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BAB IV 

PENUTUP 

 

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 

yang paling dekat dengan masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat puskesmas memiliki tugas utama melaksanakan upaya pelayanan 

kesehatan dasar, yaitu upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat. Dalam upaya kesehatan masyarakat terdapat kegiatan promosi 

kesehatan. Promosi kesehatan merupakan salah satu upaya untuk 

pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat tentang 

penanganan suatu penyakit. Puskesmas sendiri memiliki fungsi untuk 

membangun kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil 

pembahasan dari penelitian peran puskesmas dalam upaya pelayanan 

kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan, dapat disimpulkan, hal-hal 

sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Ketentuan Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan 

Dasar Khususnya Pelaksanaan Promosi Kesehatan Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang 

Puskesmas 
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a. Dasar Hukum Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan 

Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Dalam peran puskesmas memiliki dasar hukum yang menjadi 

landasan pelaksanaannya antara lain Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen 

Puskesmas. Dari dasar hukum tersebut maka dapat diketahui bahwa 

dasar-dasar dalam menjalankan peran puskesmas.  

Dari dasar hukum tersebut tujuannya adalah meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka Pemerintah bertanggung jawab 

merencanakan, mengatur, menyelenggarakan membina dan 

mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan 

terjangkau oleh masyarakat. Selain itu juga dibutuhkannya tenaga 

kesehatan untuk membantu dalam mencapai tujuan derajat kesehatan 

masayarakat yang tinggi. Karena tenaga kesehatan memiliki peran 

penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

Puskesmas merupakan sarana atau fasilitas upaya pelayanan 

kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya 
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puskesmas memiliki 2 upaya pelayanan kesehatan dasar yaitu upaya 

kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya 

kesehatan perorangan meliputi rawat jalan, pelayanan gawat darurat, 

pelayanan satu hari, home care, rawat inap berdasarkan pertimbangan 

kebutuhan pelayanan kesehatan. Sedangkan upaya kesehatan 

masyarakat meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan 

kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga 

berencana, pelayanan gizi dan pelayanan pencegahan dan 

pengendalian penyakit. Agar pelayanan kesehatan dapat terlaksana 

dengan baik diperlukan manajemen puskesmas untuk perencanaan, 

menggerakan pelaksanaan upaya kesehatan, pembinaan, 

pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

b. Bentuk Pengaturan Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan 

Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Dalam melaksanakan peran puskesmas ini, ada beberapa 

bentuk pengaturan yang meliputi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah 

Puskesmas Semarang, 13A Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Puskesmas, dan Sedangkan Peraturan Walikota 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. 
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Pegaturan peran puskesmas ini disesuaikan dengan Peraturan 

Walikota, untuk mengatur penyelenggaraan usaha kesehatan 

perorangan dan usaha kesehatan masyarakat di puskesmas. Dari 

pelayanan kesehatan dasar 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. 

Puskesmas juga memiliki fungsi untuk melaksanakan kesehatan 

lingkungan, penyuluhan dan peran serta masyarakat melalui kegiatan 

penyehatan lingkungan, upaya kesehatan institusi dan olahraga, 

penyuluhan kesehatan masyarakat dan perawatan kesehatan 

masyarakat. 

c. Kedudukan Hukum Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan 

Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Kedudukan UPTD puskesmas berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui seketarisnya. 

Puskesmas juga memiliki peran dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, 

membina masyarakat dalam meningkatkan kemampuan untuk sehat 
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dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan 

terpadu kepada masyarakat. 

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 

fakultatif. Peranan imperatif ini bersifat wajib, yang terkait dengan 

upaya pelayanan kesehatan dasar yaitu upaya kesehatan perorangan 

dan upaya kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan termasuk 

dalam upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan memiliki 

kegiatan berupa penyuluhan yang sasarannya masyarakat luas atau 

kelompok. Sedangkan peran fakultatif ini bersifat tidak wajib, dalam hal 

ini puskesmas tidak hanya melaksanakan pelayanan kesehatan yang 

telah ditentukan oleh pemerintah, melainkan puskesmas harus 

melaksanakan kegiatan tidak wajib, seperti keterlibatan puskesmas 

dalam pertolongan program bencana alam. Program bencana alam ini 

menyesuaikan dengan kondisi alam yang terjadi, sehingga kegiatan ini 

tidak setiap saat dilaksanakan. 
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2. Pelaksanaan Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan 

Dasar Khususnya Promosi Kesehatan Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puseksmas 

a. Petugas Pelaksana Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan 

Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, di 3 puskesmas yang 

digunakan sebagai objek penelitian, setiap puskesmas memiliki 1 

petugas promosi kesehatan. Tugas utama dari petugas promosi 

kesehatan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya 

pelayanan promosi kesehatan di puskesmas ada kegiatan 

penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan, dan advokasi. 

Namun jika setiap puskesmas hanya memiliki 1 petugas, maka 

kegiatan promosi kesehatan tidak dapat berjalan secara maksimal. 

Karena kegiatan promosi ini memiliki 7 tema yang harus di 

promosikan, meliputi kesehatan ibu dan anak atau keluarga 

berencana, Tanaman obat, pencegahan HIV, penanganan dan 

pencegahan TB atau Tuberkulosis, IMS (Infeksi Menular Seksual), 

napza dan rokok. 

Dalam melaksanakan promosi kesehatan ini juga dapat dibantu 

oleh petugas lainnya sesuai kebutuhan tema dan jadwal yang telah 

ditentukan. Kegiatan promosi kesehatan dapat dilaksanakan melalui 

media leaflat, televisi, poster, dan kegiatan penyuluhan di lapangan. 
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b. Prosedur Pelaksanaan Peran Puskesmas Dalam Upaya 

Pelayanan Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Dalam upaya pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi 

kesehatan dimulai dari menyiapkan petugas pelaksana promosi 

kesehatan. Setelah menyiapkan petugas, maka tahap selanjutnya 

petugas promoi kesehatan menyusun rencana kegiatan promosi 

kesehatan. Rencana kegiatan promosi kesehatan ini dibentuk 1 tahun 

sebelum pelaksanaannya. Kegiatan promosi kesehatan dalam 1 bulan 

ada 7 tema yang harus dipromosikan, maka dalam 1 bulan ada 28x 

penyuluhan. Namun karena adanya kendala, salah satu petugas 

melaksanakan promosi kesehatan seminggu sekali untuk mencakup 

target. 

Pelaksanaan promosi kesehatan dilaksanakan di dalam gedung 

atau di luar gedung. Jika pelaksanaan di luar gedung maka 

membutuhkan surat tugas dari kepala puskesmas. Untuk mengetahui 

pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan sudah tersampaikan 

dengan baik atau belum, pihak puskesmas memberikan pretest dan 

posttest. Setelah dilakukannya kegiatan promosi kesehatan, petugas 

membuat laporan hasil kegiatan yang kemudian diserahkan kepada 

koordinator usaha kesehatan masyarakat dan kepala puskesmas. 
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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 pelaksanaan peran puskesmas dalam upaya pelayanan 

kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan, dapat ditemukan 

beberapa hambatan baik secara teknis, yuridis dan sosial. Hambatan 

teknis dapat berupa terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya 

anggaran. Hambatan tersebut berpengaruh dalam tidak maksimalya 

pelaksanaan peran puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar 

khususnya promosi kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya pihak 

puskesmas tetap berusaha mengatasi permasalahan tersebut sehingga 

hambatan yang ada dapat diatasi. 

Dari hambatan yuridis terdapat hambatan belum adanya ketentuan 

pelaksanaan promosi kesehatan secara operasional. Namun hambatan ini 

dapat diatasi oleh puskesmas dengan menggunakan Peraturan Walikota 

dan Peraturan Menteri kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

peran puskesmas guna mencapai pelayanana kesehatan yang maksimal. 

Kemudian hambatan sosial berupa kurangnya pemahaman 

masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat, komunikasi dalam 

sosialisasi, dan jadwal kegiatan yang tidak tepat. Hambatan ini merupakan 

hambatan yang timbul dari masyarakat, namun pihak puskesmas memiliki 
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cara untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara lebih melibatkan 

masyarakat dalam setiap kegiatan puskesmas. 

 

B. Saran  

1. Saran kepada pemerintah untuk menambah tenaga kesehatan 

puskesmas, pada bagian promosi kesehatan. Hal ini bertujuan agar 

pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dapat berjalan dengan 

maksimal. 

2. Saran kepada pemerintah untuk memberikan dana lebih kepada 

puskesmas, agar kegiatan yang ada di puskesmas salah satunya 

promosi kesehatan dapat terlaksana dengan maksimal. 

3. Saran kepada pemerintah perlu membuat ketentuan tentang standar 

operasional prosedur tentang pelaksanaan kegiatan promosi 

kesehatan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaannya sesuai dengan 

standar yang telah di tentukan sehingga hasilnya dapat maksimal. 

4. Puskesmas perlu meningkatkan kegiatan promosi kesehatan, hal ini 

diperlukan agar masyarakat berpartisipasi. Keterlibatan masyarakat 

sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. 

 


