
 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Puskesmas 

Di Indonesia Puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan 

kesehatan tingkat pertama. Konsep Puskesmas dilahirkan tahun 1968 ketika 

dilangsungkan RapatKerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas)IdiJakarta. Waktu 

itu dibicarakanupayamengorganisasisistem pelayanan kesehatan di tanah air, 

karenapelayanan kesehatantingkat pertama pada waktu itu dirasakan kurang 

menguntungkan dan dari kegiatan-kegiatan seperti BKIA, BP, P4M dan 

sebagainyamasih berjalan sendiri-sendiri 

dantidaksalingberhubungan.MelaluiRakerkesnas tersebut timbul gagasan untuk 

menyatukan semua pelayanan tingkat pertama ke dalam suatu organisasi yang 

dipercaya dan diberi nama Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Dan 

Puskesmas pada waktu itu dibedakan dalam 4 macam yaitu: 

1. Puskesmas tingkat desa 

2. Puskesmas tingkat kecamatan 

3. Puskesmas tingkat kewedanan 

4. Puskesmas tingkat kabupaten 

Pada Rakerkesnas ke II tahun 1969, pembagian Puskesmas dibagi 

menjadi 3kategori: 

1. Puskesmas tipe A, dipimpin oleh dokter penuh 

2. Puskesmas tipe B, dipimpin oleh dokter tidak penuh 

3. Puskesmas tipe C, dipimpin oleh tenaga paramedik  
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Pada tahun 1970 ketika dilangsungkan Rakerkesnas dirasakan pembagian

Puskesmas berdasarkan kategori tenaga ini kurang sesuai, karena untuk 

Puskesmastipe B dan C tidak dipimpin oleh dokter penuh atau sama sekali tidak 

ada tenagadokternya, sehingga dirasakan sulit untuk mengembangkannya. 

Sehingga mulai tahun 1970 ditetapkan hanya satu macam Puskesmas dengan 

wilayah kerja tingkat. 

 Kecamatan atau pada suatu daerah dengan jumlah penduduk antara 

30.000 sampai 50.000 jiwa. Konsep berdasarkan wilayah kerja ini tetap 

dipertahankan sampaidengan akhir Pelita II pada tahun 1979 yang lalu, dan ini 

yang lebih dikenal denganKonsep Wilayah.Sesuai dengan perkembangan dan 

kemampuan pemerintah dan dikeluarkannyaInpres Kesehatan Nomor.5 tahun 

1974, Nomor.7 tahun 1975 dan Nomor.4 tahun1976, dan berhasil mendirikan 

serta menempatkan tenaga dokter di semua wilayah tingkat Kecamatan di seluruh 

pelosok tanah air, maka sejak Repelita III konsep wilayah diperkecil yang 

mencakup suatu wilayah dengan penduduk sekitar 30.000 jiwa.Dan sejak tahun 

1979 mulai dirintis pembangunan Puskesmas di daerah-daerahtingkat Kelurahan 

atau Desa yang memiliki jumlah penduduk sekitar 30.000 jiwa.Dan untuk 

mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang berada di suatu Kecamatan, maka salah 

satu Puskesmas tersebut ditunjuk sebagai penanggung jawab dan disebutdengan 

nama Puskesmas tingkat Kecamatan atau yang disebut juga Puskesmas Pembina. 

Dan Puskesmas-Puskesmas yang ada di tingkat Kelurahan atau Desa disebut 

Puskesmas Kelurahan atau yang lebih dikenal sebagai Puskesmas Pembantu. Dan 

sejak itu Puskesmas dibagi dalam 2 kategori seperti apa yang kita 

kenalsekarang,yaitu: 
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1. Puskesmas Kecamatan (Puskesmas Pembina) 

2. Puskesmas Kelurahan/Desa (Puskesmas Pembantu) 

 
2.2. Visi dan Misi Puskesmas 

2.2.1. Visi Puskesmas 

Terwujudnya Masyarakat Sidoarjo yang Sehat dan Mandiri 

 
2.2.2. Misi Puskesmas 

a. Memelihara dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat 

b. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 

c. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. 

d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di bidang promotif. 

 
2.3. Fungsi Puskesmas 

Menurut Sukman (2011), fungsi puskesmas adalah sebagai berikut : 

a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. 

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan 

pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di 

wilayahkerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan 

kesehatan. Di sampingitu Puskesmas aktif memantau dan melaporkan 

dampak kesehatan dari penyelenggaraansetiap program pembangunan di 

wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunankesehatan, upaya yang 

dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaankesehatan dan 

pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan 

pemulihan kesehatan. 
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b. Pusat pemberdayaan masyarakat. 

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, 

keluarga danmasyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, 

dan kemampuanmelayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, 

berperan aktif dalammemperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk 

pembiayaannya, serta ikutmenetapkan, menyelenggarakan dan memantau 

pelaksanaan program kesehatan.Pemberdayaan perorangan, keluarga dan 

masyarakat ini diselenggarakan denganmemperhatikan kondisi dan situasi, 

khususnya sosial budaya masyarakat setempat. 

c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. 

Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

tingkat pertamasecara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. 

 
2.4. Sarana Penunjang Puskesmas 

Sebagai sarana untuk mempermudah Puskesmas dalam melakukan 

tugasnya,maka Puskesmas ditunjang dengan unit kegiatan yang lebih sederhana 

dalam bentuk, diantaranya (Sumitro, 2010) : 

1. Puskesmas Pembantu (Pustu) 

Puskesmas pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang 

sederhanadan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan 

yang dilakukanPuskesmas dalam masyarakat lingkungan wilayah yang lebih 

kecil serta jenis dankompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan 

kemampuan tenaga dan saranayang tersedia. Dalam Pelita V, wilayah kerja 

Puskesmas pembantu diperkirakan meliputi 2–3 desa, dengan sasaran 

penduduk antara 2500 orang (di luar Jawa–Bali) hingga 10.000 orang (di 
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perkotaan Jawa–Bali). Puskesmas pembantumerupakan bagian integral dari 

Puskesmas, dengan kata lain Puskesmas jugameliputi Puskesmas pembantu 

yang ada di wilayah kerjanya.Tugas pokok Puskesmas pembantu adalah 

menyelenggarakan sebagian program kegiatan Puskesmas sesuai dengan 

kompetensi tenaga dan sumberdaya lain yang tersedia. 

2. Puskesmas keliling (Pusling) 

Puskesmas Keliling adalah merupakan tim pelayanan kesehatan Puskesmas 

keliling, terdiri daritenaga yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor/roda 

4/perahu bermotor, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi yang berasal 

dari Puskesmas.Puskesmas keliling berfungsi untuk menunjang dan 

membantu kegiatan pelaksanaan program Puskesmas dalam wilayah kerjanya 

yang belum terjangkauatau lokasi yang sulit dijangkau oleh sarana kesehatan. 

3. Bidan yang bertugas di desa 

Bidan desa adalah tenaga bidan yang ditempatkan di desa dalam 

rangkameningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan Puskesmas, 

bidan desamempunyai wilyah kerja 1 – 2 desa dengan jumlah penduduk rata 

– rata 3000 orang /desa, dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas. 

Tugas utama bidan tersebut adalah membina peran serta masyarakat 

dalamPosyandu dan pembinaan kelompok persepuluhan, membina kelompok 

kader dasa wisma, membantu persalinan di rumah – rumah, mengadakan 

rujukan. Disamping memberi pelayanan langsung di Posyandu dan 

pertolongan persalinan dirumah. Selain itu sebagai tugas khusus, bidan desa 

bertanggung jawab atas program Kesehatan Ibu dan Anak serta program 

Keluarga Berencana di wilayahkerjanya. 
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Dalam keadaan tertentu, misalkan letak Puskesmas yang jauh dari 

rumahsakit, sulitnya keadaan medan Puskesmas menuju rumah sakit, sulitnya 

sarana transportasi menuju rumah sakit, daerah rawan kecelakaan/rawan 

bencana danlain–lain maka Puskesmas dapat diberi ruang tambahan untuk 

rawat inapsementara dan fasilitas tindakan operasi terbatas. 

4. Puskesmas rawat inap 

Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas dengan fasilitas tempat 

perawatandan ruang tambahan untuk menolong penderita gawat darurat baik 

berupatindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara. Fungsinya 

sebagai ”Pusat Rujukan Antara ” yang melayani penderita gawat darurat 

sebelum dapatdirujuk ke rumah sakit 

 
2.5. Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi 
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