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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian  

a. Dinas Kesehatan Kota Semarang 

1) Profil Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab 

menjalankan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam bidang 

Kesehatan.  Dinas Kesehatan ini dipimpin oleh seorang kepala 

dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota Kepala Daerah melalui seketaris daerah.  

2) Visi dan Misi 

a) Visi: 

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang 

yang terbaik se-Jawa Tengah. 

b) Misi: 

(1) Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan sumber daya 

manusia kesehatan yang handal dan berprestasi 
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(2) Meningkatkan upaya pencegahan penyakit dan promosi 

kesehatan 

(3) Mengembangkan kemitraan dan menggerakan masyarakat 

untuk hidup sehat 

(4) Mengembangkan keunggulan teknologi informasi. 

Motto: Masyarakat sehat Kebanggaan kami. 

3) Tugas Pokok dan Fungsi 

a) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian 

dibidang kesehatan 

b) Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan 

peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan 

(kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan berdasarkan 

kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah. 

c) Pembinaan oprasional, pengurusan tata usaha termasuk 

pemberian rekomendasi dan perijinan sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh walikota. 

d) Pembinaan pengendalian teknis dibidang upaya pelayanan 

kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan berdasarkan 

kebijaksanaan teknisyangditetapkan oleh Menteri kesehatan. 

e) Penetapan angka kredit bagi petugas kesehatan. 
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f) Pelaksanan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

4) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang 

 

 

(Sumber: Data Sekunder Dinas Kesehatan Kota Semarang, tahun 

2017)  

 

b. Puskesmas Kota Semarang yang Menjadi Objek Penelitian 

1) Puskesmas Halmahera 

a) Profil Puskesmas Halmahera 

Alamat  : Jl. Halmahera Raya 38, Kec. Semarang 

Timur, Semarang, Jawa Tengah. 
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Tipe Puskesmas : Perawatan 

Wilayah kerja Puskesmas Halmahera mencakup 4 kelurahan, 

yaitu: 

(1) Keluraha Sarirejo 

(2) Kelurahan Rejosari 

(3) Kelurahan Karangturi 

(4) Kelurahan Karangampel 

b) Visi dan Misi 

(1) Visi 

Menjadi puskesmas unggulan dengan pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan prefesional menuju 

masyarakat mandiri untuk hidup sehat 

(2) Misi  

(a) Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, 

mudah cepat, dan tepat. 

(b) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan 

masyarakat untuk hidup sehat. 

Motto: Tiada hari tanpa layanan prima. 

c) Pelayanan UKP dan UKM Puskesmas Halmahera 

(1) Pelayanan UKP 

(a) Pemeriksaan Umum 
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(b) Pemeriksaan Lansia 

(c) Pemeriksaan Gigi dan Mulut 

(d) MTBS 

(e) Pemeriksaan Laboratorium 

(f) Layanan Imunisasi bagi calon pengantin 

(g) Layanan Imunisasi Bayi dan Balita 

(h) Layanan Imunisasi Campak, BCG,  

(i) Pentavalen (DPT, Polio, Hipertensi) 

(j) Layanan KB 

(k) Konsultasi Gizi 

(l) Layanan TB, VCT, PDP, IMS 

(m)Tindakan Gawat Darurat sederhana: 24 Jam 

(n) Rawat Inap 

(o) Rawat Bersalin 

(2) Pelayanan UKM 

(a) Posyandu Balita 

(b) Posyandu Lansia 

(c) Posbindu 

(d) Penyuluahan Kesehatan 

(e) Kelas Ibu Hamil 

(f) Pemeriksaan dan Pengobatan Suspect TB 

(g) Pemeriksaan dan Pengobatan Kusta 
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(h) Pemeriksaan dan Pengobatan HIV/AIDS 

(i) Inspeksi Sanitasi 

(j) Konsutlatasi Sanitasi 

(k) Surveilance 

(l) Pembinaan dan Pengembangan Kelurahan Siaga 

(m)Perkesmas 

(n) Pemantauan Jentik Berkala (PJB) 

(o) Fogging 

d) Struktur Organisasi 

 

(Sumber: Data Sekunder Puskesmas Halmahera Semarang, tahun 

2017) 
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2) Puskesmas Tlogosari Wetan  

a) Profil Puskesmas Tlogosari Wetan 

Alamat   : Jl. Arteri Soekarno Hatta, Kec. 

Pedurungan, Semarang. 

Tipe Puskesmas : Non-perawatan 

Wilayah kerja Puskesmas Tlogosari Wetan mencakup 8 

kelurahan, yaitu: 

(1) Kelurahan Tlogosari Wetan 

(2) Kelurahan Tlogomulyo 

(3) Kelurahan Pedurungan Lor 

(4) Kelurahan Pedurungan Kidul 

(5) Kelurahan Pedurungan Tengah 

(6) Kelurahan Penggaron Kidul 

(7) Kelurahan Palebon 

(8) Kelurahan Plamongansari 

b) Visi dan Misi 

(1) Visi 

Mewujudkan Puskesmas Tlogosari Wetan sebagai pusat 

pelayanan kesehatan prima di Kota Semarang. 

(2) Misi 

(a) Pelayanan yang bermutu, proaktif, terjangkau, 

terintegrasi, dan paripurna. 



57 
 

(b) Puskesmas sebagai pusat informasi kesehatan dan pusat 

data kesehatan yang akurat dan up to date. 

(c) Puskesmas sabagai pusat penggerakan peran serta 

masyarakat. 

(d) Meningkatkan keterpaduan program melalui kerjasama 

lintas program dan lintas sektor yang kuat. 

Motto: Ikhlas melayani dengan salam, senyum, sapa dan 

santun. 

c) Pelayanan UKP dan UKM Puskesmas Tlogosari Wetan 

(1) Pelayanan UKP 

(a) Pemeriksaan Umum 

(b) Kesehatan Ibu-Anak dan KB 

(c) Kesehatan Gigi dan Mulut 

(d) Pelayanan Gizi 

(e) Pencegahan dan Pemberatasan Penyakit (P2P) 

(f) Klinik Sanitasi 

(g) Laboratorium 

(h) Farmasi 

(2) Pelayanan UKM 

(a) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) 

(b) Upaya Kesehatan Ibu-Anak 
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(c) Upaya Promosi Kesehatan 

(d) Upaya Kesehatan Lingkungan 

(e) Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat) 

(f) Upaya Kesehatan Sekolah 

(g) Kesehatan Lansia 

d) Struktur Organisasi Puskesmas Tlogosari Wetan 

 

 

(Sumber: Data Sekunder Puskesmas Tlogosari Wetan Semarang, 

tahun 2017) 
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3) Puskesmas Ngesrep  

a) Profil Puskesmas Ngesrep 

Alamat   : Jl. Teuku Umar No. 271, Kelurahan 

Ngsrep, Kec. Banyumanik, Semarang  

Tipe Puskesmas :  Perawatan 

Wilayah kerja Puskesmas Ngesrep mencakup 3 kelurahan, yaitu: 

(1) Kelurahan Ngesrep 

(2) Kelurahan Tinjomoyo 

(3) Kelurahan Sumurboto 

b) Visi dan Misi 

(1) Visi 

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju 

masyarakat Kecamatan Banyumanik sehat dan mandiri. 

(2) Misi 

(a) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkualitas. 

(b) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, 

keluarga masyarakat beserta lingkungannya. 

(c) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 

(d) Meningkatkan kualitas SDM agar memiliki kinerja 

bertanggungjawab dalam bidang kesehatan. 

Motto: Kesembuhan anda harapan kami, sehatnya anda 

tujuan kami. 
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c) Pelayanan UKP dan UKM Puskesmas Ngesrep 

(1) Pelayanan UKP 

(a) Pemeriksaan Umum 

(b) Kesehatan Ibu-Anak dan KB 

(c) Kesehatan Gigi dan Mulut 

(d) Pencegahan dan Pemberatasan Penyakit (P2P) 

(e) MTBS 

(f) Klonsultasi Promosi Kesehatan 

(g) Konseling Sanitasi 

(h) Konseling Gigi 

(i) Konseling HIV dan Aids. 

(j) Laboratorium 

(k) Farmasi 

(l) Rawat Inap 

(m)Rawat Bersalin 

(2) Pelayanan UKM 

(a) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) 

(b) Kesehatan Ibu-Anak 

(c) Promosi Kesehatan 

(d) Kesehatan Lingkungan 

(e) Gizi  
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d) Struktur Organisasi Puskesmas Ngesrep 

 

(Sumber: Data Sekunder Puskesmas Ngesrep Semarag, tahun 2017) 

 

2. Hasil Wawancara dengan Narasumber 

a. Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Bagian: Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Dinas 

Kesehatan Kota Semarang mengawasi 37 puskesmas yang terdiri dari 

11 puskesmas perawatan dan 26 puskesmas non-perawatan. Untuk 

melakukan pengawasan dan pembinaan puskesmas, maka ada 

supervisi tahunan, supervise kinerja, supervise program, penilaian 
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kinerja puskesmas, penilaian kepala puskesmas, penilaian tenaga 

kesehatan puskesmas dan masih banyak lagi.61 Pembinaan puskesmas 

berada di bagian Pelayanan Kesehatan Dasar, namun dalam 

pelaksanaannya juga saling terkait seluruh bidang di Dinas Kesehatan 

Kota Semarang.  

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara tidak 

langsung ada dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Dukungannya 

berupa bantuan dalam akreditasi dan penilaian puskesmas berprestasi. 

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki kegiatan dalam 

pembinaan dan pengawasan puskesmas dalam pelaksanaan 

pelayanan dasar. Jadi puskesmas menjalankan 2 hal yaitu UKM dan 

UKP, masing-masing memiliki indikator untuk dinilai. Dinas Kesehatan 

Kota Semarang memiliki indikator kinerja puskesmas terdiri dari 

berbagai instrumen mulai dari mutu, program, dan oprasionalnya.  

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tidak mudah 

untuk dilakukan. Masalah dalam pelaksanannya tentu ada, seperti 

kurangnya koordinasi. Tetapi meski ada masalah Dinas Kesehatan 

berusaha memperbaiki permasalahan yang terjadi sehingga Dinas 

Kesehatan dapat memberikan pembinaan yang lebih baik ke 

puskesmas serta dapat meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor 

                                                             
61 Fina Lutfiya Rahmi, Dinas Kesehatan Kota Semarang, pada tanggal 4 September 2017. 
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terhadap Dinas Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Dinas 

Kesehatan terhadap kecamatan dan kelurahan.  

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan puskesmas, 

Dinas Kesehatan tidak hanya didasarkan pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, Dinas 

Kesehatan juga mendasarkan pada Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum 

Daerah Puskesmas Kota Semarang, Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 13A Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Puskesmas, namun Perwal ini akan direvisi dan disesuaikan dengan 

Permenkes yang baru.  

Dinas Kesehatan memang tidak memiliki peraturan yang secara 

khusus untuk promosi kesehatan, tapi untuk program di puskesmas baik 

itu UKP dan UKM Dinas Kesehatan mempunyai Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan 

Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang.  

Ada juga Perwal 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas 

Kesehatan Kota Semarang. Pada perwal ini terdapat struktur organisasi 

puskesmas, tetapi belum sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2104 

tentang Puskesmas, oleh karena itu Dinas Kesehatan Kota 
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menggunakan Perwal Nomor 13A Tahun 2016 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Puskesmas di dalam Perwal tersebut di bagian 

lampirannya terdapat struktur organisasi BLUD Puskesmas.   

 

b. Puskesmas Kota Semarang Yang Menjadi Objek Penelitian 

1) Puskesmas Halmahera 

a) Kepala Puskesmas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dalam 

menjalankan puskemas sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014. Di Puskesmas Halmahera ini 

ada 32 tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan. Wilayah 

kerja Puskesmas Halmahera ini mencakup Kelurahan Sarirejo, 

Kelurahan Rejosari, Kelurahan Karangturi dan Kelurahan 

Karangampel. 

Pelaksanaan puskesmas ini diawasi dan dibina oleh Dinas 

Kesehatan Kota Semarang. Pengawasannya ada yang reguler 

dan insidensil. Pembinaan regular adalah pembinaan yang 

dilakukan secara berkala sedangkan insidensil dilakukan jika ada 

permasalahan saja. Pembinaannya ada pembinaan teknis dan 

pembinaan program. Pembinaan teknis ini mengacu pada tugas 

pokok dan fungsi sedangkan program sesuai dengan program 

yang dijalankan di puskesmas. 
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Pembinaan dan pengawasan itu sudah dijadwalkan oleh 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, kemudian puskesmas 

menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas 

Kesehatan. 

Puskesmas Halmahera dalam melaksanakan kegiatan 

pelayanan kesehatan dasar berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Puskesmas 

itu memiliki 2 jenis pelayanan kesehatan dasar yaitu pelayanan 

UKM dan UKP. UKP itu dibagian kuratif dan rehabilitatif, 

sedangkan UKM bagian preventif dan promotif. UKM sendiri ada 

UKM esensial atau dasar itu ada 5 dan UKM pengembangan, 

kalau UKM pengembangan tergantung situasi di lingkungan. Di 

dalam UKM ada program, yaitu Program KIA, promosi kesehatan, 

gizi, pemberantasan penyakit (P2) dan kesling.  

Dalam pelaksanaan promosi kesehatan ada arahan dari 

Dinas Kesehatan Kota. Dinas Kesehatan Kota memiliki seksi 

kuhusus untuk promosi kesehatan. Bimbingan teknis itu bisa 

melalui tatap muka, atau melalui media sosial.   

Di Puskesmas Halmahera, memiliki 1 orang petugas promosi 

kesehatan. Tetapi dalam pelaksanaan promosi kesehatan seluruh 

tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Halmahera harus bisa 

memberikan promosi kesehatan. Pelaksanaan promosi kesehatan 
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bisa melalui media leaflat atau pertemuan dan tanya jawab. 

Kegiatan promosi kesehatan ini diawasi oleh kepala puskesmas 

dan koordiator UKM. 62 

Masalah yang dihadapi pertama di sumber daya manusia, 

karena petugas promosi kesesehatan merangkap kerja sebagai 

perawat, Solusinya memanfaatkan tenaga yang ada, sehingga 

pelaksanaan promosi kesehatan tidak di serahkan kepada 1 orang 

saja melainkan semuanya harus terlibat. 

b) Dokter 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 narasumber dokter 

maka diperoleh keterangan bahwa di puskesmas ini pelayanan 

kesehatan dasar yang diberikan ada UKM dan UKP. UKM itu ada 

promosi kesehatan, gizi, KIA sedangkan UKP itu ada BP Umum, 

apotek, laboratorium, gigi. 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar khususnya 

promosi kesehatan melibatkan tenaga kesehatan yang ada. 

Keterlibatan tenaga kesehatan itu tergantung dari topik yang akan 

diberikan saat melaksanakan upaya pelayanan promosi 

kesehatan. Pembagian tugasnya promosi kesehatan tergantung 

dari jadwal yang telah ditentukan oleh petugas promosi kesehatan. 

                                                             
62 Muhamad Hadiyanto, Puskesmas Halmahera, pada tanggal 8 Agustus 2017. 
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Pelaksanaan promosi kesehatan disampaikan dengan 

penyuluhan di dalam gedung atau di luar gedung. Jika promosi 

diluar gedung maka diperlukan surat tugas dari kepala puskesmas. 

Untuk mengetahui masyarkat paham dengan penyuluhan promosi 

kesehatan, maka dilakukan pretest sebelum penyuluhan dan 

posttest setelah penyuluhan.63 

c) Perawat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 narasumber 

perawat maka diperoleh keterangan bahwa pelayanan kesehatan 

dasar yang diberikan Puskesmas Halmahera sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang 

Puskesmas. Jadi pelayanan kesehatan dasar ada UKM dan UKP. 

UKM disini ada Program KIA, promosi kesehatan, gizi, 

pemberantasan penyakit (P2) dan kesehatan lingkungan 

sedangkan UKP disini ada BP umum, gizi, gigi, KIA. 

Dalam pelaksanaan promosi kesehatan, tim promosi 

kesehatan melibatkan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. 

Pembagian tugas pelaksanaan promosi kesehatan itu tergantung 

dari tema promosi kesehatan. 

                                                             
63 Elianna Widiastuti dan Sri Sugiyanti, Puskesmas Halmahera, pada tanggal 12 Agustus 2017. 
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Promosi kesehatan bisa dilaksanakan di dalam gedung dan 

di luar gedung. Jika promosi dilakukan diluar gedung, maka 

dibutuhkan surat tugas dari kepala puskesmas. 

Dalam melaksanakan promosi kesehatan pasti ada 

kendalanya, baik itu dari masyarakatnya atau dari pihak 

puskesmas.64 

d) Hasil Wawancara Dengan 5 Narasumber Pengunjung Puskesmas 

Tabel: Pertanyaan untuk 5 narasumber masyarakat 

No. Pertanyaan Skor Skor Skor Jumlah Dalam 

Persen 

1. Alasan datang ke 

puskesmas? 

    

 a.  Sakit  5 -  100% 

 b. Cek kesehatan - -  0% 

2. Pelayanan yang 

diberikan puskesmas? 

    

 a. Baik, ramah dan 

memuaskan 

5 - - 100% 

 b. Tidak baik, tidak 

ramah dan tidak 

memuaskan 

- - - 0% 

3. Informasi yang 

diberikan? 

    

 a. Jelas dan lengkap 3 - - 60% 

                                                             
64 Arivin Faizatun dan Nunik Iscahyani, Puskesmas Halmahera, pada tanggal 10 Agustus 2017. 
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 b. Jelas dan mudah 

dipahami 

- 2 - 40% 

 c. Tidak jelas - - - 0% 

4. Adakah kunjungan 

petugas puskesmas? 

    

 a. Ada  3 - - 60% 

 b. Tidak ada - 2 - 40% 

5. Bentuknya?     

 a. Pembagian brosur - - - 0% 

 b. Penyuluhan  - 3 - 60% 

 c.  Tidak mengetahui - - 2 40% 

6. Bermanfaat bagi 

masyarakat? 

    

 a. Bermanfaat  3 - - 60% 

 b. Tidak bermanfaat - - - 0% 

 c.  Tidak mengetahui  - - 2 40% 

Keterangan: Sumber Data Primer Diolah 

Dari hasil wawancara dengan 5 narasumber masyarakat 

yang datang ke puskesmas, maka diperoleh data, masyarkaat 

datang ke puskesmas pada saat sakit. Pelayanan yang diberikan 

puskesmas baik, ramah dan memuaskan. Dalam memberikan 

informasi jelas, lengkap dan mudah dipahami. Adanya kunjungan 

petugas puskesmas ke masyarakat dan tidak adanya kunjungan 

petugas puskesmas. Bentuk yang diberikan penyuluhan, tetapi 
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ada juga yang tidak mengetahui jika ada kunjungan dari petugas 

puskesmas 

 

2) Puskesmas Tlogosari Wetan 

a) Kepala Puskesmas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, maka 

diperoleh keterangan bahwa dalam menajalankan Puskesmas 

Tlogosari Wetan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan arahan dari Dinas 

Kesehatan Kota Semarang. Di Puskesmas ini ada 29 tenaga 

kesehatan dan 6 magang. Wilayah kerja Puskesmas Tlogasri 

Wetan mencakup Kelurahan Tlogosari wetan, Kelurahan 

Tlogomuyo, Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan Pedurungan 

Kidul, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kelurahan Penggaron 

Kidul, Keluraha Palebon, Kelurahan Plamongan sari. 

Dinas kesehatan secara rutin melakukan pembinaan dan 

pengawasan. Kalau supervisi sudah terjadwal. Jadwal pembinaan 

dan pengawasan bukan dari pihak puskesmas yang menentukan 

melainkan puskesmas yang menyesuaika jadwal dari Dinas 

Kesehatan Kota.  

Dalam menjalakan kegiatan puskesmas dalam pelayanan 

kesehatan dasar Puskesmas Tlogosari Wetan ada pelayanan 
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UKM dan UKP. Pelayanan UKM terdiri dari KIA dan KB, pelayanan 

gizi dan masyarakat, kesehatan lingkungan, program 

pemberantasan dan pencegahan penyakit (P2P), promosi 

kesehatan dan perkesmas. Sedangkan pelayanan UKP itu 

merupakan pelayanan yang diberikan secara perorangan pada 

saat periksa. Seperti BP umum, KIA, dan gigi. 

Dinas Kesehatan juga melakukan arahan dalam 

melaksanakan pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi 

kesehatan. Pengarahan yang dilakukan secara khusus ada rapat 

setiap bulan, arahan dilakukan pada saat mereka disatukan di 

Dinas Kesehatan Kota Semarang.  

Di Puskesmas Tlogosari Wetan memiliki 1 petugas promosi 

kesehatan, namun dalam pelaksanaannya semua yang ada di 

puskesmas harus bisa memberikan promosi kesehatan baik 

secara perorangan maupun masyarakat. Promosi kesehatan 

dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan, memasang 

leaflat, tayangan promosi kesehatan melalui televisi di puskesmas 

dan macam-macam. 
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Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar khususnya 

promosi kesehatan, akan diawasi oleh kepala puskesmas dan 

penanggung jawab UKM.65 

b) Dokter 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 narasumber dokter 

maka diperoleh keterangan bahwa pelayanan kesehatan dasar 

yang diberikan Puskesmas Tlogosari Wetan meliputi pelayanan 

UKP dan UKM. Pelayanan UKP itu Pendaftaran loket, kemudian 

mau kemana, ke BP umum bisa, ke KIA bisa, ke gigi bisa, ke 

laboratorium bisa, mau konsultasi juga bisa. Konsultasi ini juga 

bisa konsultasi mengenai kesehatan lingkungan, konsultasi gizi, 

konsultasi kehamilan. Pelayanan UKM terdiri dari 6 upaya, yaitu 

KIA dan KB, Pelayanan Gizi dan Masyarakat, Kesehatan 

Lingkungan, Program Pemberaantasan dan pencegahan Penyakit 

(P2P), Promosi Kesehatan dan Perawatan Kesehatan Masyarakat 

(Perkesmas). 

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar khususnya 

promosi kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

(tupoksi) masing-masing atau sesuai dengan latar belakang 

keahlian. Petugas promosi kesehatan melibatkan semuanya yang 

                                                             
65 Nurhayati, Puskesmas Tlogosari Wetan, pada tanggal 30 Agustus 2017. 
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ada di wilayah Puskesmas Tlogosari Wetan. Tetapi pada saat 

melakukan promosi kesehatan, petugas promosi kesehatan bisa 

melakukan sendiri bisa juga tim. 

Promosi kesehatan bisa dilaksanakan di dalam dan di luar 

gedung. Promosinya dapat dilakukan dengan berbagai macam 

media yang ada. Jika melaksanakan promosi kesehatan diluar 

gedung maka diperlukan surat tugas. 

Untuk mengetahaui maysarakat paham atau tidak dengan 

promosi kesehatan, biasanya petugas promosi kesehatan 

melakukan umpan balik kepada masyarakat. Umpan balik ini bisa 

dilakukan secara terbuka atau tertutup. 

Dalam pelaksanaan promosi kesehatan tidak ada masalah, 

masalah yang ada mampu teratasi dengan baik. Karena disini 

setiap dokter, perawat dan bidan kecuali staf harus bisa 

melakukan promosi kesehatan.66 

c) Perawat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 narasumber 

perawat maka diperoleh bahwa pelaksanaan pelayanan 

kesehatan dasar di Puskesmas Tlogosari Wetan ada 2 pelayanan 

kesehatan dasar yaitu pelayanan UKM dan UKP. Pelayanan UKM 

                                                             
66 Samsudin dan Ahmad Faizin, Puskesmas Tlogosari Wetan, pada tanggal 30 Agustus 2017. 
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ada KIA, KB, Gizi, Kesehatan Lingkungan, P2P, Promosi 

kesehatan, sedangkan pelayanan UKP ada pengobatan, 

laboraturium, pengobatan dasar dengan dokter umum, farmasi, 

gigi. 

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar 

khususnya promosi kesehatan kami juga melibatkan tenaga 

kesehatan yang lainnya. Promosi kesehatan ini bisa dilakukan 

sendiri oleh petugas promosi kesehatan bisa juga dilakukan 

secara tim, jadi tergantung temanya. Pembagian tugas promosi 

kesehatan ini hampir semuanya petugas promosi kesehatan yang 

melaksanakan promosi kesehatan.  

Pelaksanaan promosi kesehatan itu ada targetnya, target 

ada 28x dibagi 7 materi, 1 materi 48x dalam setahun, ada 7 materi 

x 48 dalam setahun. Maka kita dibagi 1 materi ada 4x dalam 

sebulan jadi 4x7 materi ada 28 dalam sebulan. Promosi kesehatan 

bisa dilakukan di dalam dan di luar gedung. Jika di luar gedung 

maka dibutuhkan surat tugas dari kepala Puskesmas. 

Puskesmas Tlogosari Wetan juga menerima jika ada 

permintaan masyarakat untuk diberi penyuluhan. Untuk 

mengetahui masyarakat paham atau tidak dengan promosi 

kesehatan maka petugas mengadakan pretest dan posttest. 
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Dalam pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan masalah 

tentu ada.67 

d) Hasil Wawancara Dengan 5 Narasumber Pengunjung Puskesmas 

Tabel: Pertanyaan untuk 5 narasumber masyarakat 

No. Pertanyaan Skor Skor Skor Jumlah dalam 

persen  

1.  Alasan datang ke 

puskesmas? 

    

 a. Sakit  4 -  80% 

 b. Cek Kesehatan - 1  20% 

2.  Pelayanan yang 

diberikan puskesmas? 

    

 a.  Baik, ramah, dan 

memuaskan  

5 - - 100% 

 b.  Tidak baik, tidak 

ramah dan tidak 

memuaskan  

- - - 0% 

3.  Infomasi yang 

diberikan? 

    

 a.  Jelas dan lengkap 4 - - 80% 

 b. Jelas dan mudah 

dipahami 

- 1 - 20% 

 c. Tidak jelas - - - 0% 

4.  Adakah kunjungan 

petugas puskesmas? 

    

                                                             
67 Asri Diah Wiganti dan Suharti, Puskesmas Tlogosari Wetan, pada tanggal 30 Agustus 2017. 
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 a. Ada 4 -  80% 

 b.  Tidak ada - 1  20% 

5. Bentuknya?     

 a. Pembagian brosur - - - 0% 

 b.  Penyuluhan - 4 - 80% 

 c. Tidak mengetahui - - 1 20% 

6.  Bermanfaat bagi 

masyarakat? 

    

 a. Bermanfaat 4 - - 80% 

 b. Tidak bermanfaat - - - 0% 

 c. Tidak mengetahui - - 1 20% 

 Keterangan: Sumber Data Primer Diolah 

Dari hasill wawancara dengan 5 narasumber, maka diperoleh 

data masyarakat datang ke puskesmas pada saat sakit dan untuk 

cek kesehatan. Pelayanan yang diberikan puskesmas baik, ramah 

dan memuaskan. Informasi yang diberikan jelas, lengkap dan 

mudah dipahami. Adanya kunjungan petugas puskesmas untuk 

memberikan penyuluhan tetapi ada masyarakat yang tidak tahu 

jika ada kunjungan petugas puskesmas. Penyuluhan dilakukan di 

kelurahan atau di posyandu. 
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3) Puskesmas Ngesrep 

a) Kepala Puskesmas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dalam 

menjalankan kegiatan Puskesmas Ngesrep didasarkan pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang 

Puskesmas dan menjalankan sesuai dengan Peraturan Walikota 

Semarang 97 tahun 2016 tentang tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat 

Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang. Tenaga kesehatan yang 

ada di Puskesmas Ngesrep ada 40. Wilayah kerja Puskesmas 

Ngesrep ada 3 Kelurahan, yaitu Kelurahan Ngesrep, Kelurahan 

Tinjomoyo, dan Kelurahan Sumurboto. 

Pelaksanaan puskesmas ini dibina dan diawasi oleh Dinas 

Kesehatan Kota Semarang.  Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

ada rapat rutin 1 bulan 2 kali, lewat rapat itu ada pembinaan. 

Pembinaan dan pengawasan ini akan dilakukan sesuai dengan 

jadwal dari Dinas Kesehatan. 

Pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan 

yang dilakukan oleh Puskesmas Ngesrep mengacu pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang 

Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 
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2016 tentang Menejemen Puskesmas. Puskesmas Ngesrep 

dalam menjalankan pelayanan kesehatan dasar ada 2 pelayanan 

kesehatan dasar, yaitu Pelayanan UKP dan Pelayanan UKM. 

Pelayanan UKP disini ada pelayanan pengobatan umum, gigi, 

mtbs, kia/ imunisasi, apotek, laboraturium, ada konseling gizi, 

konseling sanitasi, promkes dan ada rawat bersalin. UKM itu yang 

pokok, ada KIA ada kelas ibu hamil, kelas balita, ada promkes 

paling banyak melakukan penyuluhan, ada kesling melakukan 

pemeriksaan di temapat umum, gizi seperti penimbangan berat 

badan, tinggi badan, kemudian ada P2 ada penanganan penyakit 

tidak menular dan penyakit menular.  

Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan arahan pada 

puskesmas dalam melaksakan pelayanan kesehatan dasar. 

Puskesmas memliki 1 bidang untuk melaksanakan promosi 

kesehatan yaitu petugas promosi kesehatan. Dalam melaksanaan 

promosi kesehatan nanti tergantung temanya, siapa yang akan 

dilibatkan. Promosi kesehatan ini bisa dilakukan di dalam dan di 

luar gedung. 68 

Kepala puskesmas dan penanggung jawab program UKM 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan 

                                                             
68 Ahnaf, Puskesmas Ngesrep, pada tanggal 6 Oktober 2017 
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dasar khususnya promosi kesehatan dan kepala puskesmas juga 

mengasi kinerjanya. 

b) Dokter 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 narasumber dokter, 

maka diperoleh keterangan bahwa Puskesmas Ngesrep 

memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. 

Pelayanan kesehatan dasar ada pelayanan UKM dan UKP. 

Pelayanan UKM itu ada promosi kesehatan, kesehatan ibu dan 

anak, gizi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit 

menular. UKP disini ada pelayanan pengobatan umum, gigi, mtbs, 

kesehatan ibu anak/ imunisasi, apotek, laboraturium, ada 

konseling gizi, konseling sanitasi, promkes. 

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar khususnya 

promosi kesehatan itu bisa dilakukan oleh semua bidang tenaga 

kesehatan. Promosi kesehatan juga bisa dilakukan secara tim. 

Untuk mengetahui kepemahaman masyarakat sebelum dan 

sesudah, maka dilakukan promosi kesehatan, biasanya kita ada 

pretest dan posttest untuk mengetahui tingkat kepemahaman 

masyarakat. 

Pelaksanaan promosi kesehatan ini dapat dilaksanakan di 

luar gedung dan di dalam gedung. Promosi dalam gedung 
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dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan. Tetapi untuk promosi 

kesehatan di luar gedung itu membutuhkan surat tugas. Dalam 

melaksanakan promosi kesehatan masalah tentu ada.69 

c) Perawat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 narasumber 

perawat, maka diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan 

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Ngesrep ada 

pelayanan UKM dan UKP. Pelayanan UKP itu ada BP Umum, Gigi, 

Gizi, KIA, Sanitasi dan Promkes. Sedangkan pelayanan UKM itu 

ada 5 program esensial yaitu Promkes, Kesehatan Lingkungan, 

Penanggulangan Penyakit (P2), Gizi dan KIA.  

Dalam melakukan promosi kesehatan biasanya bekerjasama 

antar program, jika ada penyuluhan materinya apa kita mengajak 

bidang yang berkompeten. Keterlibatan tenaga kesehatan itu 

tergantung, jika bisa sendiri lebih baik sendiri. Tetapi jika tim lebih 

dapat bekerja maksimal. 

Pelaksanaan promosi kesehatan ada target dari Dinas 

Kesehatan. Jadi 1 bulan ada 7 tema yang harus dipromosikan, 

yaitu KIA, KB, Toga, Tibi, HIV dan IMS, Napsa dan rokok, penyakit 

potensial wabah, gizi dan penyakit generatif. Target masing-

                                                             
69 Sri Sadono dan Astri, Puskesmas Ngesrep, pada tanggal 4 Oktober 2017. 
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masing tema 4 kali, jadi minimal penyuluhan dalam 1 bulan ada 28 

kali. Dalam pelaksanaannya ada penyuluhan luar gedung dan 

dalam gedung. Namun kalau penyuluhan di luar gedung ada surat 

tugas dari kepala puskesmas. 

Masyarakat juga dapat mengajukan permintaan kepada 

puskesmas untuk melakukan penyuluhan di daerahnya. Untuk 

mengetahui masyarakat paham atau tidak biasanya dilakukan 

review materi bisa juga dilakukan pretest dan posttest. Dalam 

pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi 

kesehatan masalah tentunya ada.70 

d) Hasil Wawancara Dengan 5 Narasumber Pengunjung Puskesmas 

Tabel: Pertanyaan untuk 5 narasumber masyarakat 

No.  Pertanyaan  Skor Skor Skor Jumlah dalam 

persen 

1.  Alasan datang ke 

puskesmas? 

    

 a. Sakit 3 - - 60% 

 b. Cek kesehatan - 2 - 40% 

2. Pelayanan yang diberikan 

puskesmas? 

    

 a. Baik, ramah dan 

memuaskan 

5 -  100% 

                                                             
70 Hendra Sari dan Hastuti, Puskesmas Ngesrep, pada tanggal 5 Oktober 2017. 
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 b. Tidak baik, tidak ramah 

dan tidak memuaskan 

- -  0% 

3.  Informasi yang diberikan?     

 a. Jelas dan lengkap 5 - - 100% 

 b.  Jelas dan mudah 

dipahami 

- - - 0% 

 c.  Tidak jelas - - - 0% 

4. Adakah kunjungan 

petugas puskesmas? 

    

 a. Ada 4 -  80% 

 b. Tidak ada - 1  20% 

       

5.  Bentuknya?     

 a. Pembagian brosur - - - 0% 

 b. Penyuluhan - 4 - 80% 

 c.  Tidak mengetahuinya - - 1 20% 

6. Bermanfaat bagi 

masyarakat? 

    

 a. Bermanfaat  4 - - 80% 

 b. Tidak bermanfaat - - - 0% 

 c.  Tidak mengetahuinya - - 1 20% 

Keterangan: Sumber Data Primer Diolah 

Dari hasil wawancara dengan 5 narasumber masyarakat, 

maka diperoleh data, masyarakat datang ke puskesmas pada saat 

sakit dan untuk cek kesehatan. Pelayanan yang diberikan baik, 

ramah dan memuaskan. Informasi yang diberikan jelas dan 
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lengkap. Ada kunjungan petugas puskesmas untuk melakukan 

penyuluhan, tetapi ada juga masyarakat yang tidak tahu jika da 

kunjungan dari petugas puskesmas. Penyuluhan dilakukan di 

puskesmas atau di kelurahan. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Ketentuan Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar 

Khususnya Pelaksanaan Promosi Kesehatan Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang dekat 

dengan masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan salah 

satunya adalah promosi kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas 

Kesehatan Kota Semarang dan 3 Puskesmas di Kota Semarang, 

puskesmas memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan dasar 

khususnya promosi kesehatan. Adapun pelayanan kesehatan dasar 

khusus promosi kesehatan dapat diuraikan beberapa ketentuan yang 

meliputi dasar hukum dan bentuk pengaturan dalam menjalankan peran 

puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi 

kesehatan. 
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a. Dasar Hukum Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan 

Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Pemerintah merupakan penanggung jawab dalam semua 

pembangunan, termasuk bidang kesehatan. Pemerintah bertanggung 

jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan 

mengawasi upaya kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melalui Dinas 

Kesehatan Kota Semarang melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap puskesmas di kota Semarang. Dalam menjalankan 

perannya, pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum dengan 

menggunakan instrumen yuridis untuk mengatur, menjalankan dan 

mengawasi segala urusan pemerintah. Intrumen ini dapat berupa 

peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan lain 

sebagainya. 

Bentuk pengaturan untuk peran puskesmas dalam upaya 

pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan, antara 

lain: 

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Dalam undang-undang Kesehatan terdapat upaya untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya. Maka peran pemerintah sebagai 

pengawas merupakan fungsi penting bagi masyarakat. Dalam 



85 
 

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa 

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan membina dan mengawasi penyelenggaraan 

upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.” 

Tanggung jawab ini dikhususkan pada pelayanan publik. 

Pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan 

perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Pasal 

30 ayat (2) Fasilitas pelayanan kesehatan terbagi menjadi: 

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; 
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan 
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 
Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan 

dasar, seperti puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menjadi pilihan utama masyarakat, 

dekat dengan dengan masyarakat dan keberadaannya dapat 

dirasakan langsung oleh masyarkaat. Karena upaya kesehatan 

yang diselenggarakan oleh puskesmas dalam bentuk pendekatan 

promotif dan preventif. 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan 
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menjalankan tugasnya sebagai pelaksana dalam memberikan 

pelayanan kesehatan, salah satunya memberikan pelayanan 

kesehatan baik secara perorangan maupun masyarakat. 

Menurut Pasal 3 huruf d Undang-Undang Tenaga Kesehatan 

ini bertujuan untuk “mempertahankan dan meningkatkan mutu 

penyelenggaraan upaya kesehatan.”  Tetapi dalam 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan ditingkat apapun, 

pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kesehatan 

yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, yang menyatakan “Pengaturan, 

pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga 

kesehatan.” Peran pemerintah sangatah penting guna 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  

Tenaga kesehatan merupakan unsur penting dalam 

melaksanakan pelauyanan kesehatan dasar untuk meningkatkan 

pelayanan, sehingga masyarakat dapat mencapai derajat 

kesehatan yang tinggi 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang terdiri 

dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan pemerintah ini dalam rangka 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-
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undang ini pemerintah memiliki peran penting serta memiliki 

tanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana 

diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 Huruf b, urusan pemerintahan wajib 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya 

kesehatan. Untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat 

dapat melalui puskesmas, karena puskesmas merupakan fasilitas 

kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Puskesmas 

merupakan salah satu sarana kesehatan yang miliki pemerintah, 

dengan adanya puskesmas. 

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Puskesmas 

Permenkes ini mengatur tentang pelaksanaan puskesmas. 

Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang letaknya 

paling dekat dengan masyarakat dan mudah dijangkau. 

Peningkatan mutu pelayanan di puskesmas sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, oleh karena itu 

diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan 

dalam pelaksanaan puskesmas. Dalam pelaksanaannya 

puskesmas memiliki 2 upaya pelayanan kesehatan dasar yaitu 

pelayanan UKP dan UKM tingkat pertama diwilayah kerjanya. 

Menurut Pasal 37 ayat (1) upaya kesehatan perorangan 

menyatakan: 
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a. Rawat jalan; 
b. Pelayanan gawat darurat; 
c. Pelayanan satu hari; 
d. Home care; dan/ atau 
e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan 

pelayanan kesehatan. 
Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat menurut 

Pasal 36 ayat (2) menyatakan: 

a. Pelayanan Promosi Kesehatan; 
b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan; 
c. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; 
d. Pelayanan Gizi; dan 
e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 
Untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat di 

puskesmas terutama dalam pelayanan promosi kesehatan ada 

beberapa kegiatan seperti penyuluhan, pemberdayaan 

masyarakat, pelatihan dan advokasi. Pelaksanaan promosi 

kesehatan bersifat upaya promotif kesehatan. Upaya promosi 

kesehatan dapat dipadukan dengan upaya kesehatan masyarakat 

lainnya seperti gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan 

dan pencegahan penyakit menular. 

Dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di 

puskesmas juga harus memiliki tenaga kesehatan yang sesuai 

standar baik itu dokter maupun perawat. Untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan di puskesmas pemerintah melakukan 

pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 

yang meliputi: 
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(1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan puskesmas sesuai dengan 
tugas dan fungsi masing-masing. 

(2) Pemerintah dapat melibatkan organisasi profesi dalam 
penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan 
puskesmas. 

(3) Dilakukannya pengarahan untuk meningkatkan mutu 
pelayanan kepada masyarakat. 

(4) Pembinaan dan pengawasan ini dapat dalam bentuk 
fasilitas, konsultasi, Pendidikan dan pelatihan kerja serta 
penelitian dan pengembangan. 
 

5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Manajemen Puskesmas 

Permenkes ini mengatur tentang pedoman manajemen 

puskesmas. Menejeman adalah serangkaian proses yang terdiri 

atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Pasal 

1a pedoman menejemen puskesmas yang menjadi acuan bagi 

puskesmas meliputi: 

(1) Menyusun rencana 5 tahunan yang kemudian dirinci 
kedalam rencana tahunan; 

(2) Menggerakan pelaksanaan upaya kesehatan secara efisien 
dan efektif; 

(3) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian 
kinerja puskesmas; 

(4) Mengelola sumber daya secara efisien dan efektif; dan 
(5) Menerapkan pola kepemimpinan yang tepat dalam 

menggerakan, motivasi, dan membangun budaya kerja 
yang baik serta bertanggung jawab untuk meningkatkan 
mutu dan kinerjanya. 
 

 Untuk menjamin bahwa siklus manajemen puskesmas yang 

berkualitas dan berjalan seara efektif dan efisien, ditetapkan tim 
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manajeman puskesmas yang befungsi sebagai penanggung 

jawab manajemen mutu di puskesmas. Tim ini terdiri dari atas 

penanggung jawab upaya kesehatan di puskesmas dan didukung 

oleh jajaran pelaksananya masing-masing. Tim ini bertanggung 

jawab terhadap tercapainya kinerja puskesmas melalui upaya 

pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Menurut lampiran Permenkes Menejemen Puskesmas ini 

untuk terselenggarnya upaya kesehatan yang bermutu, maka tim 

manajemen puseksmas harus mampu bekerja dengan baik di 

bawah koordinasi dan supervisi kepala puskesmas. Upaya 

kesehatan yang dilakukan oleh puseksmas harus diwujudkan 

dengan bukti adanya perbaikan dan peningkatan pencapaian 

target indikator kesehatan masyarakat dan perorangan. Dalam 

menyusun perencanaan puskesmas harus memperhatikan dan 

mengacu pada rencana lima tahunan kementerian kesehatan. 
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b. Bentuk Pengaturan Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan 

Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

1) Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas 

Semarang 

Menurut Pasal 2 ayat (1) bahwa, “Maksud dibentuknya Badan 

Layanan Umum Daerah Puskesmas adalah memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik 

bisnis yang sehat untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada 

masyarakat.” Dinas Kesehatan menargetkan pada tahun 2017 

Puskesmas di Kota Semarang sudah harus menerapkan sistem 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD puskesmas ini 

mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.  

Puskesmas mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan UKP 

dan UKM. Dalam menyelenggarakan fungsi UKP puskesmas 

mengutamakan upaya promotif dan preventif serta 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada 

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Sedangkan fungsi 

UKM puskesmas melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan 

pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Dalam menjalankan 
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fungsi UKM ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan promosi 

kesehatan. 

2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 13A Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas 

Perwal yang dikeluarkan oleh Walikota Semarang tentang 

standar pelayanan minimal puskesmas ini sudah ada sebelum 

terbentuknya Permenkes tentang Standar Pelayanan Minimal. 

Menurut Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “SPM dimaksudkan 

untuk memberi panduan kepada BLUD Puskesmas dalam 

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan BLUD.  

Standar pelayanan minimal BLUD puskesmas meliputi jenis 

pelayanan dasar, indikator, standar nilai dan batas waktu 

pencapaian. Pelayanan yang diberikan meliputi cakupan kunjugan 

ibu hamil K4, cakupan ibu hamil dengan komplikasi, cakupan 

pertolongan persalinan, cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan 

kunjungan bayi, cakupan imunisasi, cakupan pemberian makan 

pendamping asi,cakupan balita gizi buruk, cakupan penjaringan 

kesehatan siswa, cakupan penemuan dan penanganan penderita 

penyakit, cakupan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan 

kesehatan rujukan, cakupan desa/ keluarahan yang mengalami 

KLB, cakupan desa dan siaga aktif, pemberi pelayanan di rawat 
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inap, waktu penyediaan rekam medik, kelengkapan pengisian 

rekam medik, kemampuan menagani lifesaving dan kepuasan 

pelaggan pada gawat darurat. 

Dari pelayanan kesehatan dasar yang diberikan, yang 

termasuk dalam upaya preventif dan promotif puskesmas meliputi 

cakupan ibu hamil, cakupan kunjungan bayi, cakupan balita gizi 

buruk, cakupan penjaringan kesehatan siswa sd, cakupan 

pelayanan kesehatan dasar dan setingkat, cakupan peserta KB 

aktif, cakupan penemuan dan penangangan penderita penyakit, 

cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin 

3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Teknis Dinas 

Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota 

Semarang 

Dalam perwal menjelsakan pembentukan unit pelaksana 

tugas daerah (UPTD) puskesmas. UPTD puskesmas ini adalah 

unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan. Menurut 

Pasal 5 tugas dari UPTD puskesmas adalah melaksanakan 

sebagaian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan yang 

meliputi pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya 

kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah 

kerjanya. 
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Selain untuk melaksanakan tugas, UPTD puskesmas juga 

memiliki fungsi dalam Pasal 6 yang salah satu fungsinya adalah 

“melaksanakan kesehatan lingkungan, penyuluhan dan peran serta 

masyarakat melalui kegiatan penyehatan lingkungan, upaya 

kesehatan institusi dan olahraga, penyuluhan kesehatan 

masyarakat dan perawatan kesehatan masyarakat.” Dari fungsi 

tersebut yang berhubungan dengan pelayanan promosi kesehatan 

adalah penyuluhan kesehatan masyarakat 

c. Kedudukan Hukum Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan 

Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Berdasakan ketentuan hukum yang termuat dalam Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, Unit Pelaksana Tugas Daerah 

Puskesmas (UPTD) atau Kepala Puskesmas adalah unsur pelaksana 

teknis pada Dinas Kesehatan. Kedudukan UPTD puskesmas berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan 

melalui sekretaris. UPTD puskesmas ini memiliki tugas untuk 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan 
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yang meliputi pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya 

kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 

Puskesmas memiliki peran dalam menajalankan tugasnya sebagai 

pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, 

membina masyarakat dalam meningkatkan kemampuan untuk sehat 

dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan 

terpadu kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, 

puskesmas juga menyelenggarankan fungsi UKP dan UKM. Menurut 

Pasal 8 Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota 

Semarang, menyatakan, bahwa dalam menyelenggarakan fungsi 

upaya kesehatan perorangan, puskesmas berwenang untuk: 

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang 
mengutamakan upaya promotif dan preventif. 

2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang 
berorientasi pada keluarga, individu, kelompok dan masyarakat. 

3) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang 
mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas 
dan pengunjung. 

4) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip 
koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi. 

5) Melaksanakan rekam medis. 
6) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap 

mutu dan akses pelayanan kesehatan. 
7) Melaksanakan peninggakatan menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan 
kompetesi tenaga kesehatan. 

8) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas 
pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. 
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9) Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis 
dan sistim rujukan. 

 
Sedangkan Pasal 7 Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah 

Puskesmas Kota Semarang, menyatakan, bahwa dalam 

menyelenggarakan fungsi upaya kesehatan masyarakat, puskesmas 

berwenang untuk: 

1) Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah 
kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang 
diperlukan. 

2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan. 
3) Melaksanakan komunkasi, informasi, edukasi dan 

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. 
4) Menggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan 

menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat 
perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor 
lain terkait. 

5) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan 
dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. 

6) Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 
puskesmas. 

7) Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan 
kesehatan. 

8) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap 
akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan. 

9) Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan 
masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistim kewaspadaan 
dini dan respon penanggulangan penyakit. 

 
Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya, UPTD puskesmas 

juga bertanggung jawab menyampaikan hasil laporan kepada 

sekretaris daerah. Sedangkan Dinas Kesehatan memiliki tanggung 

jawab kepada puskesmas guna mencapai tingkat derajat kesehatan 
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masyarakat yang tinggi, dengan memberikan pembinaan dan 

pengawasan terhadap menjalankan puskesmas. 

d. Bentuk Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan 

Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Bentuk peran puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan 

dasar khususnya promosi kesehatan, meliputi peran imperatif dan 

peranan fakultatif. 

1) Peran Imperatif 

Peran imperatif adalah suatu tindakan yang harus dilakukan 

atau bersifat wajib.  Dari hasil penelitian peran imperatif yang 

terkait dengan kesehatan dasar yaitu pelayanan upaya 

kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya 

kesehatan peroangan ini dilakukan saat pasien datang untuk 

berobat ke pemeriksaan umum, layanan gigi, layanan kesehatan 

ibu dan anak, layanan gizi, dan layanan laboratorium. 

Sedangkan upaya kesehatan masyarakat, bentuknya ada 

bermacam-macam meliputi Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, 

Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan dan Pemberantasan 

Penyakit. Kedua upaya kesehatan ini harus dilakukan dalam 

pelayanan kesehatan, guna untuk tercapainya kualitas 

kesehatan masyarakat yang tinggi. 
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Promosi kesehatan sendiri memiliki kegiatan yang berupa 

penyuluhan yang sasarannya masyarakat luas atau kelompok. 

Kegiatan promosi ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

media televisi, leaflat dan poster.  Pelaksanaan promosi kegiatan 

ini biasanya dilaksanakan di puskesmas, kelurahan, kecamatan, 

posyandu dan sekolah-sekolah. Namun pelaksanaan kegiatan 

promosi kesehatan lebih sering dilaksanakan di kelurahan, 

posyandu dan sekolah-sekolah. Tema promosi kesehatan ini 

berupa Kesehatan ibu dan anak dan KB, Tanaman obat, HIV, TB 

atau Tuberkulosis, IMS (Infeksi Menular Seksual) dan Napza dan 

Rokok. 

2) Peran Fakultatif 

Dari hasil penelitian peran fakultatif adalah suatu tindakan 

yang bersifat tidak wajib. Dalam menjalankan perannya 

puskesmas memiliki beberapa kegiatan yang di luar ketentuan 

pemerintah. Beberapa puskesmas memiliki kegiatan tersediri 

seperti mengadakan petemuan orang-orang yang menyandang 

HIV Aids, pertemuan ini dilakukan untuk memeriksa keadaan-

keadaan orang tersebut. Ada juga kegiatan penyuluhan atau 

edukasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Serta 

adanya keterlibatan puskesmas dalam pertolongan program 

bencana alam. Program bencana alam ini menyesuaikan dengan 
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kondisi alam yang terjadi, sehingga kegiatan ini tidak setiap saat 

dilaksanakan 

Dalam hal ini puskesmas tidak hanya melaksanakan 

pelayanan kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah 

saja, melainkan puskesmas juga dapat melakukan kegiatan yang 

tidak wajib ini. 

2. Pelaksanaan Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan 

Dasar Khususnya Promosi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puseksmas 

a. petugas Pelaksanaan Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan 

Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa di setiap 

puskesmas memiliki bidang promosi kesehatan.  Dari 3 Puskesmas 

hanya memiliki 1 petugas promosi kesehatan. Tugas utama dari 

petugas promosi kesehatan memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat. Menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, menyatakan bahwa upaya 

pelayanan promosi kesehatan di puskesmas ada kegiatan 

penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan, dan advokasi. Dari 

hasil penelitian petugas promosi kesehatan melakukan kegiatan 

tersebut secara bersamaan pada saat penyuluhan. Penyuluhan bisa 
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dilakukan di posyandu, kecamatan, kelurahan, sekolah, pertemuan 

ibu-ibu PKK, dan puskesmas. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan 

promosi kesehatan hanya memiliki 1 petugas, sehingga 

pelaksanaannya tidak maksimal. 

Kegiatan promosi kesehatan ini memiliki tema yang bermacam-

macam, dalam 1 bulan tema yang harus dipromosikan ada 7 tema, 

yaitu kesehatan ibu dan anak atau keluarga berencana, Tanaman 

obat, HIV, TB atau Tuberkulosis, IMS (Infeksi Menular Seksual), napza 

dan rokok. Kegiatan promosi kesehatan ini direncanakan 1 tahun 

sebelumnya, perencanaan ini akan dibuat oleh petugas promosi 

kesehatan dan tenaga medis lainnya. Dalam melaksnaakan kegaiatan 

promosi kesehatan, petugas dapat melaksanakannya sendiri namun 

juga dapat dibantu petugas lain sesuai dengan tema promosi 

kesehatan apa yang diberikan. Tetapi dalam pelaksanaannya petugas 

promosi kesehatan lebih sering bekerja sendiri untuk kegiatan promosi 

kesehatan.  

Dalam melaksanakan kegiatan promosi kesehatan, petugas 

dapat menggunakan media leaflat, televisi, poster, dan penyuluhan di 

lapangan. 
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b. Prosedur Pelaksanaan Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan 

Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Dari hasil penellitian dapat diketahui bahwa, dalam 

melaksanakan prosedur pelaksanaan peran puskesmas dalam upaya 

pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan dimulai 

dari menyiapkan petugas pelaksana promosi kesehatan. Setelah 

menyiapkan petugas, maka tahap selanjutnya petugas promosi 

kesehatan menyusun rencana kegiatan promosi kesehatan. 

Rencana kegiatan promosi kesehatan ini dibentuk 1 tahun 

sebelum pelaksanaannya, seperti untuk pelaksanaan kegiatan 

promosi kesehatan tahun 2017 maka rencana kegiatan di bentuk pada 

tahun 2016. Pembentukan rencana ini dilakukan dengan observasi di 

wilayah kerja puskesmas untuk mencari tahu kendala atau 

permasalahan yang terjadi di wilayah kerja puskesmas. Maka 

pembagian tugas dalam pelaksanaan promosi kesehatan, dibagi 

sesuai dengan kemampuan tenaga medis yang ada. Tetapi dalam 

pelaksanaan promosi kesehatan ini dapat dilaksanakan sendiri bisa 

juga ada bantuan dari tenaga medis yang berkompeten sesuai dengan 

tema promosi kesehatan.  

Kegiatan promosi kesehatan dalam 1 bulan ada 7 tema, maka 

dalam 1 bulan ada 28x penyuluhan yang harus dipromosikan, namun 

karena adanya kendala, salah satu petugas melaksanakan promosi 
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kesehatan seminggu sekali untuk mengcover target. Promosi 

kesehatan itu dilakukan di kelurahan atau di RT sore hari atau di hari 

minggu, atau bisa juga datang ke posyandu pada jam kerja untuk 

mencakup target. 

Pelaksanaan promosi kesehatan ini bisa dilaksanakan di dalam 

gedung atau di luar gedung, sesuai dengan jadwal dan kebutuhan. Jika 

promosi kesehatan di luar gedung seperti di sekolah sekolah, 

posyandu, kecamatan atau kelurahan maka diperlukan surat tugas dari 

kepala puskesmas. Surat tugas ini dibutuhkan petugas promosi 

kesehatan untuk mempermudah akses kegiatan promosi kesehatan di 

masyarakat. Sedangkan di dalam gedung tidak memerlukan surat 

tugas. Promosi kesehatan di dalam gedung dapat melalui media 

televisi dan promosi kesehatan secara langsung pada saat pasien 

mengantre untuk periksa. Namun dalam pelaksanaannya lebih sering 

dilaksanakan di kelurahan, posyandu dan sekolah-sekolah. 

Pihak puskesmas juga menyanggupi jika ada permintaan 

masyarakat yang ingin diberi layanan promosi kesehatan di tempat 

tinggalnya. Caranya dengan memasukan surat resmi yang ditujukan 

kepala puskesmas dengan tujuan meminta dilakukannya pelaksanaan 

promosi kesehatan. Tetapi biasanya pihak puskesmas menyanggupi 

permintaan masyarakat dengan menyesuaikan jadwal yang telah 

dibentuk sebelumnya oleh puskesmas. 
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Untuk mengetahui pelaksanaan promosi kesehatan ini sudah 

tersampaikan dengan baik, pihak puskesmas memberikan pretest dan 

posttest. Pretest ini akan diberikan diawal untuk mengetahui 

pemahaman masyarakat sebelum dilakukannya promosi kesehatan, 

sedangkan posttest ini diberikan setelah dilakukannya promosi 

kesehatan guna untuk mengetahui pemahaman masyarakat setelah 

dilakukannya promosi kesehatan. 

Setelah dilakukannya kegiatan promosi kesehatan, petugas 

membuat laporan hasil kegiatan yang kemudian diserahkan kepada 

koordinator usaha kesehatan masyarakat dan kepala puskesmas. 

 

3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peran Puskesmas Dalam Upaya 

Pelayanan Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Puskesmas 

Dalam menjalankan perannya untuk melakukan pelayanan 

kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan, puskesmas Kota 

Semarang juga menghadapi beberapa hambatan yang mengakibatkan 

kinerja puskesmas tidak maksimal. Hambatan yang mempengaruhi 

pelaksanaan peran puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan dasar 

khususnya promosi kesehatan antara lain: 
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a. Hambatan Teknis 

Dalam pelaksanaan peran puskesmas dalam upaya pelayanan 

kesehatan dasar khusunya promosi kesehatan, secara teknis 

ditemukan hambatan-hambatan natara lain: 

1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia Di Puskesmas 

Terbatasnya sumber daya manusia di puskesmas yang 

bertugas di bidang promosi kesehetan. Petugas promosi kesehatan 

disetiap puskesmas hanya memiliki 1 petugas, bahkan ada perawat 

yang juga menjabat sebagai petugas promosi kesehatan. Petugas 

promosi kesehatan ini memiliki kegiatan melakukan promosi 

kesehatan di beberapa wilayah kerja puskesmas. Kegiatan yang 

dilakukan tidak hanya melakukan promosi saja, tetapi juga membantu 

kegiatan di puskesmas. Maka yang terjadi petugas promosi ini 

menambah jam kerja karena membantu kegiatan di puskesmas dan 

melakukan kegiatan wajib yaitu promosi kesehatan. Sehingga peran 

petugas promosi kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara 

maksimal. 

2) Kurangnya Anggaran dan Sarana Prasarana 

Dalam melakukan promosi kesehatan ada promosi di dalam 

gedung dan di luar gedung. Jika promosi kesehatan di dalam gedung, 

puskesmas mengundang masyarakat untuk datang, jika 

mengundang masyarakat puskesmas juga perlu menyediakan 
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sarana dan prasarana seperti transportasi. Transportasi ini 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan promosi kesehatan di 

wilayah kerja puskesmas. Namun wilayah kerja puskesmas cukup 

luas, maka sarana transportasi sangat dibutuhkan oleh petugas. 

Anggaran yang minim ini menyebabkan pelaksanaaan kegiatan 

promosi kesehatan tidak dapat berjalan dengan baik, terutama terkait 

dengan kegiatan penyuluhan di lokasi tidak dapat dilakukan dengan 

maksimal melihat lokasinya yang banyak. 

b. Hambatan Yuridis 

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar khususnya 

promosi kesehatan, teradapat hambatan dari aspek yuridis yaitu belum 

adanya ketentuan pelaksanaan promosi kesehatan secara operasional. 

Di dalam Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas hanya 

menyebutkan upaya dan kegiatan pelaksanaan pelayanan promosi 

kesehatan. 

Promosi kesehatan termasuk dalam upaya promotif, seharusnya 

dalam pelaksanaan promosi kesehatan ini ada ketentuan standar 

operasional prosedur (SOP) promosi kesehatan, serta pelaksanaan 

promosi kesehatan selama setahun berapa kali dan target atau sasaran 

dari pelaksanaan promosi kesehatan. Hal ini diperlukan untuk 

meningkatkan mutu puskesmas tentunya dalam pelayanan promosi 

kesehatan guna mencapai kesehatan masyarakat yang tinggi. 
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c. Hambatan Sosial 

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar khususnya 

promosi kesehatan, terdapat hambatan dari aspek sosial antara lain: 

1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat 

Dalam hambatan ini, masyarakat kurang memahami fungsi 

puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan 

yang paling dekat dengan masyarakat. Namun masyarakat datang ke 

puskesmas pada waktu sakit. Umumnya masyarakat datang ke 

puskesmas tidak hanya pada waktu sakit saja, namun puskesmas 

dapat dimanfaatkan untuk cek kesehatan guna untuk mencegah 

penyakit serta dapat meningkatkan kualitas kesehatan. 

2) Kurangnya Partisipasi Masyarakat 

Dalam hambatan ini, masyrakat kurang berpartisipasi pada saat 

ada kegiatan promosi kesehatan di wilayahnya. Ada masyrakat yang 

tidak mau datang karena hanya buang-buang waktu, ada juga 

masyarakat yang tidak mau datang karena tidak dapat imbalan. Ada 

juga masyarakat yang ingin datang namun tidak mendapat 

undangan, serta ada juga masyarakat yang hanya datang namun 

hanya mendengarkan saja. 

Setelah dilakukannya promosi kesehatan, masih ada 

masyarakat yang tidak melakukan tindakan yang disarankan oleh 



107 
 

petugas promosi kesehatan. Jadi masyarakat itu mengetahui, 

memahami, namun tidak melakukannya. 

Hal ini sedang diatasi dengan cara mendorong masyarakat agar 

mau dan melakukan guna mendapatkan kesehatan yang tinggi. 

3) Komunikasi dalam Sosialisasi 

Hambatan komunikasi yang terjadi saat melakukan promosi 

kesehatan. Penyampaian bahasa pada saat promosi menjadi 

kendala tersendiri bagi petugas, karena masyarakat kurang 

memahami bahasa medis dan masyarakat lebih memahami jika 

menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Hal ini mempersulit 

bagi petugas yang memberikan promosi jika salah satu petugasnya 

bukan berasal dari daerah tersebut.  

Hal ini dapat diatasi dengan mengajak petugas yang dapat 

menjelaskan dengan bahasa daerah. Sehingga dapat 

mempermudah dan memperlancar saat melakukan promosi 

kesehatan. 

4) Jadwal Kegiatan Yang Tidak Tepat 

Hambatan waktu ini terjadi karena pelaksanaan promosi 

kesehatan dilakukan pada saat jam kerja masyarakat. Sehingga 

masyarakat yang ingin mendapat informasi pada saat promosi 

kesehatan sedikit yang datang. Cara mengatasinya meminta salah 

satu pihak keluarga untuk datang, atau pelaksanaan promosi 
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kesehatan ini dilakukan bersamaan dengan adanya pertemuan ibu-

ibu pkk. 

  


