; diikuti dengan hipertensi di peringkat kedua; ISPA; gastritis; influenza;
penyakit pulpa dan periapikal; gangguan otot; diabetes melitus; penyakit akibat tidak
imunisasi. Sedangkan berdasarkan data PIS PK tahun 2017 diperoleh cakupan indikator
sebagai berikut:
Tabel 1.6 Cakupan Indikator PIS PK berdasarkan data Pusdatin 2017
Indikator PIS PK
Keluarga mengikuti program KB
Ibu hamil melahirkan di fasyankes
Bayi usia 0-11 bulan diberikan
imunisasi lengkap
Pemberian ASI eksklusif bayi 0-6
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Purwoyoso
39.11
98.66

Kalipancur
31.81
98.78

97.50
93.75

88.89
86.96

bulan
Pemantauan pertumbuhan balita
Penderita TB paru yang berobat
sesuai standar
Penderita hipertensi yang berobat
teratur
Penderita gangguan jiwa berat
berobat dengan benar
Tidak ada anggota keluarga yang
merokok
Sekeluarga sudah menjadi anggota
JKN
Mempunyai dan menggunakan
sarana air bersih
Menggunakan jamban keluarga
IKS
Sumber: Pusdatin, 2017

98.05

98.89

10.00

12.50

22.34

22.64

50.00

0.00

44.25

45.19

64.29

69.13

99.00
99.53
0.27

98.65
98.94
0.22

Dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan indikator paling rendah pada level
kelurahan maupun level Puskesmas adalah indikator penderita TB berobat teratur,
penderita hipertensi yang berobat teratur, keluarga mengikuti program KB, penderita
gangguan jiwa yang berobat teratur, tidak ada anggota keluarga yang merokok, dan
sekeluarga sudah menjadi anggota JKN. Enam indikator lain sudah sangat baik dengan
nilai cakupan di atas 90% yaitu persalinan di faskes, bayi mendapat imunisasi dasar
lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita, akses dan
perilaku penggunaan air bersih, akses dan perilaku penggunaan jamban keluarga.
Sehubungan dengan masalah sinkronisasi data, ternyata data yang diperoleh dari
program maupun dari hasil pendataan PIS PK menunjukkan masalah yang sama, yaitu
angka penderita hipertensi yang belum berobat secara teratur masih cukup tinggi. Hal ini
menjadi perhatian Puskesmas, apalagi didukung juga dengan hasil temuan dari PIS PK
bahwa kebiasaan merokok pada masyarakat masih cukup tinggi, dimana kebiasaan
merokok tersebut menjadi salah satu faktor risiko yang menyebabkan hipertensi.
Berdasarkan kedua sumber data tersebut, Puskesmas menyusun RUK tahun 2018. Namun
demikian, RUK yang disusun masih berpedoman pada data program dan angka
kunjungan pasien berdasarkan penyakit tertentu, dimana semua masalah kesehatan yang
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ditemui mendapatkan porsi yang sama untuk dibuatkan perencanaan program. Jika dilihat
dari tabel berisi informasi 10 jenis penyakit tertinggi di Puskesmas tahun 2017, tidak
ditemukan angka penderita TB. Pada tahun 2017 memang Puskesmas tidak mendapat
informasi dari pemegang program adanya warga Kelurahan Purwoyoso dan Kalipancur
yang menderita TB. Data penderita TB yang tercatat di laporan Puskesmas berasal dari
data kunjungan pasien, namun pasien tersebut tidak berdomisili di wilayah kerja
Puskesmas. Namun sejak dilakukan pendataan PIS PK dimana petugas mendata langsung
dengan melakukan kunjungan rumah, mulai ditemukan suspek penderita TB.
Untuk keperluan pembuatan RUK tahun 2019, Puskesmas Purwoyoso
menggunakan data hasil entri aplikasi Pusdatin dan aplikasi Purwoyoso. Pertimbangan
menggunakan sumber data dari 2 aplikasi yang berbeda karena data hasil kunjungan
rumah dan pendataan PIS PK tersimpan dalam kedua server aplikasi yang digunakan
Puskesmas untuk mengentri data. Puskesmas Purwoyoso mulai melakukan pendataan dan
entri data sejak November 2016 sampai Februari 2018 dengan menggunakan aplikasi
Pusdatin.
Lebih jauh diketahui bahwa sejak Februari 2018 hingga selesai tahap pendataan di
bulan April 2018, entri data dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi Purwoyoso.
Meskipun aplikasi Purwoyoso ini belum pernah diuji coba dan langsung digunakan untuk
melanjutkan entri data PIS-PK, tim Litbang tetap memberi support pada Puskesmas
Purwoyoso untuk memanfaatkan data yang dientri dengan aplikasi Purwoyoso tersebut.
Untuk menyempurnakan aplikasi tersebut, Tim Pusat melakukan telaah terhadap
kelayakan aplikasi, diantaranya adalah validitas rumus untuk tiap indikator, rumus IKS,
dan tampilan dashboard. Pertimbangan lainnya adalah karena aplikasi Purwoyoso
merupakan pilot project di Kota Semarang yang diharapkan dapat digunakan sebagai
alternatif aplikasi entri data untuk semua Puskesmas di Kota Semarang dengan fungsi
yang sama dengan aplikasi Pusdatin.
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(a)

(b)

Gambar 1.17 Tampilan Muka Aplikasi (a) Pusdatin; (b) Purwoyoso
Dari hasil telaah aplikasi Puskesmas Purwoyoso, ditemukan beberapa hal yang
masih harus diperbaiki agar output berupa nilai IKS dan cakupan indikator sesuai dengan
definisi operasional indikator PIS PK yang telah ditentukan secara nasional. Secara garis
besar, aplikasi ini bisa terus digunakan dengan catatan rumus yang masih salah harus
diperbaiki agar output berupa cakupan indikator serta IKS wilayah dapat digunakan
sebagai bahan analisis dan penentuan prioritas intervensi. Berikut adalah hasil telaah dan
masukan untuk penyempurnaan aplikasi di Puskesmas Purwoyoso:
1.

Nama kepala keluarga (KK) dan nama anggota keluarga (AK) sama, sehingga tidak
diketahui AK tersebut merupakan bagian dari KK yang mana.

2.

Ekspor data sebaiknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu

-

Data ruta (KK, IKS keluarga, kesimpulan indikator)

-

Data individu (seluruh isian kuesioner)

3.

Pada saat proses entri data AK, bukan nama AK yang muncul di layar, melainkan
nama pengentri. Seharusnya yang muncul adalah nama AK.

4. Entri data indikator KB belum mengakomodir pilihan jawaban ‘N‘, yaitu kondisi
WUS yang memiliki gangguan reproduksi, menopause, memiliki anak kurang dari 2,
dan belum memiliki anak.
5. Kode indikator pada aplikasi Purwoyoso seharusnya disamakan dengan kode pada
aplikasi Pusdatin.
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6. Pada saat ekspor data untuk pertanyaan indikator gangguan jiwa, jika tidak ada AK
yang didiagnosis gangguan jiwa, seharusnya isian jawaban untuk pertanyaan ‘minum
obat secara teratur‘ tidak diberi kode “T”, tapi cukup dikosongkan saja.
7. Tampilan aplikasi Purwoyoso sebaiknya mengadopsi tampilan aplikasi Pusdatin.
Dari hasil sementara pendataan PIS PK hingga akhir tahun 2017, Puskesmas sangat
merasakan banyak informasi tambahan yang mendukung data program. Namun
demikian, terdapat beberapa kekurangan pada aplikasi Pusdatin yang cukup menghambat
pihak Puskesmas untuk mengentri data dan mendapatkan hasil analisis untuk keperluan
intervensi wilayah. Berikut adalah beberapa poin yang cukup menghambat kelancaran
proses entri dan analisis data melalui aplikasi Pusdatin:
a. Proses log in aplikasi dan loading data sangat lambat, bahkan seringkali tidak bisa
diproses lebih lanjut karena akses jaringan yang padat.
b. Hasil analisis oleh sistem berupa nilai cakupan indikator dan IKS tidak dapat
langsung terlihat setelah data terupload. Diperlukan waktu bagi sistem untuk
mengolah data yang masuk.
c. Puskesmas tidak bisa mengunduh data yang sudah dientri ke aplikasi untuk
kepentingan analisis lanjut dan untuk memiliki data sendiri, Puskesmas harus
membuat permohonan resmi ke Pusdatin.
d. Proses permohonan data sangat lama, sehingga Puskesmas tidak bisa melakukan
intervensi sesuai dengan target.
Dengan mempertimbangkan hal-hal teknis yang cukup menghambat dan prioritas
terhadap penyelesaian masalah kesehatan masyarakat, pihak Puskesmas Purwoyoso
berinisiatif membuat aplikasi mandiri untuk kepentingan entri dan analisis data PIS PK.
Dengan menggunakan aplikasi ini Puskesmas lebih cepat melakukan proses pendataan,
entri, dan analisis data PIS PK. Bahkan hingga akhir bulan April 2018, pendataan PIS PK
di kedua kelurahan telah mencapai 100%.
Selain komitmen melaksanakan pendataan hingga 100%, Puskesmas Purwoyoso juga
sudah menerapkan penentuan prioritas masalah dan intervensi yang dilakukan
berdasarkan prioritas wilayah dan prioritas masalah. Dalam menentukan prioritas
masalah dan rencana intervensi, pihak Puskesmas Purwoyoso tidak menunggu sampai
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selesai pendataan 100%. Berdasarkan data PIS PK tahun 2017 dan updating data
sementara pada awal tahun 2018, pihak Puskesmas sudah bisa menentukan prioritas
masalah berdasarkan wilayah dan cakupan indikator.
Berdasarkan nilai indeks wilayah, Kelurahan Purwoyoso terpilih sebagai lokus untuk
prioritas intervensi karena memiliki nilai IKS lebih rendah dibandingkan Kelurahan
Kalipancur. Pemilihan lokasi intervensi di Kelurahan Purwoyoso difokuskan lagi dengan
melihat nilai IKS RW yang paling rendah, dan terpilih RW 11 sebagai lokus intervensi.
IKS RW 11 berdasarkan penghitungan bulan April 2018 sedikit menurun dibandingkan
IKS akhir tahun 2017. Salah satu indikator yang memberi kontribusi menurunkan nilai
IKS adalah penurunan cakupan penderita hipertensi yang minum obat secara teratur.
Berikut adalah hasil penghitungan cakupan indikator PIS PK di RW 11 Kelurahan
Purwoyoso:
Tabel 1.7 Cakupan Indikator PIS PK RW 11 berdasarkan data aplikasi Purwoyoso 2018
Indikator PIS PK
Keluarga mengikuti program KB
Ibu hamil melahirkan di fasyankes
Bayi usia 0-11 bulan diberikan
imunisasi lengkap
Pemberian ASI eksklusif bayi 0-6
bulan
Pemantauan pertumbuhan balita
Penderita TB paru yang berobat
sesuai standar
Penderita hipertensi yang
berobat teratur
Penderita gangguan jiwa berat
berobat dengan benar
Tidak ada anggota keluarga yang
merokok
Sekeluarga sudah menjadi
anggota JKN
Mempunyai dan menggunakan
sarana air bersih
Menggunakan jamban keluarga
IKS RW 11
Mempunyai dan menggunakan

Cakupan Indikator (%)
2017
2018
48.28
56.00
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00
94.74

100.00
95.00

33.33

100.00

5.28

5.11

2.64

97.00

8.30

7.00

90.94

93.00

98.11
97.74
0.05
98.11

98.00
98.00
0.049
98.00
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sarana air bersih
Menggunakan jamban keluarga

97.74

98.00

Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Puskesmas Purwoyoso adalah
penentuan prioritas masalah. Penentuan prioritas masalah dilakukan dengan membuat
skoring terhadap cakupan indikator kesehatan yang jelek (di bawah 50%) dengan metode
MCUA (Multiple Criteria Utility Assesment), yaitu (i)kegawatan, semakin gawat suatu
masalah, maka skornya semakin tinggi; (ii) besaran masalah, semakin banyak yang
menderita akibat suatu masalah kesehatan, maka skornya semakin tinggi; (iii)tren,
semakin sering suatu masalah kesehatan muncul, maka skornya semakin tinggi. Setelah
dilakukan pembobotan untuk masing-masing indikator bermasalah, maka diperoleh
prioritas masalah kesehatan, yaitu penderita hipertensi yang belum berobat secara teratur.
Rencana intervensi untuk hipertensi kemudian dituangkan dalam Rencana Usulan
Kegiatan (RUK) Puskesmas tahun 2019 (terlampir). Tentu saja rencana program kegiatan
yang dituangkan dalam RUK tidak hanya dikhususkan untuk intervensi masalah
hipertensi, namun juga membuat rencana kegiatan program lain dimana jenis kegiatan
dan besaran anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas. Dari hasil
pengamatan yang dilakukan oleh tim peneliti Litbang, Puskesmas sudah memasukkan
hasil pendataan PIS PK sebagai pertimbangan dalam menentukan program kegiatan yang
dituangkan dalam draft RUK 2019. Namun demikian, melalui kegiatan pendampingan ini
tim peneliti litbang memberi masukan kepada Puskesmas untuk kembali mencermati
hasil pendataan PIS PK dan diharapkan untuk memanfaatkan hasil cakupan indikator PIS
PK yang lain sebagai acuan dalam membuat program kegiatan.
Kabupaten Tasikmalaya
Berkaitan dengan kegiatan pendampingan berikutnya, yaitu lokakarya mini. Tidak
berbeda jauh dengan Puskesmas Purwoyosoo di Kota Semarang, berdasarkan hasil
analisis dari kegiatan sebelumnya, maka dibuatlah kegiatan lokakarya di Puskesmas
Cisaruni. Pertemuan penyusunan RUK dihadiri oleh program terkait (terutama PTM) dari
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Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa
program PTM Kabupaten Tasikmalaya akan mendukung secara penuh dalam
pelaksanaannya. Kepala seksi PTM menyanggupi penyediaan obat yang diperlukan dan
pencetakan leaflet untuk penyuluhan. Lokakarya mini juga diadakan di tingkat kecamatan
yang dihadiri oleh lintas program maupun lintas sektor, seperti Camat Cisaruni, Kepala
Puskesmas dan staf dari berbagai program Puskesmas Cisaruni, kepala desa kecamatan,
petugas BKKBN Kecamatan Cisaruni. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan
masukan dan dukungan sarana maupun prasarana. Untuk mendapatkan dukungan dari
lnitas sektor di tingkat kecamatan, dokumen RUK disampaikan pada saat pertemuan
lokakarya mini Kecamatan Cisaruni. Akhirnya dari lokakarya tersebut telah disusun
draft dokumen RUK Puskesmas Cisaruni tahun 2019 (terlampir).

Gambar 1.18 a.Peserta Lokmin Cisaruni b.Pembukaan Lokmin Cisaruni c. Paparan
saat lokmin

A

B

C

Berikut disampaikan rangkuman hasil lokakarya mini adalah sebagai berikut:
-

Dalam pertemuan ini, kepala puskesmas menyampaikan hasil PIS-PK di
Kecamatan Cisaruni, mulai dari capaian pendataan sampai dengan hasil pengolahan
dan analisis data (IKS dan cakupan indikator), dilanjutkan dengan penyampaian
draft RUK. Pada awalnya di ajukan RUK yang diajukan adalah untuk
meningkatkan penggunaan jamban komunal dengan pendanaan berasal dari dana
desa. Alasan kepala puskesmas mengajukan usulan pembangunan jamban komunal
adala karena masyarakat di wilayah Kecamatan Cisaruni masih BAB sembarangan.
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Akan tetapi usulan ini tidak disetujui, baik oleh Camat maupun kepala desa; karena
kegiatan yang didanai dari dana desa, pengajuan dilakukan 2 tahun sebelumnya;
sehingga tidak memungkinkan membangun jamban komunal pada tahun 2019.
Selain itu dana desa tahun 2019 telah direncanakan untuk membiayai kegiatan
prioritas lain.
- Camat dan petugas BKKBN tingkat kecamatan merasa keberatan terhadap hasil
pengolahan data PIS-PK untuk cakupan indikator keluarga mengikuti program KB
yang sangat rendah (2,54%). Petugas pemegang program KB puskesmas
menyampaikan permasalahan rendahnya cakupan KB, dan menjelaskan bahwa
menurut data yang dimiliki program KB menujukkan cakupan tidak serendah
menurut data PIS-PK. Dari hasil diskusi (klarifikasi penanggung jawab PIS-PK
Kecamatan Cisaruni) terungkap adanya perbedaan definisi operasional/intrepetasi
data menurut PIS-PK dengan pedoman yang digunakan oleh program KB.
- Dalam paparannya kepala puskesmas juga menyampaikan kerangka konsep tentang
berbagai faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi dan upaya
pengendalian penyakit dan upaya yang dapat meningkatkan cakupan penderita
yang berobat secara teratur (Gambar 4). Beberapa penyebab masalah meningkatnya
hipertensi di Desa Cisaruni, diantaranya adalah beban petugas pemegang program
yang terlalu berat karena memiliki tugas rangkap. Dari aspek penderita, kepatuhan
minum obat masih menjadi masalah karena kurangnya pengawasan keluarga dalam
minum obat (tidak seperti program TB yang sudah memiliki program pengawas
minum obat/PMO). Selain itu pelaksanaan skrining (untuk menemukan secara dini
kasus hipertensi) masih belum optimal. Hal ini terkait dengan sarana yang masih
menjadi masalah, seperti belum tersedianya stik kolesterol maupun pill card,
terbatasnya leaflet KIE, belum terjalinnya kerjasam lintas sektor. Berdasarkan
permasalahan tersebut, telah diidentifikasi alternatif pemecahannya. Untuk
ketenagaan, diantaranya dengan meningkatkan kapasitas petugas dalam skrining
maupun pemeriksaan laboratorium deteksi hipertensi, pelatihan kader dalam
pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan tensimeter digital. Untuk
mengatasi penugasan rangkap, akan diusulkan penambahan tenaga, dan untuk
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meningkatkan kepatuhan penderita dalam minum obat; akan dibentuk kelompok
PMO beserta sms gateway PMO. Upaya lain, adalah meningkatkan frekuensi
penyuluhan terhadap penderita tentang pentingnya minum obat dan tanaman obat
keluarga (TOGA) sebagai obat alternatif dalam mengatasi hipertensi.

Untuk

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat pentingnya perilaku hidup
sehata; dilakukan dengan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
Dalam Germas dianjurkan untuk melakukan aktifitas fisik dan makan buah sayur,
yang merupakan hal penting untuk mengurangi risiko terjadinya hipertensi
- Disepakati kegiatan dalam rangka meningkatkan cakupan indikator hipertensi yang
berobat secara teratur disepakati menjadi kegiatan proritas Puskesmas Cisaruni.
Seluruh wakil dari lintas sektor (Camat, kepala desa, dan wakil dari BKKBN
kecamatan) berkomitmen mendukung kegiatan tersebut, sedangkan Puskesmas
akan mendorong kegiatan inovatif Kembangsorga (Kecamatan Padakembang Sehat
Dengan Berolahraga) yang selama ini mulai berjalan di Desa Cisaruni.
Kabupaten Muaro Jambi
Berbeda dengan kegiatan lokakarya yang diadakan di Puskesmas Purwoyoso,
Kota Semarang dan Puskesmas Cisaruni, Kabupaten Tasikmalaya, di Puskesmas Kebon
IX, Muaro Jambi kegiatan pendampingan lokakarya diadakan di Puskesmas Kebon IX
dan mengundang lintas sector, lintas program. Berdasarkan hasil pendampingan
sebelumnya, dilakukan rekap data masalah indikator PIS PK, maka masalah indikator
PIS-PK terbesar dari Puskesmas Kebon IX adalah:
a.

Anggota keluarga merokok

: 4 dari 5 desa

b. Keluarga belum menjadi anggota JKN

: 4 dari 5 desa

c.

: 3 dari 5 desa

Penderita TB tidak berobat sesuai standar

d. Ibu bersalin tidak di faskes

: 1 dari 5 desa

e.

Bayi tidak mendapat ASI Eksklusif

: 1 dari 5 desa

f.

Penderita hipertensi tdk berobat teratur

: 1 dari 5 desa

g.

Gangguan jiwa berat tidak diobati/dtelantarkan : 1 dari 5 desa
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Pada pertemuan tersebut selain disampaikan 3 indikator PIS PK tertinggi di masingmasing desa, dibahas juga temuan tentang kesehatan di 5 wilayah desa berdasarkan
pendataan PIS PK. Adapun temuan tersebut adalah:
a.

Desa Ladang Panjang: perbanyak sosialisasi dan pendampingan masalah-masalah
kesehatan.

b. Desa Talang Belido: a) tolong ada fogging untuk menanggulangi masalah DBD
karena akan masuk musim hujan; b) bagaimana cara mengurangi jumlah perokok
karena di desa ini banyak sekali perokoknya.
c.

Desa Kebon IX: a) tolong fasilitasi warga miskin yang belum dapat KIS, karena
ternyata beberapa KIS kurang tepat sasaran; b) bagaimana upaya – upaya yang dapat
dilakukan agar masyarakat dapat sehat tanpa bahan – bahan kimia, kembali kepada
bahan makanan dan minuman tradisional.

d. Desa Talang Kerinci: bagaimana upaya yang dapat diperbuat agar masyarakat dapat
hidup sehat agar terhindar dari stroke dsb, menjaga tubuh sehat.
e.

Petugas Lapangan KB Kecamatan Sungai Gelam: bisa tidak dilakukan tes IVA dan
pemasangan IUD dikerjakan secara bersamaan agar lebih banyak WUS yang
terjaring

Di akhir pertemuan disepakati masalah TB akan lebih mendapat perhatian di Puskesmas
Kebon IX. Berikut adalah sebagian dokumentasi pendampingan pertemuan tersebut:

A
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B

C

D

Gambar 1.19 a.Paparan dari tim litbang b.Peserta lintas program di Lokmin
Puskesmas Kebon IX c.Peserta Lintas sektor di Lokmin d.Peneliti konfirmasi hasil
analisa dengan Sekdes

Pendampingan Penyusunan RUK (intervensi terintegrasi PIS-PK) di
Ketiga Puskesmas
Kegiatan pendampingan berikutnya adalah pendampingan penyusunan RUK di
ketiga lokasi puskesmas. Pada pendampingan tersebut tim peneliti litbang tidak bekerja
sendiri namun berintegrasi dengan Lintas program baik itu dari Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, maupun dengan Lintas Sektor seperti misalnya dukungan dari
Pemerintah Daerah (Pemda), maupun tokoh masyarakat setempat. Berikut diuraikan
kegiatan pendampingan penyusunan RUK di ketiga puskesmas.
Puskesmas Purwoyoso, Kota Semarang
Untuk menentukan intervensi masalah hipertensi, pihak Puskesmas melakukan
diskusi dengan pemangku wilayah, kader, dan tokoh masyarakat sehingga diperoleh
informasi penyebab masalah. Dari hasil diskusi diperoleh informasi bahwa penyebab
masalah adalah pengetahuan warga tentang bahaya hipertensi masih sangat rendah,
koping pada pasien hipertensi rendah, perilaku dan kebiasaan merokok.

Rencana

intervensi untuk masalah hipertensi kemudian dituangkan dalam Rencana Usulan
Kegiatan (RUK) Puskesmas tahun 2019 (terlampir).
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Di sesi berikutnya, Kepala Puskesmas juga memaparkan RUK tahun 2019 yang
sudah dibuat. Tentu saja rencana program kegiatan yang dituangkan dalam RUK tidak
hanya dikhususkan untuk intervensi masalah hipertensi, namun juga telah dibuat rencana
kegiatan program lain dimana jenis kegiatan dan besaran anggaran disesuaikan dengan
kebutuhan dan skala prioritas. Dari hasil pengamatan Tim Pusat, Puskesmas sudah
memasukkan hasil pendataan PIS PK sebagai pertimbangan dalam menentukan program
kegiatan yang dituangkan dalam draft RUK 2019. Namun demikian, melalui kegiatan
pendampingan ini Tim Pusat memberi masukan kepada Puskesmas untuk kembali
mencermati hasil pendataan PIS PK dan diharapkan untuk memanfaatkan secara
maksimal hasil cakupan indikator PIS PK yang lain sebagai acuan dalam membuat
program kegiatan.
Sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan utama di wilayah kerja di
tahun berjalan, Puskesmas Purwoyoso masih berpedoman pada RUK yang dibuat tahun
2017 karena berkaitan dengan alokasi sumber daya dan anggaran. Hasil pendataan PIS
PK tahun 2018 yang telah mencapai total coverage menguatkan kembali masalah
hipertensi yang harus segera diintervensi agar jumlah penderita yang minum obat teratur
dapat meningkat. Menilai urgensi dalam penanganan masalah hipertensi yang cenderung
meningkat dibanding tahun sebelumnya, pihak Puskesmas berinisitaif membuat program
kegiatan baru yang sebelumnya tidak terakomodir di dalam RUK tahun 2018 dengan
menggunakan anggaran non APBD yang dari Forum Kesehatan Kelurahan (FKK).
Beberapa program kegiatan yang sudah berjalan sejak Bulan Mei 2018 adalah:
1.

Penyuluhan hipertensi dan rokok

2.

Jemput bola pada pasien gawat hipertensi

3.

CETAR (Cek Tensi Saat Arisan)

4.

Taman Hepi (Taman Anti Hipertensi)

5.

Senam Kesegaran (Kembali Sehat, Bugar, dan Menawan)

6.

Pembuatan media Promkes
Dengan telah dilakukannya intervensi terhadap masalah kesehatan utama, diharapkan

Puskesmas dapat melakukan monitoring terhadap sasaran dan melakukan updating data
PIS PK terutama apabila terdapat perubahan status kesehatan. Draft RUK tahun 2019
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juga diharapkan diperkaya kembali dengan program kerja yang difokuskan pada masalah
kesehatan hasil analisis PIS PK.
Di Puskesmas Purwoyoso, selain kegiatan pendampingan lokmin internal dan
pembuatan RUK tahun 2019, tim litbang juga melakukan wawancara terhadap tokoh
agama, tokoh masyarakat, dan kader untuk mengetahui respon dan manfaat kegiatan PIS
PK bagi masyarakat, sekaligus mengkonfirmasi bahwa kegiatan pendataan sudah
dilaksanakan sesuai pedoman. Berikut kutipan berbagai pemahaman dari beberapa kader
dan tokoh masyarakat mengenai pendataan PIS PK:
“PIS-PK sendiri nggih singkatannya Program Indonesia sehat dengan pendekatan
keluarga.Ya kita wawancara dengan, yang wawancara dari kesehatan nggih,dari sini
maksudnya, itu tentang kehidupan sehari-hari misalnya, apa ya, punya jamban, punya
balita diimunisasi dan lain-lain gitu”(Kader RN)
“…menurut saya program keluarga sehat itu ya petugas puskesmas harus rajin
memantau kesehatan warganya. Jadi kalau ada warga yang sakit segera mendapat
pertolongan” (Toga N, 65 tahun)
Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa petugas sudah
melakukan kunjungan keluarga dan mendata sesuai alur pertanyaan. Tidak hanya
bertanya, petugas juga memberi penjelasan terkait kegiatan yang dilakukan selama
pendataan. Berikut kutipannya.
“Petugas puskesmas memberikan penjelasan maksud dan tujuan dilakukan kunjungan
kerumah rumah warga” (Toga N, 65 tahun)
Meskipun petugas sudah berusaha menyampaikan pertanyaan sesuai alur, namun
nampaknya diperlukan penjelasan lebih detil mengenai maksud masing-masing
pertanyaan agar mudah dipahami oleh responden. Kader yang mendampingi bisa ikut
membantu menjelaskan kepada responden. Berikut kutipannya:
“Kan biasanya di rumah orang tua, kadang biasanya petugasnya anak muda
menyampaikannya sesuai bacaan. Jadi dibantu dengan komunikasi penyampaiannya
oleh kader. Petugasnya menanyakan pertanyaannya satu-satu. Tapi kadang suka ga
nyambung…ini apa toh (respon dari ART), jadi dijelaskan” (Kader SH, 44 tahun)
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Selain bertanya mengenai 12 indikator kesehatan, petugas Puskesmas juga
melakukan pemeriksaan tekanan darah dan memberikan masukan untuk responden yang
memiliki tekanan darah di atas normal. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas sudah
sesuai dengan tujuan kegiatan PIS PK, dimana kunjungan keluarga ditujukan untuk
memperoleh informasi secara langsung mengenai status kesehatan masyarakat dan
memberikan intervensi awal apabila ditemukan gejala atau masalah kesehatan di level
keluarga. Berikut kutipannya:
“Iya..hipertensi itu gini loh Mba…kadang kita cek ke lapangan itu kadang 130/90.
Katanya wis rapopo Mba aku dah biasa. Kita pelan-pelan ngasi taunya…sampeyan
harus rutin ceknya di Pos Lansia ceknya. Jadi kita sedini mungkin mengetahui gejala
hipertensi, jadi lebih baik. Jadi yang kasih sarannya saya..hehehe (tertawa). Karena kan
petugas Puskesmasnya masih muda, jadi cuma periksa. Karena kan orangnya di tempat
saya agak kaku-kaku, agak sensitif orangnya. Petugas juga selalu bawa alat tensi dan
periksa tensi. Sarannya berobat dulu, awalnya itu kan diobati dulu supaya tensinya
turun. Lalu disarankan jangan makan banyak garam, harus olahraga” (Kader SH, 44
tahun)
“Karena (tekanana darahnya) normal nggih, cuma dikasih tahu sebaiknya, itu makanan
seimbang itu tadi, gizi seimbang” (Kader RN)
“Ya petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah dan memberikan saran untuk selalu
rajin kontrol tekanan darah mengingat usia saya sudah tua”(Toga N, 65 tahun)

Kegiatan kunjungan keluarga tidak hanya menghasilkan data dari 12 indikator
kesehatan, namun juga sekaligus menjaring gejala penyakit dan kasus-kasus baru yang
mungkin tidak akan didapatkan Puskesmas apabila hanya menunggu pasien datang
berobat ke Puskesmas, contohnya TB. Berdasarkan data kunjungan pasien tahun 2017,
tidak ada pasien TB yang berobat ke Puskesmas. Namun dari hasil kunjungan keluarga
pada kegiatan PIS PK, diperoleh suspek penderita TB yang bisa ditangani lebih dini
sebelum terlanjur menularkan penyakit tersebut ke anggota keluarga lain. Khusus untuk
keperluan pendataan TB, Puskesmas juga membekali petugas dengan masker, sarung
tangan, dan pot untuk mengumpulkan dahak anggota keluarga yang memiliki gejala TB.
Berikut kutipannya:
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“Iya petugasnya menanyakan suspek gitu loh Mba. Misalkan ada batuk-batuk, ditanya
“sudah berapa hari”, disuruh periksa gitu Mba ke Puskesmas. Nanti 3 hari kemudian
saya (ibu kader) datang lagi tanya sudah periksa belum. Atau nanti petugasnya datang
bawa pot buat dahak. Jadi petugasnya bawa pot, pake kelengkapan masker, sarung
tangan” (Kader SH, 44 tahun)
“Petugas menanyakan apakah di rumah ada yang menderita sakit batuk lama” (Toga N,
65 tahun)
Selain memberikan pertanyaan kepada informan, petugas juga melakukan
observasi jamban dan ketersediaan air bersih:
“Nggih disebelah mana septic tanknya, kalo air engga karena saya kan juga jualan ada
galon, masaknya pake ini mba, kalo yang nyuci pake artesis. Waktu itu kayanya sekalian
periksa jentik deh, dia bilang bu saya periksa jentik ya, itu aja”(Kader RN)
“Ditanya ada septic tank nya engga, he em dilihat ke belakang. Terus kemarin juga
sosialisasi dan deklarasi ODF (Open Defecation Free). Deklarasinya dari Kelurahan,
satu kelurahan harus sudah pake jamban. Kalo belum pake jamban, dari BKM (Badan
Kesejahteraan Masyarakat) yang mengelola yang membikinkan. Mereka memfasilitasi
jamban komunal” (Kader SH, 44 tahun)
“Ya petugas menanyakan apakah memiliki jamban atau tidak. Kalau di RT saya ratarata sudah punya jamban sendiri”(Toga N, 65 tahun)
Selain melakukan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat, tokoh
agama, dan kader, juga dilakukan wawancara mendalam pada 5 keluarga yang sudah
didata oleh Puskesmas. Tujuan wawancara ini untuk mengkonfirmasi apakah pendataan
yang dilakukan oleh petugas Puskesmas sudah sesuai dengan pedoman.
Puskesmas Cisaruni, Tasikmalaya
Berbeda halnya dengan Puskesmas Purwoyoso, Kota Semarang, menurut
penanggung jawab PIS-PK dan Kepala Seksie Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten
Tasikmalaya, selama ini belum ada program atau kegiatan PIS-PK yang dilakukan secara
lintas program di Dinas Kesehatan. Kegiatan PIS-PK masih berjalan sendiri di Bidang
Yankes. Selama ini belum ada sosialisasi antar program untuk kegiatan PIS-PK ini.
Namun demikian memang pernah ada bidang P2P (Pencegahan dan Pemberantasan
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Penyakit) yang meminta laporan TB (Tuberculosis) dari pendataan PIS-PK, tetapi hal
tersebut belum bisa diberikan karena pendataan belum total coverage. Berikut kutipan
wawancara mendalam dari penanggung jawab PIS-PK Dinas Kesehatan Kabupaten
Tasikmalaya terkait kegiatan terpadu (lintas program).
“Iya berjalan sendiri, kadang orang lain juga minta ya seperti P2P. Bu Leni minta
laporan TB itu gampang tinggal ke PIS PK. Iya memang kalau secara ngomong
gampang, kalau itu sudah berjalan, semua itu nggak usah kemana-mana tinggal ke
koordinator PIS PK, itu sudah muncul di tiap puskesmas, kalau semua sudah total
coverage. Pada kenyataannya kita belum. Jadi sayang, kalau yang sudah selesai hanya
satu desa, TB paru yang diketahui berarti hanya satu desa. Jadi dari P2P sudah minta,
tapi kita kan belum ada.”
Untuk tingkat puskesmas, kerjasama lintas program sudah ada karena biasanya
petugas di puskesmas memegang beberapa program dan selalu ada pertemuan lokmin
(lokakarya mini) di puskesmas. Berdasarkan keterangan informan penanggung jawab
PIS-PK puskesmas, sudah ada kegiatan PIS-PK yang terpadu dengan lintas program.
Misalnya, sosialisasi PIS-PK di masyarakat dilakukan saat posyandu atau pengajian oleh
petugas kesehatan yang ada di desa. Kemudian, masalah kesehatan yang ditemui dari
hasil pendataan ditindaklanjuti sesuai dengan program di puskesmas.

Gambar 1.20 kegiatan Penyusunan RUK dengan Lintas Program di Cisaruni
Kegiatan lokakarya mini dilakukan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
PIS-PK. Bahasan terkait perencanaan antara lain perencanaan pengumpulan data, seperti
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pembagian tim dan wilayah pendataan. Sementara yang terkait pelaksanaan antara lain
masalah-masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas hasil dari pendataan, yang mana
intervensi kemudian dilakukan. Saat lokmin ini, ada pihak lintas sektor yang kurang
berkenan jika kondisi wilayah kerjanya dikatakan tidak sehat. Lokmin dalam rangka
tahap monitoring dan evaluasi program puskesmas belum dilakukan karena pendataan
belum selesai dilakukan hampir semua puskesmas.
“….Di Sukaraja sering dibahas di lokmin tentang PIS PK. Masalah yang sering muncul
di Sukaraja tuh kayak jiwa, gangguan jiwa. Sekarang dari hasil PIS PK udah merujuk
hampir 6 orang yang jiwa. Itu aja. Memang ada progress dari PIS PK ini” (M, Sukaraja)

“….Untuk sosialisasi ke masyarakat, sama. Kami juga menggunakan perangkat yang
ada di desa. Petugas kesehatan yang ada di desa, ada perawat, ada bidan, yang
langsung berhadapan dengan masyarakat pada waktu posyandu ataupun pada waktu
pengajian…” (TE, Bojongasih)

Untuk saran tindakan korektif terhadap pelaksanaan PIS-PK di Dinas Kesehatan
belum ada koreksinya karena kegiatan PIS-PK di Dinas kabupaten tahun 2018 ini hanya
kegiatan monev saat ini (bersamaan dengan pendampingan dari Litbangkes). Hanya saja
diharapkan adanya realisasi dana dari Dinas Kesehatan dalam monitoring langsung
kegiatan PIS-PK ke puskesmas. Sedangkan menurut Kepala Seksie Yankes Primer,
berdasarkan hasil pengamatan yang di dapat dari masalah yang ada pada pelaksanaan
PIS-PK dan pengalamannya selama menjadi kepala puskesmas, dahulu BOK langsung ke
rekening bendahara BOK, sedangkan sekarang harus melalui kas daerah, hal itulah yang
menjadi masalah birokrasi. Akhirnya kegiatan di puskesmas dilakukan, tetapi anggaran
terlambat. Kemudian sebaiknya siapakah yang melakukan intervensi dalam melakukan
intervensi terkait 12 indikator PIS-PK, apakah tim PIS-PK puskesmas atau siapa. Selain
itu juga masih rendahnya dana PIS-PK di Dinas Kesehatan. Berikut kutipan wawancara
mendalam dari penanggung jawab PIS-PK dan Kasie Yankes Dinas Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya terkait saran tindakan korektif terhadap pelaksanaan PIS-PK.
“Kalau ke puskesmas tindakan korektifnya apa ya Bu.., paling ke kepala puskesmas aja
kalau rapat atau di grup. Kalau saya kan gak masuk ke grup kepala puskesmas, jadi saya
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paling ngomong ke Pak Kasie, tolong puskesmas yang sudah PIS PK, diajukan lagiuntuk
tahun 2019, rencana kegiatan mau seperti apa lagi.., atau yang sudah tapi hanya diam
juga nantinya mau seperti apa.., saya sudah bilang..”
“Tadi nyambung lagi ke BOK, dulu kan BOK langsung ke rekening bendahara BOK,
sekarang melalui kas daerah, itu yang menjadi masalah, birokrasi. Akhirnya kegiatan
kita itu sering kegiatan dilakukan, tapi anggaran terlambat. Alangkah baiknya anggaran
dana BOK itu dikembalikan lagi seperti semula langsung ke rekening bendahara BOK
seperti JKN.”

Gambar 1.21 Paparan Kapus
Cisaruni
dalam
kegiatan
penyusunan RUK

Puskesmas Kebon IX, Muaro Jambi
Kegiatan pendampingan berikutnya di Puskesmas Kebon IX, Kabupaten Muaro
Jambi diawali dengan konfirmasi permasalahan hasil pendampingan sebelumnya yang
dilakukan oleh peneliti Litbang pada Kepala Puskesmas Kebon IX. Tim peneliti
menghubungi Kepala Puskesmas Kebon IX untuk memastikan intervensi apa yang akan
dilakukan oleh puskesmas dan di desa mana intervensi tersebut akan dilaksanakan. Hal
ini berkaitan juga dengan bantuan program teknis yang akan diberikan kepada
puskesmas. Berdasarkan RUK yang telah mereka buat, maka ditetapkan oleh puskesmas
bahwa intervensi akan diprioritaskan di Desa Mekar Jaya dengan membuat Pos TB Desa,
karena desa tersebut penduduknya paling banyak dan penemuan kasus sulit karena warga
suspect TB malu atau tidak mau periksa dahak.
Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2018 dilakukan intervensi masalah TB Paru
di desa Mekar Jaya. Selain melakukan intervensi di desa Mekar Jaya, kami juga
mandatangkan Subdit TB Kemenkes di pertemuan lokakarya mini bulanan. Lokakarya
mini bulanan dilakukan di Puskesmas Kebon IX. Pada pertemuan lokakarya mini bulanan
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dihadiri oleh kasie dan penanggungjawab KS Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi,
para bidan desa, kader dan aparat desa Mekar Jaya serta petugas puskesmas kebon IX.
Pada pertemuan tersebut Subdit TB Kemenkes memaparkan tentang situasi TB
dan akselerasi penemuan kasus dalam percepatan eliminasi TB tahun 2030. Selain itu
dinas kesehatan kabupaten muaro jambi juga memaparkan tenatng Pos TB desa yang
sudah dijalankan Puskesmas lainnya di kabupaten Muaro Jambi. Tanya jawab dan diskusi
dengan para bidan desa juga petugas puskesmas membahas terkait bagaimana tatalaksana
penemuan kasus TB. Berikut dokumentasi pertemuan Lokmin di Puskesmas Kebon IX.

Gambar 1.22 Paparan dari Subdit TB saat Lokmin penyusunan RUK di Kebon IX

Gambar 1.23 Kegiatan Penyusunan RUK di Puskesmas Kebon IX

Model Integrasi Intervensi PIS-PK
Sesudah kegiatan penyusunan RUK selesai, maka kegiatan berikutnya yang
dilakukan adalah implementasi Model Integrasi Intervensi berdasarkan permasalah dari
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nilai IKS. Model intervensi yang dibuat di ketiga lokasi penelitian tidaklah hasil dari tim
puskesmas sendiri. Model intervensi yang dibuat di ketiga lokasi berintegrasi dan
mendapat dukungan dari lintas sector maupun lintas program. Berikut diuraikan ketiga
Model intervensi yang telah diimplementasikan.
Model Integrasi Pengendalian Hipertensi di Puskesmas Purwoyoso
Jika kita berbicara mengenai hipertensi, Puskesmas Purwoyoso selama ini sudah
melakukan beberapa upaya terkait masalah hipertensi yang menjadi masalah utama di
wilayah kerja Puskesmas. Masalah hipertensi menjadi masalah kesehatan yang harus
segera diantisipasi, dimana angka cakupan indikator penderita hipertensi yang minum
obat teratur mengalami sedikit penurunan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017.
Penurunan angka cakupan ini menunjukkan bahwa selama 2 kurun waktu kesadaran
penderita untuk minum obat berkurang atau ada penambahan penderita hipertensi yang
tidak minum obat secara teratur. Kondisi ini apabila tidak ditangani akan cukup
berbahaya bagi penderita terkait dengan risiko lanjutan seperti stroke dan penyakit
pembuluh darah lain yang bisa mengancam nyawa penderita.
Untuk menangani masalah ini, Puskesmas membuat program penanganan dan
pencegahan penderita hipertensi berintergrasi dan bekerja sama dengan lintas sektor,
yaitu dengan menggunakan dana dari Forum Kesehatan Kelurahan (FKK). Program yang
sudah berjalan diantaranya yaitu jemput bola pasien gawat hipertensi, cek tensi saat
arisan, dan taman anti hipertensi.
a.

Jemput bola pasien gawat hipertensi
Melalui kegiatan kunjungan rumah dan pendataan PIS PK, Puskesmas memperoleh

informasi anggota keluarga yang mengalami hipertensi. Dari hasil wawancara dapat
diketahui beberapa kendala yang menyebabkan penderita tidak memeriksakan diri ke
fasilitas kesehatan atau tidak minum obat secara teratur, diantaranya adalah kendala usia
dan kesulitan transportasi. Sebagai upaya untuk mempermudah akses bagi pasien
hipertensi yang sudah lanjut usia dan kesulitan untuk mencapai Puskesmas, maka dibuat
program jemput bola pasien gawat hipertensi dengan mendatangkan tenaga medis ke
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rumah warga tersebut untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan. Petugas
Puskesmas aktif melakukan kunjungan ke rumah warga yang didukung dengan alat
transportasi berupa motor yang disediakan khusus oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang
untuk memperlanjar kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pendataan PIS PK.

(a)

(b)

(c)

Gambar 1.24 (a), (b), (c). Kunjungan ke pasien gawat hipertensi
Petugas Puskesmas menginformasikan bahwa pasien gawat hipertensi yang
menjadi prioritas dikunjungi adalah pasien yang berusia lanjut, sehingga diharapkan
peran anggota keluarga lain untuk memberikan dukungan kepada pasien agar minum obat
secara teratur dan memeriksakan tekanan darah secara rutin. Hal ini cukup menjadi
kendala karena kebanyakan anggota keluarga memiliki kesibukan sehingga tidak sempat
membawa pasien untuk melakukan cek up rutin. Di sisi lain, petugas Puskesmas memiliki
keterbatasan untuk melakukan kontrol rutin sehingga updating untuk pasien hipertensi ini
tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat.
b. CETAR (Cek Tensi Saat Arisan)
Kegiatan cek tekanan darah saat arisan sebenarnya merupakan kegiatan screening
atau deteksi dini penderita hipertensi. Apabila ditemukan peserta arisan yang menderita
hipertensi, maka petugas Puskesmas melakukan upaya penyuluhan atau intervensi awal
dengan menjelaskan bahaya hipertensi, bagaimana pengobatannya dan pencegahannya.
Selain penyuluhan langsung, informasi mengenai hipertensi juga disampaikan melalui
133

media Pinkesga yang dibawa oleh petugas Puskesmas saat kegiatan CETAR berlangsung.
Meskipun target pengukuran tekanan darah adalah peserta arisan, namun petugas
Puskesmas mempersilahkan anggota keluarga lain untuk diukur tensinya karena sasaran
kegiatan ini adalah warga masyarakat yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas.

Gambar 1.25 Cek tekanan darah saat arisan (CETAR)
Cek tekanan darah saat arisan ini juga sekaligus melengkapi data pengukuran
tekanan darah yang merupakan salah satu poin isian dalam kuesioner PIS PK agar
diperoleh nilai IKS keluarga. Updating data hasil pengukuran tekanan darah peserta
arisan seharusnya bisa dilakukan secara rutin apabila kegiatan CETAR ini dilakukan di
setiap kegiatan arisan. Namun karena keterbatasan tenaga dan alat tensi, kegiatan ini
belum bisa dilakukan secara rutin mengikuti jadwal arisan di wilayah. Untuk mensiasati
keterbatasan ini, Puskesmas bisa melibatkan UKBM setempat sebagai kepanjangan
tangan dari Puskesmas agar berperan serta dalam kegiatan CETAR sehingga informasi
mengenai hipertensi pada anggota keluarga dapat secara rutin disampaikan ke Puskesmas
untuk segera dilakukan updating, monitoring, dan evaluasi intervensi.
c.

Taman hepi (Taman Anti Hipertensi)
Taman anti hipertensi yang dibuat di RW 11 Kelurahan Purwoyoso merupakan pilot

project hasil diskusi antara pihak Puskesmas dan masyarakat sebagai salah satu upaya
untuk mengurangi penderita hipertensi. Taman hepi ini ditanami berbagai tanaman obat
sebagai alternatif pengobatan herbal yang berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah,
contohnya belimbing dan seledri. Selain ditanami tanaman yang bermanfaat untuk
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menurunkan tensi, masyarakat sekitar juga memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami
tanaman obat yang bermanfaat untuk mengobati penyakit lain.

Gambar 1.26 Taman Anti Hipertensi
“Kembang Sorga” Model Intervensi Pengendalian Hipertensi di Puskesmas
Cisaruni
Puskesmas sebagai salah satu unit kerja dari pengorganisasian pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit hipertensi memiliki peran yang
strategis untuk melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan
promotif dan preventif masih perlu ditingkatkan agar angka prevalensi penyakit
hipertensi tidak mengalami peningkatan, dan penderita berobat secara teratur. Oleh
karena itu promosi kesehatan yang merupakan salah satu peran puskesmas sangat
berperan penting dalam pencegahan penyakit hipertensi di masyarakat.
Selama ini puskesmas telah melalukan beberapa upaya pengendalian hipertensi
dengan melakukan sosialilisasi, penyuluhan, dan pengobatan. Pada hari sabtu minggu
puskesmas ada penyuluhan penderita dan PMO (Pengawas Minum Obat) hipertensi, dan
penjadwalan rutin untuk pemeriksaan, termasuk program lansia (prolanis) Dalam
pelaksanaannya program ini mengalami beberapa kendala, seperti yang dinyatakan oleh
kepala Puskesmas Cisaruni:
terjadinya kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang diharapkan terhadap
penyakit hipertensi menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan memiliki peranan
penting dalam upaya pencegahan, khususnya upaya promosi kesehatan penyakit
hipertensi.
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Dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular, Puskesmas Cisauni telah
mengembangkan program yang inovatif, yang diberi nama “Kembangsorga” (Kecamatan
Padakembang Sehat Dengan Berolahraga). Program ini dikembangkan mulai tahun 2017,
dimana Konsep Kembangsorga lebih fokus pada pencegahan dan pengobatan hipertensi.
Secara prinsip konsep tersebut sesuai dengan program “Germas”, adalah mengajak
masyarakat untuk meningkatkan aktivitas fisik dengan olah raga. Dalam perjalanannya,
program ini menemui beberapa kendala, berdasarkan temuan hasil analisis data PIS-PK
dan ditunjang dengan data-data program; dimana hipertensi merupakan temuan masalah
yang perlu segera diprioritaskan, maka Kembangsorga akan lebih dintensifkan dan akan
dikembangkan lebih lanjut; karena saat ini Kembangsorga baru berjalan di satu desa
Cisaruni. Selain itu masalah hipertensi termasuk ke dalam standar pelayanan minimal
(SPM), maka pada tahun 2019 Kembangsorga akan dilaksanakan di semua desa
diitegrasikan dengan kegiatan posbindu yang selama ini telah berjalan.
Konsep pengembangan program Kembangsorga, lebih pada aktifitas fisik yang
disesuaikan dengan umur, jenis kelamin, dan tingkat keparahan penyakit (ringan, sedang
dan berat). Dengan demikian jenis olah raga yang disarankan kepada penderita olahraga
apa yang cocok untuk mereka. Kemudian pelaksanaannya juga dapat dilakukan di desa
atau di puskesmas dengan penjadwalan yang akan disepakati bersama-sama dengan lintas
sektor (PKK, desa/kecamatan). Untuk sarana dan prasarana penunjangnya memanfaatkan
sarana/prasarana program puskesmas yang telah berjalan, seperti posyandu lansia, dan
program gizi terkait diet hipertensi, dan lain-lain. Selama program ini berjalan, akan
dilakukan evaluasi untuk mengidetifikasi permasalahan yang ditemui dan solusinya.
Kembangsorga tidak meninggalkan kegiatan program yang selama berjalan, akan tetapi
lebih mengintensifkan kegiatan ynag telah berjalan dan ditambah pengembangan inovatif.
Secara umum kegiatannya meliputi penyuluhan, pemberian obat hipertensi, pembinaan
PMO, pembagian pill card untuk monitoring tekanan darah, pembagian kelompok
olahraga jadwalnya setiap sabtu di minggu ke 4 dimana kegiatan olah raga disertai dan
pemeriksaan. Terkait indikator SPM untuk hipertnesi ini, ada beberapa program yang
terkait yang mendukung seperti PTM, gizi, laboratorium, nanti akan dikolaborasikan.
Secara anggaran, akan dikolaborasikan anggaran JKN dan BOK. Jikan tidak (terkait
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aturan), RUK yang telah disusun akan diadvokasikan kepada litas sektor pada saat
musrembang tingkat desa. Diharapkan dana desa dapat membantu pembiayaan program
ini, karena sampai saat ini belum ada aturan yang jelas tentang penggunaan dana desa
untuk masalah kesehatan. Rencana kegiatan ini telah diadvokasikan kepada pemegang
program di tingkat Kabupaten. Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menyatakan
akan mendukung secara penuh. Dalam pembahasan RUK, Kepala seksi Pengendalian
Penyakit Kabupaten Tasikmalaya telah menyanggupi untuk memberikan dukungan
berupa obat dan leaflet untuk penyuluhan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan
Kembang Sorga di Puskesmas Cisaruni.

Gambar 1.27 Kegiatan Kembang Sorga di Puskesmas Cisaruni

Gambar 1.28 Para Lansia mengikuti Kegiatan Kembang Sorga
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Gambar 1.29 Tim Kembang Sorga di Puskesmas Cisaruni

Optimalisasi Pos TB Desa` di Puskesmas Kebon IX
Setelah pertemuan di lokakarya mini bulanan tersebut kepala Puskesmas dan tim
segera bergerak untuk mengimplementasikan Pos TB Desa di Desa Mekarjaya.
Puskesmas segera mengadvokasi kepala desa dan jajarannya, advokasi yang dilakukan
puskesmas adalah sebagai berikut:
a.

Melakukan sosialisasi tentang investigasi kontak TB kepada seluruh bidan desa juga
kader di desa Mekar Jaya

b. Melakukan sosialisasi Pos TB desa dan mengajak warga suspect TB untuk mau
periksa dahak.
c.

Melakukan advokasi agar desa dapat membantu menyediakan transport kader untuk
antar jemput dahak ke puskesmas pada tahun anggaran selanjutnya
Banyak perubahan yang terjadi setelah dilakukan intervensi, dimana kepala

puskesmas juga melakukan advokasi ke kepala desa Mekarjaya. Adapun hasil intervensi
yang terlihat nyata adalah:
a.

Terbitnya SK Kepala Desa Mekarjaya tentang Pembentukan Pos TB Desa per
tanggal 23 Oktober 2018.
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b. Terbentuknya Pos TB Desa di Dusun Kemenyan Desa Mekar Jaya.
c.

Sudah berhasil dikumpulkan 2 spesimen dahak dari warga yang suspect TB.

d. Puskesmas sudah merubah RPK dengan memasukkan anggaran TB untuk transport
pengantar dahak dari desa ke Puskesmas.
Beberapa catatan penting dari Puskesmas Kebon IX tentang keberhasilan dari
intervensi ini adalah adanya peran aktif kepala puskesmas kebon IX terkait dengan
pendataan dan intervensi PIS PK sangat baik dan beliau turun langsung ke lapangan
dalam mengawal kegiatan ini. Dalam melakukan pendataan, Puskesmas memiliki 5 buku
besar untuk masing-masing desa. Dimana buku tersebut untuk mencatat hasil pendataan
termasuk intervensi yang dilakukan di masing-masing kasus terkait PIS PK di wilayah
desanya. Pada saat melakukan intervensi, tim intervensi yang diturunkan biasanya
berjumlah 4-5 orang sesuai dengan kasus yang akan ditangani.
Intervensi yang dilakukan puskesmas masih bersifat normatif belum terintegrasi dan
belum melibatkan lintas sektor. Namun ketika tim penelitian pendampingan dari
Balitbangkes datang, dan setelah didampingi puskesmas baru melakukan intervensi
dengan melibatkan lintas sektor seperti melakukan advokasi dengan kepala desa. Terlihat
bahwa dari hasil penelitian ini puskesmas kebon IX sudah dapat menentukan prioritas
masalah dan melakukan koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan masalah di wilayah
kerjanya. Berikut dokumentasi dari keberadaan Pos TB Desa di wilayah Puskesmas
Kebon IX, Kabupaten Muaro Jambi.
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Gambar 1.30 Pos TB Desa di wilayah Puskesmas Kebon IX yang masih menumpang di
lokasi Posyandu Cempaka

Pemutakhiran data di Ketiga Puskesmas
Setelah rangkaian kegiatan pendampingan sampai dengan implementasi model
intervensi di ketiga lokasi selesai dilakukan, maka kegiatan pendampinan terakhir yang
dilakukan oleh tim peneliti Litbang bagi teman Puskesmas dan Dinas Kabupaten/Kota
adalah kegiatan pemutakhiran data.
Kota Semarang
Rangkaian

kegiatan

terakhir

pendampingan

kapasitas

daerah

adalah

pendampingan pemutakhiran data PIS PK. Kegiatan pemutakhiran data terbagi menjadi 2
disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Puskesmas, yaitu:
1. Pemutakhiran data anggota keluarga yang teridentifikasi mempunyai masalah
kesehatan yang diperoleh dari kunjungan rumah dan pendataan PIS PK. Untuk
mensiasati keterbatasan sumber daya, Puskesmas bisa memanfaatkan UKBM (Upaya
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang berada di dalam wilayah kerja
Puskesmas untuk melakukan monitoring keluarga yang bermasalah kesehatan dan
melaporkan hasil monitoring kepada Puskesmas. Dari hasil monitoring ini, selain
diharapkan nilai IKS wilayah meningkat, juga sebagai bahan evaluasi apakah
intervensi yang dilakukan Puskesmas sudah tepat untuk masing-masing individu atau
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wilayah. Apabila intervensi yang dilakukan belum memberikan hasil positif, maka
Puskesmas bisa mencari alternatif atau modifikasi intervensi sehingga bisa tepat
sasaran.
Pemutakhiran data ini belum dilakukan oleh Puskesmas karena keterbatasan. Setelah
kegiatan kunjungan rumah dan pendataan PIS PK mencapai total coverage
Puskesmas memprioritaskan kegiatan lain yang juga sudah diagendakan untuk tahun
2018. Namun demikian Tim Pusat sudah memberi masukan pada Puskesmas, untuk
segera melakukan pemutakhiran data melalui UKBM yang ada seperti Posbindu,
Posyandu, dan UKBM lain dan dibantu dengan tenaga kader untuk sekaligus
mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan terkait dengan 12 indikator
PIS PK.
2. Pemutakhiran data secara keseluruhan, merupakan kegiatan kunjungan rumah dan
pendataan ulang PIS PK terhadap seluruh keluarga yang tinggal di wilayah kerja
Puskesmas. Dalam draft RUK tahun 2019 Puskesmas sudah mencantumkan kegiatan
dan alokasi anggaran pendataan PIS PK kedua

di Kelurahan Purwoyoso dan

Kalipancur. Kegiatan pendataan direncanakan selama 3 bulan dengan pengajuan
anggaran sebesar Rp. 60.000.000 yang akan dilakukan oleh tenaga Promkes
Puskesmas. Selain kegiatan pendataan, Puskesmas juga mengajukan anggaran untuk
pelatihan petugas surveyor sebanyak 10 orang.
Meskipun di akhir kegiatan pendampingan Puskesmas Purwoyoso belum melakukan
pemutakhiran data PIS PK, namun Puskesmas telah berkomitmen untuk menindaklanjuti
masukan dari Tim Pusat. Sedangkan untuk aplikasi, pihak Dinas Kesehatan Kota
Semarang sudah berkomitmen untuk melakukan perbaikan aplikasi entri data sesuai hasil
review dan masukan dari Tim Pusat. Mereka membuat target perbaikan aplikasi selesai
pada bulan November 2018 sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan oleh seluruh
Puskesmas di Kota Semarang.
Kabupaten Tasikmalaya
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Dari hasil diskusi dengan penanggung jawab program

kabupaten maupun

puskesmas, diperoleh informasi bahwa ditemui beberapa kendala dalam implementasi
PIS-PK yang cukup penting seperti proses entry membutuhkan waktu yg lama terkait
kendala jaringan dan daya tampung server pusdatin, hasil pengolahan dan analisis data
hanya niai IKS dan cakupan indicator, sulitnya mengakses untuk mendapatkan raw data
dari server pusdatin; perlu pelatihan analisis dilevel puskesmas, aplikasi yang tersedia
tidak memungkinkan untuk membuat back up data.
Selain itu para penanggung jawab PIS-PK masih belum mengetahui pemanfaatan
data-data yang telah dikumpulkan. Disepakati dibuat lokal aplikasi untuk entry data yang
dapat dikirim ke server pusdatin dalam satu waktu dan membuat aplikasi pengolahan, dan
analisis data. Aplikasi entry data dibuat agar pada saat petugas melakukan entry dan
mengrim ke server Pusdatin Kemenkes, secara otomatis petugas Puskemas Cisaruni
memiliki back up data. Untuk selanjutnya data tersebut dapat diolah secara otomatis
menghasilkan berbagai informasi, seperti distribusi untuk setiap variabel/pertanyaan
dalam kuesioner maupun membuat korelasi antar variabel disamping IKS dan cakupan
indikator.
Tahapan dalam penyusunan aplikasi adalah sebagai berikut:
1. Mendefinisikan Masalah/Defining the problem
Masalah yang akan diselesaikan adalah membuat program entry sesuai dengan format
PIS-PK, yang dapat ditampilkan juga dalam bentuk tabel untuk kepeluan analisis
lanjut, hasil pengolahan dan analisis data seperti IKS, cakupan indikator PIS-PK,
distribusi frekuensi berbagai variabel.
2. Perencanaan/Planning/Desain Sistem
Pada tahap ini adalah mendefinisikan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh
program dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Bentuk dari perencanaan itu
bisa berupa flowchart ataupun algoritma dari program, sehingga kita akan tahu
proses apa saja yang ada dalam program tersebut. semakin detail flowchart atau
algoritma yang dibuat semakin mudah juga pada tahap implementasi/coding
nantinya.
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Flowchart adalah suatu diagram menggunakan simbol-simbol khusus yang sudah
menjadi standard internasional yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan
suatu masalah. sedangkan algoritma kbukan merupakan simbol tapi keteranganketerangan yang sesuai dengan keinginan kita, tidak ada standarnya. Oleh karena itu
flowchart biasa juga disebut sebagai algoritma dalam bentuk simbol-simbol khusus
yang dihubungkan dengan anak panah.
Membuat flowchart terlebih dahulu akan lebih menghemat waktu daripada langsung
melakukan

coding

sambil

mencoba-coba.

Kegiatan

mencoba-coba

akan

menghabiskan waktu ketika implementasi/koding karena harus merubah koding yang
lumayan banyak. Karena itu, biasakan membuat flowchart terlebih dahulu sebelum
memecahkan suatu masalah.
3. Implementasi/Koding/Programming
Tahap merupakan perbaikan error dan testing dan menulis program dengan
terstruktur dan sesuai dengan flowchart yang telah kita buat.
4. Dokumentasi/Documentation
Memberikan komentar-komentar pada program dan “bukukan” program yang akan
dibuat.
5. Testing
o

Unit Testing
Menguji setiap unit dan modul yang terdapat dalam program tersebut

o

Integration Testing
Menguji integrasi yang dilakukan kepada program seperti halnya ketika program
tersebut sudah diinstall di client kita yang membutuhkan integrasi dengan sisitem
yang lain seperti halnya integrasi dengan database.
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o

Validation Testing
Menguji masukan yang diberikan kepada program. apapun masukannya program
harus bisa menyelesaikan dengan baik.

o

Sistem Testing
Pada tahap ini menguji permorfa dari program, apabila program dijalankan dengan
kondisi-kondisi tertentu bagaimana?

6. Operasional dan Maintenance
Pada tahap ini untuk kroscek program yang telah kita buat dan testing ini bekerja
sebagaimana mestinya, update program, menyeselaikan bug yang tidak ditemukan
pada saat testing, serta pengembangan yang dapat dilakukan dengan program
tersebut.

Kabupaten Muaro Jambi
Berkaitan dengan pemutakhiran data di Kabupaten Muaro Jambi, dari hasil
wawancara dan pendampingan diketahui bahwa dalam melakukan entry, pengolahan
dana menggunakan aplikasi yang dibuat oleh salah seorang staf Bapelkes Provinsi Jambi.
Aplikasi tersebut sudah digunakan hampir di semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Saat melakukan analisa data dan penghitungan IKS serta cakupan wilayah hingga
membuat intervensi, Puskesmas Kebon IX didampingi oleh tim Litbang. Demikian pula
halnya dengan pemutakhiran data, dimana mereka masih menggunakan aplikasi yang
dibuat oleh Bapelkes Provinsi Jambi.
Puskesmas Kebon IX sudah melakukan pendataan terhadap 100 persen rumah
tangganya yang tersebar di 5 (lima) desa. Setiap desa memiliki 1 (satu) buku besar
sebagai catatan hasil temuan dari masing – masing indikator serta langkah intervensi apa
saja yang sudah mereka lakukan. Sementara ini intervensi yang dilakukan belum
terintegrasi dan masih kasus per kasus. Pendataan yang dilakukan dientry ke program
entry yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan program excel. Kepala
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Puskesmas Kebon IX memiliki catatan hasil entry data mereka dan mengetahui
persentase cakupan dari ke-12 indikator di masing – masing desa wilayah kerjanya.
Pendataan dan entry data dilakukan oleh bidan desa, kemudian direkap oleh PJ PIS PK
Puskesmas dan dilaporkan ke Kepala Puskesmas.
Data yang ada diolah dan dianalisa hingga mereka bisa memasukkan intervensi ke
dalam perencanaan puskesmas. Berikut tahapan yang dilakukan Puskesmas Kebon IX
dalam mengolah data PIS PK :
1.

Entri Data
Entri data dilakukan secara offline dengan menggunakan program entry yang dibuat
oleh Dinas Kabupaten Muaro Jambi dengan program excel. Kemudian data tersebut
diolah dengan program excel dan mengeluarkan hasil IKS setiap desa.

2.

Hasil IKS yang keluar kemudian dicatat oleh petugas puskesmas ke dalam buku
besar. Puskesmas Kebon IX mempunyai 5 buku catatan pendataan PIS-PK untuk 5
desa di wilayahnya. Buku tersebut berisi nomor, nama KK, nama penderita, umur,
alamat, indikator masalah, tanggal dan hasil kegiatan dari intervensi I-IV. Intervensi
PIS-PK dilakukan oleh tim terintegrasi yang terdiri dari 5-7 orang lintas program
puskesmas. Tim yang diturunkan disesuaikan dengan permasalahan terintegrasi dari
masalah indikator yang harus diintervensi.

3.

Setelah mendapat hasil IKS mana yang prioritas masalah di Puskesmas Kebon IX,
dimana dari hasil analisa data didapat 3 indikator PIS PK yang bermasalah yaitu :
Merokok, JKN dan TB.

4.

IKS yang diintervensi kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Usulan Kegiatan
(RUK) puskesmas melalui penggunaan dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK)
dari Pemerintah Pusat. Pada tahun anggaran 2018, Puskesmas Kebon IX sudah
memasukkan anggaran intervensi PIS PK ke dalam Rencana Usulan Kegiatan
(RUK). Intervensi yang dilakukan misalnya adalah melakukan sosialisasi dan
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pembiayaan bagi Pengawas Minum Obat (PMO) TB Paru, yaitu keluarga dari
penderita TB Paru.
5.

Intervensi secara terintegrasi untuk permasalahan 12 indikator PIS-PK belum
terstruktur dilakukan oleh Puskesmas Kebon IX dan belum dilakukan dengan baik
dan benar karena mereka mengatakan tidak ada standar yang baku, dan
pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi juga belum
didapatkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan dari Tim Peneliti Badan
Litbangkes untuk perbaikan RUK maupun RPK Puskesmas Kebon IX dalam
melakukan intervensi terintegrasi PIS-PK

Berikut adalah ‘buku besar’ yang memuat data-data untuk dapat diintervensi lebih lanjut.

Gambar 1.31 Buku Besar berisi data di Puskesmas Kebon IX
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Gambar 1.32 Buku Besar dari masing-masing desa di Puskesmas Kebon IX

7. PEMBAHASAN
Keberhasilan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
oleh Puskesmas memerlukan pemahaman dan komitmen yang kuat, tidak hanya dari
tenaga kesehatan yang terlibat, namun juga dibutuhkan pemahaman dan komitmen dari
pengambil keputusan di masing-masing daerah. Dalam pelaksanaan PIS PK, dinas
kesehatan kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menggerakkan elemen-elemen
terkait baik di level kabupaten maupun di level kecamatan, dalam hal ini level
Puskesmas, agar semua pihak yang terlibat bisa bersinergi menjalankan program prioritas
ini. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang memastikan bahwa Kota Semarang
berkomitmen penuh untuk menyelesaikan pendataan PIS PK hingga akhir tahun 2019.
Komitmen ini timbul karena menyadari bahwa hasil kunjungan rumah dan pendataan PIS
PK dapat digunakan sebagai baseline yang sangat baik untuk menentukan perencanaan
program kesehatan mengingat data tersebut merupakan data riil yang menggambarkan
kondisi kesehatan keluarga di wilayah Puskesmas.

Komitmen dari kabupaten

diwujudkan salah satunya dengan menyediakan sarana penunjang seperti motor PIS PK
yang digunakan sebagai alat transportasi bagi surveyor untuk melakukan kunjungan
rumah dan pengadaan tablet sebagai sarana pendukung pencatatan dan pelaporan hasil
kegiatan PIS PK. Hasil evaluasi pelaksanaan PIS PK di 6 kabupaten/kota tahun 2016
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menyebutkan bahwa keberhasilan pendataan PIS PK bagi kabupaten/kota yang telah
mencapai 50% salah satunya disebabkan adanya komitmen dari daerah baik di level
dinas kesehatan kabupaten/kota maupun di level Puskesmas, sedangkan daerah yang
belum melakukan pendataan disebabkan salah satunya kurangnya komitmen dari
pimpinan di level dinas kesehatan kabupaten. Selain komitmen yang tinggi, keberhasilan
kegiatan juga ditunjang dengan pemahaman yang baik mengenai indikator, tujuan, dan
manfaat kegiatan PIS PK. Daerah yang sudah memahami manfaat penggunaan data PIS
PK yang dapat digunakan sebagai data dasar untuk perencanaan program, akan
memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan kegiatan ini 1
Diawali dengan komitmen yang tinggi dan pemahaman mengenai manfaat data
PIS PK, pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan dukungan penuh bagi
semua Puskesmas yang ada di Kota Semarang untuk melakukan pendataan sesuai
pedoman dalam buku petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
Kegiatan pendekatan keluarga di Puskesmas merupakan kegiatan yang akan memperkuat
manajeman Puskesmas dimana di dalamnya terdapat integrasi dari seluruh program
kesehatan di Puskesmas, sumber daya, pemberdayaan masyarakat, sarana dan prasarana.
Komitmen yang tinggi dari berbagai sektor di luar Puskesmas maupun di luar Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota juga terjadi di Puskesmas Kebon IX, Kabupaten Muaro
Jambi, serta Puskesmas Cisaruni, Kabupaten Tasikmalaya. Komitmen tersebut antara lain
adalah dari Subdit TB Kementerian Kesehatan membantu Puskesmas Kebon IX
berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dalam mengatasi
masalah kesehatan berdasarkan nilai IKS di wilayahnya.
Keterlibatan dan kolaborasi sebagai bagian dari intergrasi juga terjadi di
Puskesmas Cisaruni, kabupaten Tasikmalaya. Kolaborasi dan komitmen yang tinggi dari
Kepala Seksi PTM di Dinas Kesehatan Tasikmalaya diberikan saat Puskesmas menyusun
rencana intervensi untuk mengatasi masalah hipertensi di wilayahnya. Semua dukungan
tersebut sangat penting dalam manajemen program, khususnya menuju paradigma sehat,
dimana di dalamnya terdapat upaya promotif preventif sebagai landasan pembangunan
kesehatan serta keterlibatan lintas sektor (Paparan Kabadan Litbangkes, 2017).
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Manajemen program, termasuk PIS PK, dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu
perencanaan (P1), penggerakan-pelaksanaan (P2), dan pengawasan-pengendalianpenilaian (P3). Perencanaan program kesehatan (P1) diusulkan dalam RUK dan RPK
dengan mengambil data dasar yang valid. Data PIS PK merupakan data yang sangat baik
sebagai dasar untuk membuat perencanaan program karena tidak hanya mewakili, namun
menggambarkan kondisi kesehatan keluarga yang sebenarnya. Tahap P2 merupakan
tahap pelaksanaan program kesehatan yang telah diusulkan dan tercantum dalam RPK
dan mendorong pencapaiannya melalui lokakarya mini berkala. Kegiatan ke lapangan
berupa kunjungan rumah dan pendataan, entri dan analisis data, dan penentuan alternatif
intervensi masalah kesehatan, berada pada tahap P2 ini. Pemantauan perkembangan
pencapaian target PIS PK (yang salah satunya juga dapat dilakukan melalui lokmin
berkala) merupakan tahap P3 2. Ketiga tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh ketiga
puskesmas, sehingga mereka dapat merancang dan melaksanakan intervensi berdasarkan
permasalahan yang mereka temukan dan telah dibuat dalam RUK serta RPK ketiga
puskesmas.
Dalam setiap pelaksanaan tahapan P1, P2, P3 Puskesmas mengidentifikasi
kendala-kendala yang bisa menghambat target kegiatan. Pada tahap P1 Puskesmas telah
memetakan kebutuhan baik dari segi alokasi dana, sumber daya, dan sarana penunjang.
Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan kunjungan rumah telah dianggarkan sejak tahun
2017 dan dipergunakan secara maksimal hingga seluruh target pendataan keluarga
tercapai di bulan April 2018. Kekurangan SDM untuk melakukan pendekatan keluarga
disiasati dengan merekrut tenaga surveyor yang berlatar belakang sarjana Promkes.
Diharapkan mereka tidak hanya sekedar mendata, namun juga bisa memberikan
penyuluhan sebagai intervensi awal apabila menemukan anggota keluarga yang
bermasalah kesehatan. Sarana penunjang berupa ketersediaan kuesioner, sinyal internet
yang kuat, bahkan kendaraan motor untuk mempermudah transportasi tenaga surveyor
diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang yang dibeli dengan menggunakan
APBD. Kendala muncul pada tahap P2 yaitu saat melakukan entri data, dimana aplikasi
Pusdatin tidak bisa mengakomodir kebutuhan entri dan analisis data secara cepat dan real
time. Seharusnya informasi berupa data yang diperoleh dapat dikelola dengan baik
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melalui serangkaian proses (processing life cycle) untuk menghasilkan informasi yang
bermanfaat bagi Puskesmas

3

. Kendala ini yang mendorong Kepala Puskesmas

Purwoyoso untuk membuat aplikasi entri data mandiri yang dapat diakses dengan mudah
dan hasil analisis dapat langsung diperoleh untuk kebutuhan penentuan alternatif
intervensi masalah kesehatan. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Puskesmas Kebon IX
yang menggunakan aplikasi entri data mandiri. Aplikasi entry data PIS-PK di Puskesmas
Kebon IX menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Bapelkes Provinsi Jambi dan
digunakan oleh semua dinas kesehatan kabupaten/kota di provinsi Jambi, termasuk
kabupaten Muaro Jambi.
Aplikasi mandiri yang dibuat oleh Puskesmas telah mampu mengeluarkan nilai
cakupan untuk kedua belas indikator. Berdasarkan nilai cakupan masing-masing
indikator, Puskesmas kemudian melakukan analisis lanjut untuk menentukan prioritas
masalah kesehatan menggunakan metode MCUA (multiple criteria utility assesment).
MCUA adalah salah satu metode penentuan prioritas masalah yang digunakan untuk
membantu memecahkan masalah dengan mengambil keputusan dari beberapa alternatif
yang ada. Penentuan prioritas masalah pada dasarnya bisa dilakukan dengan
menggunakan beberapa metode penilaian, namun demikian Puskesmas Purwoyoso telah
menentukan sendiri metode yang digunakan berdasarkan pertimbangan kemampuan dan
akurasi hasil penialian. Untuk sampai pada tahap pengambilan keputusan, metode MCUA
harus melalui beberapa tahap penilaian, yaitu penentuan kriteria masalah, pembobotan
kriteria masalah, memberi skoring masing-masing kriteria terhadap masing-masing
masalah, mengalikan nilai skor dan bobot. Dari hasil perkalian antara skor dan bobot
diperoleh jenis masalah atau indikator yang menjadi prioritas untuk diintervensi

4

.

Demikian pula halnya dengan Puskesmas Cisaruni dan Puskesmas Kebon IX, dimana
berbagai metode analisa digunakan untuk menentukan prioritas masalah seperti metode
Fish bone dan metode Urgency-Seriously-Growth (USG). Penentuan prioritas masalah
yang telah dibuat oleh ketiga puskesmas sejalan dengan Pilar kedua program Indonesia
Sehat yaitu Penguatan Yankes dimana pada bagian ketiganya adalah dibuatnya intervensi
berbasis resiko kesehatan (Paparan Kabadan Litbangkes, 2017). Intervensi yang dibuat
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oleh ketiga puskesmas adalah berbasis resiko kesehatan yang juga sudah melibatkan
berintegrasi dengan lintas sektor atau lintas program.
Dengan adanya integrasi dalam pembuatan intervensi, memungkinkan intervensi
yang dilakukan memberikan dampak pada kinerja/hasil kesehatan, hal ini seperti yang
dikatakan oleh Atun et al., (2010a) dimana konsep integrasi digunakan dalam studi kasus
program HIV-AIDS ke dalam Sistem Kesehatan Nasional. Integrasi yang digunakan
fokus pada intervensi pencegahan dan pengobatan HIV-AIDS, dimana integrasi yang
dilakukan adalah multi sektoral juga.
Sedangkan menurut Kabadan Litbangkes (2017), kebijakan integrasi bisa
dilakukan pada berbagai tingkatan. Berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2017, dimana pada
tingkatan organisasi ditekankan ke dalam fungsi lintas sektor. Lintas sektor dilibatkan
dalam semua tahapan manajemen untuk mendukung Germas dan PIS-PK, sedang di
tingkat masyarakat digiatkan untuk hidup sehat dengan makan buah dan sayur, kegiatan
olah raga dan cek kesehatan secara teratur, selain diharapkan terjadinya perubahn
perilaku masyarakat. Hal ini sejalan dengan integrasi intervensi yang telah dibuat oleh
ketiga puskesmas, dimana telah disebutkan di atas bahwa ketiga intervensi (Cetar, Taman
Hepi; Kembang Sorga; Pos TB Desa) juga telah melibatkan lintas sektor seperti tokoh
masyarakat, tokoh desa untuk ikut meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengatasi
masalah kesehatannya.
Salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kesadaran
masyarakat (Sumardjo, 2003). Peningkatan kesadaran masyarakat juga sangat tergantung
dengan kepemimpinan lokal. Kepemimpinan lokal efektif mengembangkan kelompok
masyarakat apabila mempunyai empat prasyarat antara lain dapat dipercaya, kompeten,
komuniikatf dan memiliki komitmen kerjasama yang tinggi. Lebih lanjut dikatakan oleh
Sumardjo bahwa Kepemimpinan merupakan salah satu kunci keberhasilan intervensi
pemberdayaan masyarakat. Bila pimpinan desa itu peduli, jujur, bertanggung jawab,
amanah dan tanggap, maka intervensi pemmberdayaan masyarakat bidang kesehatan
berhasil. Demikian pula yang terjadi dengan Model Kembang Sorga di Cisaruni dan
Optimalisasi Pos TB Desa di Kebon IX dimana masyarakat tergerak untuk berpartisipasi
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dalam kegiatannya berkat adanya integrasi antara puskesmas dengan tokoh masyarakat
setempat.
Pentingnya integrasi intervensi dalam PIS-PK sejalan dengan visi Indonesia
Sehat, dimana perhatian terhadap permasalahan kesehatan terus dilakukan, terutama
dalam perubahan paradigma sakit yang dianut oleh masyarakat menjadi paradigma sehat
guna meningkatkan derajat kesehatan. Dengan kata lain, perubahan paradigma tersebut
bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri dalam menjaga kesehatannya
sesuai dengan visi Indonesia Sehat ”Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan”.
Berkaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat, oleh Talbot et al (2005) disebutkan
bahwa keuntungan partisipasi masyarakat bagi seseorang adalah memperoleh ketrampilan
baru, pengetahuan baru, menumbuhkan percaya diri, memberdayakan serta berhubungan
positif dengan data kesakitan dan kematian. Lebih lanjut disebutkan juga bahwa sulit bagi
pengembangan intervensi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan tanpa
melibatkan dan berintegrasi dengan bantuan eksternal dan dukungan program, seperti
halnya Optimalisasi Pos TB Desa di Kebon IX, Kabuaten Muaro Jambi yang
mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan tingkat Pusat serta dukungan dari
para tokoh masyarakat setempat. Begitu pula halnya dengan Puskesmas Purwoyoso yang
mendapat dukungan dan bantuan motor PIS-PK dari Lintas Sektor.
8. KESIMPULAN DAN SARAN
- Implementasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
oleh Puskesmas memerlukan pemahaman dan komitmen yang kuat di tingkat
persiapan, tidak hanya dari tenaga kesehatan yang terlibat, namun juga dibutuhkan
pemahaman dan komitmen dari pengambil keputusan di masing-masing daerah.
Perencanaan program kesehatan (P1) diusulkan dalam RUK dan RPK dengan
mengambil data dasar yang valid. Data PIS PK merupakan data yang sangat baik
sebagai dasar untuk membuat perencanaan program karena tidak hanya mewakili,
namun menggambarkan kondisi kesehatan keluarga yang sebenarnya.
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- Dalam setiap pelaksanaan tahapan P1, P2, P3 Puskesmas mengidentifikasi kendalakendala yang bisa menghambat target kegiatan. Pada tahap P1 Puskesmas telah
memetakan kebutuhan baik dari segi alokasi dana, sumber daya, dan sarana
penunjang. Kekurangan SDM untuk melakukan pendekatan keluarga disiasati dengan
merekrut tenaga surveyor yang berlatar belakang sarjana Promkes. Kendala muncul
pada tahap P2 yaitu saat melakukan entri data, dimana aplikasi Pusdatin tidak bisa
mengakomodir kebutuhan entri dan analisis data secara cepat dan real time.
Seharusnya informasi berupa data yang diperoleh dapat dikelola dengan baik melalui
serangkaian proses (processing life cycle) untuk menghasilkan informasi yang
bermanfaat bagi Puskesmas. Tahap P3 yaitu pemantauan pelaksanaan yang masih
akan dilakukan melalui Lokmin berkala di Puskesmas, hal ini yang belum
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan/Kota terkendala masalah anggaran.
- Upaya pendekatan partisipatif sangat relevan diterapkan demi keberhasilan
implementasi PIS-PK. Dalam pelaksanaan PIS PK, dinas kesehatan kabupaten/kota
mempunyai wewenang untuk menggerakkan elemen-elemen terkait baik di level
kabupaten maupun di level kecamatan, dalam hal ini level Puskesmas, agar semua
pihak yang terlibat bisa bersinergi menjalankan program prioritas ini. Pendampingan
penguatan kapasitas daerah dalam PIS-PK mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai
dengan tingkat Kabupaten/Kota mutlak diperlukan di semua tahapan PIS-PK.
Keterlibatan dan kolaborasi sebagai bagian dari intergrasi juga terjadi di ketiga
puskesmas. Kolaborasi dan komitmen yang tinggi dari tingkat Pusat, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota juga lintas sektor penting dilakukan saat Puskesmas menyusun
rencana intervensi untuk mengatasi masalah kesehatan berdasarkan perhitungan nilai
IKS di wilayahnya.
-

Penentuan prioritas masalah yang telah dibuat oleh ketiga puskesmas sejalan dengan
Pilar kedua program Indonesia Sehat yaitu Penguatan Yankes dimana pada bagian
ketiganya adalah dibuatnya intervensi berbasis resiko kesehatan. Intervensi yang
dibuat oleh ketiga puskesmas adalah berbasis resiko kesehatan yang juga sudah
melibatkan /berintegrasi dengan lintas sektor atau lintas program. Integrasi dengan
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Subdit TB Kementerian Kesehatan Pusat dilakukan pada Puskesmas Kebon IX
melalui pembuatan Model Intervensi Optimalisasi Pos TB Desa di Puskesmas Kebon
IX, Kabupaten Muaro Jambi. Kolaborasi serta integrasi dengan Seksi PTM Dinas
Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dilakukan di Puskesmas Cisaruni melalui kegiatan
”Kembang Sorga” Model Intervensi Pengendalian Hipertensi di Puskesmas Cisaruni,
Kabupaten Tasikmalaya. Intergrasi dan kolaborasi dengan lintas sektor (dukungan
Dinas Kesehatan Provinsi serta Pemerintah daerah) dilakukan pada Puskesmas
Purwoyoso melalui pembuatan Model Intervensi Pengendalian Hipertensi di
Puskesmas Purwoyoso.
Saran
Berdasarkan penelitian ini, masih dibutuhkan peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan untuk dapat melakukan analisis nilai IKS agar dapat menentukan dan
mengatasi prioritas masalah kesehatan di wilayahnya. Ketersediaan program analisis data
dari Kementerian Kesehatan (Pusdatin) sangat diperlukan demi keseragaman hasil
Analisa nilai IKS. Pembuatan program data entry dan Analisa Mandiri di tingkat daerah
sangat diperlukan di bawah bimbingan teknis Kementerian Kesehatan Pusat. Demi
kesinambungan hasil intervensi, perlu memperluas jejaring integrasi untuk terlibat dalam
penanganan masalah kesehatan.
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Model Pendampingan Kapasitas Daerah
Dalam Pencapaian Indikator PIS-PK Tahun 2018 di Beberapa Puskesmas di Indonesia
(Model Integrasi Intervensi PIS-PK)
NASKAH PENJELASAN*
(Group Diskusi)
Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda ke 5 Nawa Cita yaitu
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga (PIS-PK) masih menghadapi kendala tentang pemahaman konsep,
pengorganisasian, persiapan sarana prasarana, anggaran, pendataan, analisis data serta dukungan
pemerintah daerah sehingga pelaksanaan baru pada tahap pelatihan, belum sesuai dengan Permenkes
No. 35 tahun 2016.
Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan R.I akan melaksanakan pendampingan implementasi PIS-PK di Kabupaten
Tasikmalaya, Kota Semarang dan Kabupaten Muaro Jambi dengan metode Parcipatory Action
Research (PAR). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan model dari implementasi PIS-PK mulai
dari pendataan, perencanaan, penggerakan pelaksanaan dan evaluasi.
Pendampingan dilaksanakan sejak sosialisasi PIS-PK kepada lintas sektor terkait, pelatihan petugas
KS di provinsi, pendataan, analisis data, penyusunan RUK, implementasi program dan monitoring
evaluasi. Untuk itu akan dilakukan diskusi kepada pemangku kepentingan dan petugas PIS-PK.
Diskusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, pengumpulan data ketenagaan/sarana prasarana
penunjang.
Hasil pendampingan akan disampaikan kembali kepada pelaksana program di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota terpilih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
Kementerian Kesehatan untuk perbaikan pelaksanaan dan kebijakan terkait Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga. Semua informasi dan hasil pendampingan akan disimpan di Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Jakarta dan dapat digunakan
untuk pengembangan kebijakan program kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Keikut-sertaan Bapak/Ibu menjadi informan diskusi kelompok pada penelitian ini bersifat sukarela,
dan dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu. Identitas dan data yang diberikan oleh Bapak/Ibu akan
dijaga kerahasiaannya, dan akan disimpan di Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat. Apabila
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan ini, dapat menghubungi :
Dra. Rachmalina Soerachman, MSc.PH
Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat , Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan R.I
Jalan Percetakan Negara 29, Jakarta Pusat 10560
Telpon (021) 42872392 , Fax (021) 42872393
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PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)
(INFORMED CONSENT)
Saya telah mendapat penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai hal yang berkaitan dengan
penelitian Model Pendampingan Kapasitas Daerah Dalam Pencapaian Indikator PIS-PK Tahun 2018
Di Beberapa Puskesmas di Indonesia (Model Integrasi Intervensi PIS-PK) yang dilaksanakan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I. Saya memutuskan setuju
untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini secara sukarela tanpa paksaan. Bila saya inginkan, maka
saya dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun.
Saya bersedia berpartisipasi dalam kegiatan berikut ini secara sukarela pada kegiatan berikut* :
1. Wawancara penilaian tilik diri (self assessment) pemangku kepentingan/ petugas PIS-PK**
2. Diskusi

Nama responden

Nomor ID

NIK

Tanda tangan/cap
jempol diri sendiri

Tanda tangan/cap
jempol wali syah.

Tanggal/Bulan/Tahun .................................................................
Nama Saksi***

NIK

Tanda tangan

*lingkari kegiatan yang dilakukan
**coret salah satu
***Diluar tim pengumpul data, bisa orang yang mempunyai hubungan keluarga, tetangga, Ketua RT,
Petugas Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat yang tidak terkait dengan PIS-PK.
PSP dibuat 2 rangkap:
- Responden 1 lembar
- Tim pengumpul data 1 lembar, disatukan dalam kuesioner.

Model Pendampingan Kapasitas Daerah
Dalam Pencapaian Indikator PIS-PK Tahun 2018 di Beberapa Puskesmas di Indonesia
(Model Integrasi Intervensi PIS-PK)
NASKAH PENJELASAN*
(Wawancara Mendalam)
Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda ke 5 Nawa Cita yaitu
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga (PIS-PK) masih menghadapi kendala tentang pemahaman konsep,
pengorganisasian, persiapan sarana prasarana, anggaran, pendataan, analisis data serta dukungan
pemerintah daerah sehingga pelaksanaan baru pada tahap pelatihan, belum sesuai dengan Permenkes
No. 35 tahun 2016.
Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan R.I akan melaksanakan pendampingan implementasi PIS-PK di Kabupaten
Tasikmalaya, Kota Semarang, dan Kabupaten Muaro Jambi dengan metode Parcipatory Action
Research (PAR). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan model dari implementasi PIS-PK mulai
dari pendataan, perencanaan, penggerakan pelaksanaan dan evaluasi.
Pendampingan dilaksanakan sejak sosialisasi PIS-PK kepada lintas sektor terkait, pelatihan petugas
KS di provinsi, pendataan, analisis data, penyusunan RUK, implementasi program dan monitoring
evaluasi. Untuk itu akan dilakukan wawancara mendalam terhadap kepala dinas kesehatan, kepala
puskesmas, kepala desa/sekretaris desa yang mengetahui proses sosialisasi dan pelaksanaan pendataan
PIS-PK, sedangkan wawancara terhadap keluarga terpilih dilakukan untuk menilai pengetahuan,
proses sosialisasi dan pendataan tentang PIS-PK.
Hasil pendampingan akan disampaikan kembali kepada pelaksana program di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota terpilih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
Kementerian Kesehatan untuk perbaikan pelaksanaan dan kebijakan terkait Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga. Semua informasi dan hasil pendampingan akan disimpan di Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Jakarta dan dapat digunakan
untuk pengembangan kebijakan program kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Keikut-sertaan Bapak/Ibu menjadi informan wawancara mendalam/diskusi kelompok pada penelitian
ini bersifat sukarela, dan dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu. Identitas dan data yang diberikan
oleh Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaannya, dan akan disimpan di Puslitbang Upaya Kesehatan
Masyarakat. Apabila Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan ini,
dapat menghubungi :
Dra. Rachmalina Soerachman, MSc.PH
Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat , Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan R.I
Jalan Percetakan Negara 29, Jakarta Pusat 10560
Telpon (021) 42872392 , Fax (021) 42872393
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PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)
(INFORMED CONSENT)
Saya telah mendapat penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai hal yang berkaitan dengan
penelitian Model Pendampingan Kapasitas Daerah Dalam Pencapaian Indikator PIS-PK Tahun 2018
Di Beberapa Puskesmas di Indonesia (Model Integrasi Intervensi PIS-PK) yang dilaksanakan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I. Saya memutuskan setuju
untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini secara sukarela tanpa paksaan. Bila saya inginkan, maka
saya dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun.
Saya bersedia berpartisipasi dalam kegiatan berikut ini secara sukarela pada kegiatan berikut* :
1. Wawancara mendalam tentang pengetahuan, proses sosialisasi dan pengumpulan data PIS-PK
terhadap kepala desa/sekretaris desa/keluarga **
Nama responden

Nomor ID

NIK

Tanda tangan/cap
jempol diri sendiri

Tanda tangan/cap
jempol wali syah.

Tanggal/Bulan/Tahun .................................................................
Nama Saksi***

NIK

Tanda tangan

*lingkari kegiatan yang dilakukan
**coret salah satu
***Diluar tim pengumpul data, bisa orang yang mempunyai hubungan keluarga, tetangga, Ketua RT,
Petugas Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat yang tidak terkait dengan PIS-PK.
PSP dibuat 2 rangkap:
- Responden 1 lembar
- Tim pengumpul data 1 lembar, disatukan dalam kuesioner.
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