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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan Kesehatan 

diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 

yang optimal.  

Untuk mewujudkan derajat kesehatan bagi masyarakat maka 

diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan. 

Peningkatan Kesehatan (Promotif), Pencegahan Penyakit (Preventif), 

Penyembuhan Penyakit (Kuratif) dan Pemulihan Kesehatan (Rehabilitatif), 

yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. 

Upaya Kesehatan ditingkatkan dengan tujuan agar dapat 

menyelenggarakan Upaya kesehatan yang bermutu, merata dan 

terjangkau oleh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah 

dengan peran serta aktif dari masyarakat. Mengingat fungsi puskesmas 

sebagai pusat pengembangan, pembinaan dan pelaksana upaya 

kesehatan di wilayah kerjanya. 

Pusat  Kesehatan Masyarakat yang  selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan  upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama, dengan  lebih  mengutamakan  upaya  

promotif  dan  preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat, Puskesmas menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya dan 

b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.  

Puskesmas merupakan ujung tombak terdepan dalam 

pembangunan kesehatan di masyarakat. Mempunyai peran cukup besar 

dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Mengingat 

pentingnya Puskesmas dalam pembangunan nasional dan peningkatan 

kesehatan maka  disusunlah Profil Puskesmas yang akan  menjabarkan 

dan memberikan informasi rencana kegiatan Puskesmas dan Dinas 

Kesehatan  sehingga bisa digunakan sebagai bahan masukan kabupaten 

untuk tahun yang akan datang. 

Pemerintah tahun 2016 mencanangkan  Program Indonesia Sehat 

terdiri atas 1) Paradigma Sehat; 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan 

Primer; dan 3) Jaminan Kesehatan Nasional. Ketiganya akan dilakukan 

dengan menerapkan pendekatan continuum of care dan intervensi 

berbasis risiko . Penguatan Layanan Primer ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas layanan primer dalam upaya promotive dan preventif. Hal ini 

menjadi peluang dan tantangan Puskesmas sebagai salah satu bentuk 

layanan primer untuk meningkatakan kualitas. 

 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara 

optimal, dalam konstribusinya mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan kesehatan tingkat kabupaten/ kota. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan  mutu  

kegiatan serta  manajemen puskesmas pada akhir tahun kegiatan. 

b. Mengetahui tingkat kinerja puskesmas pada akhir tahun berdasarkan 

urutan peringkat kategori kelompok masing-masing Puskesmas. 
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c. Mendapatkan informasi analisis kinerja Puskesmas dan bahan 

masukan dalam penyusunan rencana kegiatan Puskesmas dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

d. Terwujudnya Puskesmas dengan kinerja yang baik 

e. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal 

f.   Cakupan & mutu program meningkat  

g. Terwujudnya kepuasan bagi pelanggan  

h. Meningkatkan kunjungan & pendapatan puskesmas 

i.   Terwujudnya lingkungan yang sehat. 

 

C. Sistematika Profil 

Penerbitan Profil Puskesmas Pandak II Tahun 2020 ini bertujuan 

untuk penyediaan data dan informasi dalam rangka proses perencanaan, 

pelaksanaan dan mengevaluasi pencapaian pembangunan kesehatan di 

wilayah kerja Puskesmas Pandak II pada Tahun 2019    . 

Sistematika penyajian Profil  Puskesmas Pandak II  Tahun 2020 

adalah sebagai berikut : 

Bab -1 Pendahuluan.  

Dalam bab ini menyajikan tentang Latar belakang pembangunan 

kesehatan, Visi pembangunan kesehatan dan Visi dan Misi Puskesmas 

Pandak II, serta Strategi dan Prioritas Program dari Puskesmas Pandak II. 

 

Bab -2 : Gambaran Umum 

Dalam bab ini menyajikan gambaran wilayah,  data demografi, penduduk 

menurut pekerjaan, penduduk menurut jenis kelamin & umur, jumlah 

kepala keluarga menurut tingkat pendidikan, jumlah penduduk jumlah KK 

& rata-rata jiwa per KK, data fasilitas pendidikan & kesehatan, data 

pemeluk agama, dan program-program kesehatan yang dilaksanakan di 

Puskesmas Pandak II. 
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Bab -3 : Situasi Derajat Kesehatan  

Dalam bab ini berisi uraian tentang angka kematian ibu, angka kematian 

bayi, angka kesakitan DBD, angka kesakitan & penemuan kasus TBC, 

angka kesakitan diare, status gizi, sepuluh besar penyakit. 

 

Bab -4 : Situasi Upaya Kesehatan 

Bab ini menguraikan tentang pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, 

kesehatan lingkungan. 

 

Bab -5 : Situasi Sumber Daya Kesehatan 

 Bab ini menguraikan tentang ketenagaan, pembiayaan kesehatan, 

jenis pelayanan kesehatan. 

 
 
 
 
 
 
 
  


