
 
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Puskesmas Kedungmundu merupakan kesatuan organisasi 

kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan 

kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di 

wilayah kerjanya. Sejak didirikan tahun 1976, Puskesmas ini bernama 

Puskesmas Kedungmundu. Pada tahun 1998 terjadi perubahan 

Ketatanegaraan dimana adanya Otonomi daerah dan terjadi 

Pengembangan Wilayah, sehingga Puskesmas ini semula terletak di 

Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Semarang Timur, berubah 

menjadi terletakdi Jl. Sambiroto RT 1 RW 1 Kecamatan Tembalang, 

dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 112.907 jiwa serta 

luas wilayah kerja 142.444.890 km2 terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Implementasi Permenkes 

No 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan 

lingkungan  di  Puskesmas  dalam  upaya peningkatan kesehatan 

masyarakat di Puskemas Kedungmundu Semarang” dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

 



 
  

1. Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan Di Puskesmas 

 Dasar hukum tentang penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan lingkungan di Puskesmas diselenggarakan berdasarkan 

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa 

setiap orang berhak atas kesehatan, hak atas kesehatan yang 

dimaksud dalam Pasal 4 tersebut adalah hak untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar 

dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Dasar hukum yang lainnya Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang 

Puskesmas Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa “fasilitas 

pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Permenkes 

No 43 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang 

kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang 

berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Salah satu 

pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga antara 

lain pelayanan kesehatan lingkungan. Permenkes No 44 tahun 

2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas menyebutkan 

bahwa Puskesmas sebagai tulang punggung penyeleneggaraan 



 
 

 

upaya pelayanaan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah 

kerjanya berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk 

meningkatkan  kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan secara 

optimal. Pedoman  microplanning Puskesmas tahun 1986, 

digunakan untuk acuan menyusun rencana 5 tahun Puskesmas 

yang tercantum pada Pasal 1 yang diprioritaskan untuk 

mendukung pencapaian target lima program KB-kesehatan 

terpadu, yang terdiri atas kesehatan ibu dan anak (KIA), KB, gizi, 

imunisasi dan diare. Bahwa kesehatan lingkungan itu harus 

dilakukan oleh petugas sanitarian. Kesehatan lingkungan adalah 

hak bagi masyarakat dan Puskesmas wajib menjalankannya. 

Bentuk pengaturan hukumnya dituangkan di Permenkes No 13 

Tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan Puskesmas 

adapun isi dalam pengaturan pelayanan kesehatan di Puskesmas  

meliputi penyelenggaraan, sumber daya, pemantauan dan evaluasi 

dan pencatatan dan pelaporan. 

 

2. Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas Kedungmundu Kota 

Semarang Terhadap Ispa, Diare dan Dermatitis 

 Upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui 

pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu 



 
  

Kota Semarang dilakukan sesuai ketentuan Permenkes No 13 

Tahun 2015 meliputi : penyelenggaraan, sumber daya, 

pemantauan dan evaluasi, pencataan dan pelaporan.  

 Penyelenggaraan dalam pelayanan kesehatan lingkungan 

terdiri dari konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, intervensi 

kesehatan lingkungan. Sumber daya untuk penyelenggaran 

pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas harus didukung 

dengan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

yang diperlukan dan pendanaan yang memadai. Hasil pemantauan 

dan evaluasi dibahas dalam pertemuan integrasi lintas program 

puskesmas secara berkala serta menjadi indikator dalam penilaian 

akreditasi Puskesmas. Pencatatan dan pelaporan wajib dicatat 

dalam lembar status kesehatan lingkungan pasien. Lembar status 

tersebut berupa resume/kesimpulan hasil konseling, hasil inspeksi, 

dan intervensi kesehatan lingkungan yang dilakukan tehadap 

pasien. Dalam sistem pelaporan, Puskesmas wajib melaporkan 

kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan secara berkala Kepada 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang kemudian dapat dijadikan 

pertimbangan untuk menetapkan kebijakan kesehatan lingkungan 

dalam skala Kabupaten/Kota. Namun dalam pelaksanaanya belum 

maksimal dalam mewujudkan kesehatan lingkungan di wilayah 

kerja Puskesmas Kedungmundu. 

   



 
 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan 

Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan Di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang 

Terhadap Ispa, Diare dan Dermatitis 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang pada dasarnya telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun 

ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Adapun faktor tersebut 

meliputi faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor teknis.  

 Faktor yuridis terkait dengan ketentuan pada Permenkes No 

13 Tahun 2015 yang kurang mendukung tersedianya tenaga 

sanitarian karena diatur minimalnya. Faktor sosiologis terkait 

dengan partisipasi masyarakat yang rendah dalam mewujudkan 

lingkungan yang bersih dan edukasi/konseling oleh tenaga 

sanitarian tidak berjalan lancar karena masyarakat hanya datang 

ke Puskesmas pada saat sakit. Faktor teknis terkait dengan 

keterbatasan sumber daya, peralatan dan sumber dana. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

Saran bagi pemerintah khususnya Puskesmas 

Kedungmundu Kota Semarang antara lain : 



 
  

a. Puskesmas Kedungmundu diharapkan dapat menambah 

petugas sanitarian dalam upaya penyelenggaraan kesehatan 

lingkungan di wilayah kerja Puskesmas tersebut. 

b. Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang bisa mengajukan 

melalui Dinas Kesehatan untuk mengadaan sarana dan 

prasarana berupa ruangan untuk konseling, laboratorium 

khusus untuk kegiatan penyelenggaraan kesehatan lingkungan. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

a. Tenaga kesehatan diharapkan KIE ditingkatkan dan dapat lebih 

profesional dalam melakukan pelayanan kesehatan lingkungan. 

b. Tenaga kesehatan diharapkan bisa berkerja sama dengan 

kader-kader PKK, RT/RW, Kepala desa setempat untuk 

meningkatkan kesehatan lingkungan. 

3. Bagi Masyarakat  

Bagi masyarakat diharapkan dapat banyak lebih berpartisipasi 

dalam upaya meningkatan kesehatan lingkungan seperti aktif 

dalam berkonsultasi kepada petugas sanitarian tidak hanya datang 

ke Puskesmas saat sakit. 
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