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PRIMARY HEALTH CARE (PHC)
• PHC (Deklarasi Alma Ata tahun 1978): adalah kontak pertama
individu, keluarga atau masyarakat dengan sistem pelayanan
kesehatan.
• SKN (Sistem Kesehatan Nasional tahun 2009), bahwa Upaya
Kesehatan Primer adalah upaya kesehatan dasar dimana terjadi
kontak pertama perorangan atau masyarakat dengan pelayanan
kesehatan
Penyelenggaraan PHC di Indonesia adalah Puskesmas dan jaringannya
(Pustu, Pusling, dokter dan bidan praktek, polindes, poskesdes,
posyandu, BKB)
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Amanat Perpres no 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 bahwa arah
kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan untuk 5 tahun ke depan adalah
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menunju cakupan
kesehatan semesta (UHC) dengan menekankan pada penguatan pelayanan
kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan
preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan tehnologi
Permenkes No. 43 tahun 2019, PUSKESMAS adalah Fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif
Permenkes No. 21 tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes
Puskesmas adalah koordinator dan penanggung jawab dalam pelayanan
kesehatan diwilayah kerjanya, mencakup jejaringnya seperti pustu, polindes,
posyandu, posbindu dan fasyankes swasta (klinik swasta, dokter praktek

mandiri, bidan praktek mandiri.

DALAM FUNGSI PHC, PUSKESMAS MENJALANAKAN STRATEGI UTAMA, KERJA SAMA

MULTISEKTORAL, PARTISIPASI MASYARAKAT, PENGUATAN ADVOKASI DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
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PMK N0. 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMAS
• Pasal 2 : Tujuan pembangunan kesehatan di Puskesmas salah satunya
adalah menciptakan masyarakat yang berperilaku sehat yang meliputi
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat.
• Pasal 4: Tugas Puskesmas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan cara
mengintegrasikan program dengan pendekatan keluarga dalam rangka
mendukung Kecamatan Sehat dengan indikator lingkungan sehat, perilaku
sehat, pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan
penduduk (kecamatan)
• Fungsi Puskesmas : Penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama.
Tusi Puskesmas :menciptakan masyarakat yang berperilaku sehat dengan
cara mengintegrasikan program dengan pendekatan keluarga dan
dilaksanakan lewat UKM dan UKP tingkat pertama
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INTERVENSI UPAYA PROMOTIF - PREVENTIF
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PENINGKATAN UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF YANG EFEKTIF DAN EFISIEN YANG DILAKSANAKAN
SECARA TERINTEGRASI, DAN DIDUKUNG OLEH PEMANFAATAN TEKNOLOGI, INOVASI DAN
PENINGKATAN ADVOKASI

A. Upaya Promotif dan Preventif
o Kebijakan
o Strategi
o Anggaran
o SDM
o indikator
B. Pemanfaatan teknologi
o Mempermudah/mempercepat atau menghambat
o Akurat
o Maintenance
o SDM
C. Inovasi
o Mengurangi biaya
o Layanan baru
o Meningkatkan kualitas
D. Advokasi
Kemampuan untuk meyakinkan atau
mempengaruhi orang lain
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PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
PMK No. 43 tentang Puskesmas
Berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan
penyelenggaraan puskesmas, dikategorikan :
Pendekatan pelayanan yang diberikan
a. Puskesmas kawasan perkotaan,
berdasarkan kebutuhan dan permasalahan
yang sesuai dengan pola kehidupan
b. Puskesmas kawasan pedesaan
masyarakat

c. Puskesmas kawasan terpencil dan
d. Puskesmas kawasan sangat terpencil
o Dalam pelayanan UKP dapat dilakakukan penambahan kompetensi dan kewenangan
tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan
o Pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/cluster dan/atau
pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas
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PETA INDONESIA
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PETA PROVINSI MALUKU
Total Area

:

712.479, 69 Km2

Land Area

:

54.185 Km2 (7,6%)

Sea Area

:

658.294,69 Km2 (92,4%)

Number of Island

:

1.340 Islands

Coastline

:

10.630 Km

Regency / City

:

9 Regencies, 2 Cities

Population

:

1.608.786 People

Legend :
Provincial Capital
District Capital
Prov. Boundaries
Dist. Boundaries

U

1=Southern Buru, 2=Northern Buru, 3=Western Ceram, 4=Central Maluku, 5=Eastern Ceram
6=SouthEast Maluku, 7=Aru, 8=SE Western Maluku, 9=SouthWest Maluku. 10=Tual. 11=Ambon

Indonesian Sea Border
Area to Timor Leste,
Australia and Papua.
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Masalah Kesehatan di DTPK
(Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan)
• Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, karena
minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan di suatu pulau.
• Sumber Daya Manusia Kesehatan masih terbatas, khususnya dokter dan
dokter gigi
• Ketersediaan transportasi yang sangat terbatas tidak memungkinkan warga
masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang terletak di pulau lainnya.
• Ketersediaan fasilitas pendukung lainnya belum memadai (telekomunikasi,
sumber daya energi)
• Jauhnya rentang kendali menyebabkan pelayanan kesehatan dalam bentuk
intensitas kunjungan tenaga medis ke pulau – pulau, relatif minimal.
10

Masalah Kesehatan di DTPK
(Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan)
• Penambahan kompetensi untuk nakes belum terlaksana (dulu pernah
ada)
• Puskesmas terpencil/sangat terpencil, pelaporan dan administrasi
masih manual
• Teknologi (digitalisasi) menghambat kemajuan. Bila kemajuan
teknologi digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan
• Pelayanan kesehatan bergerak belum dapat di klaimkan ke BPJS,
(perhitungan ina CBG’s atau fee for service)
• Juknis tentang pelayanan kesehatan bergerak (sailing) , belum ada .
(jenis pelayanannya disetarakan dengan RS tipe D atau C)
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YANKES UKP GUGUS PULAU
PERDA No 02/Maluku/2014
Sistem Kesehatan Daerah Provinsi Maluku

Distribusi 56 Pusat Gugus Pelayanan Kesehatan Provinsi Maluku
PERGUB NO.23 TAHUN 2018

Fungsi Pusat Gugus
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Satelit

Satelit

Pusat
Gugus

Satelit

Satelit

Puskesmas

Poskesdes

RS Pratama

Pustu

Bidan Desa
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Reorganisasi Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Pendekatan
Gugus Pulau
PERGUB MALUKU NO. 20 TAHUN 2013 TTG
REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN GUGUS
PULAU PROV. MALUKU

•
•
•

•
•
•

1 RS Vertikal
1 RS Rujukan Provinsi
3 RS rujukan regional Kabupaten
(Namlea, Masohi, dan Langgur)
RSUD Kabupaten merupakan
pusat rujukan akhir di
Kabupaten
Pusat Gugus menyediakan
sebagian layanan rujukan
tingkat gugus
Layanan kesehatan bergerak
menyediakan sebagian layanan
rujukan untuk daerah tertentu

Rumah Tunggu
Kelahiran (RTK)
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LAYANAN KESEHATAN DI DTPK
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KONDISI UKM SAAT INI
1. Puskesmas disamping menyelenggarakan UKM juga menyelenggarakan
UKP, yang diera JKN ini lebih seksi sehingga cenderung UMK terabaikan
2. UKM adalah investasi jangka panjang, hasilnya tidak langsung terlihat
3. SDM “khusus” pelaksana UMK masih sangat terbatas
4. Peran lintas sektor belum optimal,
5. Akreditasi hanya sebagai pemenuhan prasyarat ( mis: MOU dengan BPJS)
6. Pelaksanaan peningkatan UKM dilaksanakan tanpa mengkaji kondisi
psikologis masyarakat. Kalaupun dilakukan belum optimal, dan belum
berkelanjutan.
7. Pemberdayaan masyarakat/UKBM hanya identik dengan “Posyandu” ,
inovasi dan pengembangan UKBM lain sesuai kearifan lokal perlu
dikembangkan
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KONDISI YANG DIHARAPKAN
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Puskesmas dan jaringannya fokus pada UKM, dan UKP hanya untuk kasus kegawat
daruratan, dan home care.
Perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan tipe Puskesmas Perawatan menjadi
Rumah sakit Pratama. Sehingga Primary Health care dilaksanakan di Puskesmas (rawat
jalan) dan jaringannya.
Penempatan tenaga – tenaga khusus (Promkes, Sosiologi kesehatan, Antropologi
medis dan ekonomi kesehatan) di dinas Kesehatan (kedepannya di Puskesmas) dalam
merancang intervensi kegiatan UKM pada masyarakat.
Ukuran keberhasilan pelaksanaan UKM dan UKBM adalah kunjungan “ orang sehat “
ke puskesmas dan jaringannya. Oleh sebab itu diperlukan Spirit masyarakat untuk
membangun ketahanan sosial melalui pemahaman paradigma sehat.
Puskesmas melaksanakan UKM yang bersifat inovatif seperti kesehatan gigi
masyarakat, tradisional komplementer, kesehatan olah raga, kesehatan kerja, dan
health tourisme. Yankestrad agar selaras dengan program PKK (toga)
Pendekatan Pentahelix yang terintegrasi (Pemerintah, Masyarakat, Swasta, Akademisi,
Media), bekerja sama, bekerja bersama – sama, konteks lokal, kearifan lokal dan
sumber daya lokal. Adalah kekuatan dari UKM dan UKBM
Penetapan indikator keberhasilan UKM adalah Indikator Penta helix
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KONDISI YANG DIHARAPKAN di DTPK

•
•
•
•

Regulasi tentang yankes bergerak, dan dapat di klaim ke BPJS
Ketersediaan Nakes dengan kompetensi tambahan
Yankestrad menjadi salah satu pilihan di Puskesmas
Telemedicine menjadi alat konsultasi
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RESILIENSI DALAM MENCEGAH GELOMBANG KE – 3
COVID - 19
Strategi yang telah ditetapkan selama ini sangat baik, yang dibutuhkan adalah
pelaksanaan dilapangan sesuai yang direncanakan. Untuk itu perlu komitmen bersama.
Berikut beberapa catatan tambahan

Mencegah penularan :
1.

Penta helix dibawah koordinasi Satgas merupakan satu kesatuan gerak.
o Identifikasi moment/event yang berpotensi terjadi pengumpulan masa
o Menyusun strategi mengontrol aktivitas/ pergerakan masa

2.
3.
4.

5.

Dalam upaya pencegahan, masyarakat adalah garda terdepan. Upaya pengobatan, Tenaga kesehatan
sebagai garda terdepan
Puskesmas sebagai jejaring satgas, melaksanakan upaya Promotif dan Preventif dengan sepenuhnya
melibatkan masyarakat
Strategi serbuan vaksin dengan pendekatan Penta helix, adalah upaya yang membuahkan hasil, oleh
sebab itu perlu dilaksanakan secara terus menerus hingga target terpenuhi
Perlu dibentuk Tim pengendali Hoax, mulai dari Dinas hingga ke Puskesmas
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Penanganan Pasien
1. Garda terdepan Nakes
Keamanan, kesejahteraan dan masa depan

2. Mempercepat kesembuhan dan Mencegah kematian
• IDI dan OP lainnya : up dating Protap pengobatan
• PEMERINTAH DAN PERSI : Protap, kesiapan, dan ketersediaan Sarana
Prasarana RS (SOP, Alkes, obat2an, Nakes)
• Kondisi Psikologis pasien
• Dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
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TERIMA KASIH
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