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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Petunjuk Teknis 
Program JPS-BK bag i Puskesmas telah selesai disusun. 

Buku ini , disusun sebagai upaya untuk menyederhanakan dan sekaligus 
menyempurnakan petunjuk teknis yang telah diterbitkan tahun 1998, antara 
lain Petunjuk Tekn is Pelayanan Kesehatan Puskesmas (PT-1), Petunjuk Teknis 
Kebidanan dan Rujukan Rumah Sakit (PT-2), Petunjuk Teknis Pemberian 
Makanan Tambahan Pemulihan dengan menggunakan bahan pangan lokal 
(PT-3), Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan dengan 
menggunakan Blended Food (PT-4), dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat 
lebih memudahkan Puskesmas untuk mengelola dan melaksanakan 
program JPS-BK. 

Oengan disusun, dan disebarluaskannya Petunjuk Teknis ini, diharapkan 
dana yang diterima oleh Puskesmas dalam program JPS-BK dapat 
dimanfaatkan seoptimal mung kin , untuk memperluas jangkauan pelayanan 
kesehatan di wilayah kerjanya sehingga setiap keluarga miskin yang 
memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilayani secara optimal. 

Informas i dalam buku petunjuk ini akan menjadi sempurna bi la 
dilengkapi dengan informasi yang diperoleh dari Pedoman Pelaksanaan 
Program JPS-BK Edisi ke 2, tahun 1999, Petunjuk Teknis Program JPS-BK 
bagi Bidan di Oesa serta Petunjuk Teknis Program JPS-BK bagi Rumah 
Sakit. 

Semoga upaya Program JPS-BK yang dilaksanakan oleh Puskesmas 
mendapat rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya. 

Jakarta , Agustus 1999 

Oirektur Jenderal 
Pembinaan Kesehatan Masyarakat 

Prof. DR. Dr. Azrul Azwar. MPH 
NIP 130422608 
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I. PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi mengakibatkan keluarga miskin di Indonesia bertambah 
banyak. Krisis tersebut mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. 
Untuk menghindari makin menurunnya status kesehatan dan gizi terse but, 
pemerintah sejak tahun 1998 telah melaksanakan program Jaring Pengaman 
Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) yang dilaksanakan oleh Bidan di Oesa 
(BOO) , Puskesmas dan Rumah Sakit. 

Pada hakekatnya Puskesmas harus melaksanakan seluruh program 
kesehatan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan status 
kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya pad a keluarga miskin di wilayah 
kerja, sesuai prioritas masalah yang ada dan kemampuan yang dimiliki. 
Namun, karena pertambahan jumlah keluarga miskin demikian banyaknya, 
dikhawatirkan sumberdaya Puskesmas tidak dapat mendukung peningkatan 
pelayanan. Oengan demikian pemerintah memberikan tambahan pembiayaan 
untuk mendukung program yang sudah ada dan perlu ditingkatkan melalui 
program JPS-BK. 

Sebagai panduan umum melaksanakan program JPS-BK telah 
diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Program JPS-BK. Sedangkan penjelasan 
lebih rinci diuraikan dalam petunjuk teknis yang pada tahun 1998 dikeluarkan 
secara terpisah untuk setiap komponen kegiatan JPS-BK. 

Pada tahun 1999, komponen kegiatan JPS-BK dikelompokkan, sehingga 
hanya ada petunjuk teknis untuk Bidan di Oesa, Puskesmas dan Rumah 
Sakit. Penggabungan dimaksudkan agar petugas dapat memahami seluruh 
komponen Program JPS-BK dalam satu kesatuan kegiatan serta untuk 
menghindari duplikasi dan pertentangan uraian pada tiap k6mponen. 

Petunjuk teknis untuk Puskesmas ini menguraikan komponen kegiatan 
program JPS-BK yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya yaitu 
kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan perbaikan gizi, revitalisasi 
Posyandu, dan pemberantasan penyakit menular. 

II. KEGIATAN PROGRAM JPS·BK 

A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR 

Puskesmas mempunyai tanggungjawab melaksanakan 
pemeliharaan kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah keluarga 
miskin akan meningkatkan pula beban kerja Puskesmas, sehingga 
Puskesmas perlu lebih diberdayakan. 
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1. Tujuan 

a. Tujuan Umum 
Meningkatnya jangkauan dan cakupan pelayanan 
kesehatan dasar khususnya bagi keluarga miskin. 

b. Tujuan Khusus 
1) Meningkatnya kemampuan Puskesmas dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan 
rujukannya bagi keluarga miskin. 

2) Meningkatnya manajemen Puskesmas khususnya 
dalam menunjang pemeliharaan kesehatan keluarga 
miskin. 

2. Sasaran 

• Secara umum sasaran kegiatan pelayanan kesehatan 
dasar adalah keluarga miskin (Gakin). 

• Penetapan keluarga miskin 
Penetapan keluarga miskin dilakukan oleh Tim Oesa yang 
dibentuk oleh Kepala Oesa/Lurah. 
Tim desa terdiri dari: pamong desa, PLKB, Bidan di Oesa 
(atau petugas Puskesmas lain yang ditunjuk) dan unsur 
masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tim 
Penggerak PKK dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LS M) 
lainnya. Perbandingan jumlah anggota Tim Oesa antara 
unsur pemerintah dan masyarakat harus 1 : 1. 

• Mekanisme penetapan keluarga miskin: 

);> Identifikasi sasaran oleh Tim Oesa. 
Oaftar sasaran (keluarga miskin) Program JPS-BK 
tahun pertama yang telah ada di desa divalidasi! 
dimutakhirkan oleh Tim Oesa. 
Oalam pemutakhiran daftar keluarga miskin ini lim Oesa 
dapat menggunakan kriteria antara lain (1) Keluarga 
tidak bisa makan 2 kali sehari, (2) Keluarga tidak mampu 
mengobatkan anak/anggota keluarga yang sakit ke 
pelayanan kesehatan, (3) Kepala Keluarga terkena 
PHK massal, serta (4) pada keluarga terdapat anak 
yang IIdrop-out" sekolah karena masalah ekonomi. 



Pemutakhiran data sasaran ini dilaksanakan secara 
transparan dan diyakini kebenarannya oleh 
masyarakat setempat. 

Bila ada keluarga yang dildentltlkasikan mlskln o/eh Tim Desa 
fetapl tidak masuk dalam daftar keluarga mlskin yang ada, 
. maka keluarga tersebut dimasukkan ke dalam daftar sasaran 
Program JPS-BK. Sebaliknya bila ada keluarga yang termasuk 
dalam dattar keluarga miskln, tetapi tidak mlskin lagl, maka 
keluarga fersebut dlkeluarkan darl daftar sasaran Program 
JPS-BK. 

);. HasH validasi data sasaran ditetapkan/disahkan oleh 
Kepala Desa/Lurah, untuk kemudian disampaikan ke 
Puskesmas. 

);- Data sasaran yang sudah direkapitulasikan oleh 
Puskesmas dikirimkan ke Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. Selanjutnya data sasaran tersebut 
ditetapkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) 
sebagai dasar penetapan alokasi dana untuk setiap 
Puskesmas dan Bidan di Desa. 

)0- Keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai 
sasaran oleh TKK akan diberi Kartu Sehat/JPS-BK 
oleh Puskesmas sebagai identitas untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan secara gratis. Kartu sehat/JPS-BK 
ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan Kepala 
Desa/Lurah. Masa berlaku kartu ini adalah 1 (satu) 
tahun dan dapat diperpanjang selama pemilik 
kartu masih termasuk sebagai sasaran Program 
JPS-BK. Bila JPKM telah berkembang, Kartu 
Sehat/JPS-BK akan diganti menjadi kartu peserta 
JPKM. 

3 
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3. Pelaksanaan Kegiatan 

a Jenis Pelayanan 

1) Pada prinsipnya semua jenis pelayanan kesehatan 
termasuk keluarga berencana yang disediakan oleh 
Puskesmas bagi masyarakat umum, diberikan juga 
untuk keluarga miskin dengan bebas biaya. 

2) Pelayanan tersebut bersifat menyeluruh terdiri atas 
pelayanan peningkatan, pencegahan, pengobatan dan 
pemulihan yang diselenggarakan secara rawat jalan 
atau rawat inap; di dalam maupun di luar gedung, 
termasuk rujukan dari Puskesmas lain, Puskesmas 
Pembantu atau Bidan di Desa. Petunjuk teknis untuk 
pelayanan kebidanan dasar di Puskesmas, sama 
dengan yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis 
Program JPS-BK bagi Bidan di Desa. 

3) Bidan di Desa di samping melakukan pelayanan 
kebidanan dasar, juga melaksanakan pelayanan 
kesehatan dasar sesuai kemampuan dan kewenangan 
yang didelegasikan oleh Kepala Puskesmas antara 
lain pelayanan pengobatan, keluarga berencana dan 
imunisasi. 

b. Pelaksana 

Pelaksana pelayanan kesehatan dasar dan rujukannya di 
Puskesmas dan jaringannya adalah : 

1) Dokter, staf Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 
sesuai dengan kewenangannya. 

2) Bidan di Desa sesuai dengan kewenangannya. 
3) Apabila di suatu lokasi (desa, dusun, dan lain-lain) 

belum dapat dijangkau Puskesmas dan jaringannya, 
maka Puskesmas dapat melimpahkan tugas 
pelayanan kesehatan dan pembiayaannya kepada 
sarana pelayanan kesehatan atau perorangan non 
pemerintah yang berizin dan melaksanakan 
pelayanannya secara rutin di lokasi tersebut. 



c. Tempat Pelayanan 

1) Tempat pelayanan adalah Puskesmas dan jaringannya, 
meliputi: 

a) Pelayanan dalam gedung 
• Puskesmas: poliklinik, ruang rawat inap, ruang 

tindakan. 
• Puskesmas Pembantu 

b) Pelayanan luar gedung 
• Bidan di Desa/Polindes 
• Pos Puskesmas keliling, klinomobil dan lain-

lain. 
• Posyandu/Polindes 
• Sekolah, Desa dan lain-lain. 
• Aumah penduduk (kunjungan rumah). 

2). Tempat pelayanan kesehatan lain yang ditunjuk, bila 
di lokasi desa tertentu belum terjangkau oleh 
pelayanan Puskesmas dan jaringannya secara rutin. 

d. Mutu Pelayanan 
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar 
dan ketentuan yang berlaku di Puskesmas, Puskesmas 
Pembantu, Bidan di Desa untuk semua jenis pelayanan 
dan tindakan. 

e. Mekanisme Rujukan 
Penderita keluarga miskin yang tidak mampu ditolong oleh 
Puskesmas Pembantu, Bidan di Desa dirujuk ke 
Puskesmas, sedangkan yang tidak mampu ditolong oleh 
Puskesmas dirujuk ke Puskesmas lain yang lebih mampu 
atau AS Kabupaten/Kota 

1) Alur rujukan 
Secara umum alur rujukan dari Puskesmas ke Aumah 
Sakit digambarkan seperti skema berikut: 

5 
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Gambar: 1 
Alur Rujukan Kasus dalam Program JPS-BK 

Sarana Kesehatan Pemerintah 

.... Sarana Pelayanan Rujukan Pertama 

.... Rumah Sakit Umum Kab. / Kota. 

1f 
t~ 

~ 
Puskesmas 
Perawatan 

1f 
Puskesmas 

Non Perawatan 

t~ 
I 

~ I ~idan di Oesa ~ 
I 

Puskesmas I

Pembantu 

eatatan: 
Alur rujukan antara sarana kesehatan pemerintah dengan swasta diatur oleh Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. 

2) Pelayanan kesehatan rujukan 
Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota 
penerima rujukan harus memberikan pelayanan sesuai 
kewenangan dan kemampuan yang dimiliki. 

3) lata cara rujukan 
Penderita keluarga miskin yang datang ke sarana 
kesehatan yang lebih mampu karena dirujuk. harus 



membawa Kartu Sehat/JPKM - JPS-BK dan Surat 
Rujukan dari sarana yang mengirim. Kecuali dalam 
keadaan gawat darurat penderita dapat langsung 
datang ke Puskesmas perawatan/rujukan atau ke RS. 
Surat rujukan dapat disusulkan dalam waktu dekat 
sesuai ketentuan daerah masing-masing. 

B. PELAYANAN PERBAIKAN GIZI 

Salah satu akibat krisis ekonomi adalah penurunan daya beli 
masyarakat termasuk kebutuhan pangan. Hal ini menyebabkan 
penurunan kecukupan gizi masyarakat yang selanjutnya 
dapat menurunkan status gizL Penurunan status gizi dapat 
terjadi pada kelompok rawan yaitu bayi, balita dan ibu hamil 
yang akibatnya akan menimbulkan masalah kesehatan yang 
serius. 

Untuk mempertahankan status gizi yang baik perlu intervensi gizi 
melalui pemberian makanan tambahan (PMT) khusus kepada 
keluarga miskin yang rawan gizL 

Oalam pelaksanaan PMT, Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas 
dan Bidan di Oesa bertugas melaksanakan pembinaan teknis di 
lapangan. 

1. Tujuan 

a. Tujuan Umum: 

Mempertahankan dan meningkatkan status gizi dari 
keluarga miskin. 

b. Tujuan Khusus : 

1) Memberikan makanan tambahan pemulihan kepada 
bayi umur 6-11 bulan, anak umur 12-23 bulan dari 
keluarga miskin 

2) Memberikan makanan tambahan penyuluhan 
kepada anak umur 24-59 bulan dari keluarga miskin 

3) Memberikan makanan tambahan pemulihan kepada 
ibu hamil dan ibu nifas KEK dari keluarga miskin 

7 
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2. Sasaran 
a. Seluruh bayi umur 6 - 11 bulan dari keluarga miskin 
b. Seluruh anak umur 12 - 23 bulan dari keluarga miskin 
c. Seluruh anak umur 24 - 59 bulan dari keluarga miskin 
d. Seluruh ibu hamil dan ibu nifas KEK dari keluarga miskin 

3. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Ketentuan pemberian makanan tambahan 

Ketentuan pemberian makanan tambahan dikelompokkan 
menurut sasaran pemberian sebagai berikut: 

1) Umur 6-11 bulan 

a) Pada bayi umur 6-11 bulan selain makanan 
utamanya adalah Air Susu Ibu (ASI) juga sudah 
mulai diberikan Makanan Pendamping ASI (MP
ASI) karena kebutuhan makanan bayi sudah mulai 
meningkat untuk pertumbuhan badannya. 

b) Makanan Pendamping ASI dapat diberikan berupa: 
• Makanan lembik atau lunak misalnya; bubur 

yang dapat dibuat dari bahan makanan 
setempat seperti tepung beras/gandum dan 
sebagainya. Komposisi bahan makanan terdiri 
dari beras atau pengganti beras ditambah 
dengan kacang-kacangan dan 9 ula (Bahan 
Makan Campuran lokal/BMC lokal). Contoh 
pembuatan lihat lampiran PG-1. 

• Makanan lembik atau lunak dapat juga dibuat 
dari blended food (bah an makanan campuran 
buatan industri/pabrik). Komposisi bahan 
makanan harus sesuai dengan spesifikasi yang 
telah d~etapkan dan terdaftar dalam Pengawasan 
Makanan dan Minuman Ditjen POM atau 
Sertifikat Penyuluhan oleh Balai POM daerah. 

• Nasi tim/makanan lunak yang dibuat dari beras 
dan campuran berbagai bahan makanan 
setempat (sayuran, ikan atau penggantinya, 
kacang-kacangan). Contoh pembuatan, lihat 
lampiran PG-2. 



e) Komposisi zat gizi/100gr bahan: 
Energi : 360 - 430 Kkal, Protein : 10 - 15 gr 

d) Cara Pemberian: 
Apabila makanan terbuat dari BMC lokal/blended 
food buatan industri/pabrik, maka setiap anak akan 
mendapat tepung makanan eampuran sebanyak 
100 gram/hari. Makanan dapat diberikan 3 - 4 kali 
sehari, atau 25 - 30 gram (+ 3 sendok makan) 
setiap kali makan. Apabila MP ASI berbentuk nasi 
tim/bubur dapat diberikan 3 - 4 kali sehari. 

e) Cara penyiapan : 
Cara penyiapan MP-ASI dari BMC lokal/blended 
food buatan pabrik: 
• Persiapkan alat-alat yang bersih 
• Masukkan bahan makanan ke dalam panei dan 

tambahkan air matang dengan perbandingan 
1 : 4, yaitu setiap 30 gr bahan makanan atau + 
3 sendok makan dieampur dengan 120 ml air 
(+ 1h gelas). 

• Aduk hingga rata dan dimasak sampai matang 
(5 menit) 

• Apabila bahan makanan buatan pabrik yang 
dapat langsung dimakan, maka tuangkan air 
panas (+ 100 ml) yang matang ke dalam 
mangkuk yang bersih, lalu eampurkan + 25-30 
gr bahan makan tersebut atau kurang lebih 3 
sendok makan, aduk hingga rata. 

• Siap dihidangkan untuk satu kali makan. 

• Setelah hangat-hangat kuku, berikan segera 
pada bayi/anak 

f) Lama pemberian : 
Makanan diberikan setiap hari berturut turut selama 
180 hari. 
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Catatan: 

Jika MP ASllblended food diadakan di tingkat Pusat maka akan 
didistribusikan langsung ke daerah dengan proses pendistribusian sebagai 
berikut: 
1. Pusat mengirimkan MP-ASI blended food ke Gudang Farmasi 

Kabupaten (GFK), berdasarkan pagu yang te/ah ditentukan dari Pusat. 
2. Dinas Kesehatan KabupatenlKota atas nama Tim Koordinasi Kabupaten 

(TKK) 'segera menginformasikan jum/ah kebutuhan MP-ASllblended 
food untuk masing-masing Puskesmas kepada GFK sesuai dengan 
SK reneana distribusi. TKK juga mengalokasikan MP ASllblended food 
untuk stok RSU dan Puskesmas IT untuk se/anjutnya diberikan seeara 
gratis kepada pasien umur 6-11 bulan yang dirawat. 

3. Kemudian GFK mengirimkan MP ASllBlended Food ke Puskesmas, 
dan Puskesmas meneruskan distribusinya melalui Bidan di Desa ke 
Posyandu/lbu AsuhlPenjaja Makanan sesuai dengan jum/ah sasaran 
yang ada. Mekanisme distribusi Blended Food dapat dilihat pada 
lamplran PG-3. 

4. Cara penyimpanan MP ASllblended food agar tetap baik untuk 
dikonsumsi dapat dilihat pada lamplran PG-4. 

5. Tugas Tenaga Pe/aksana Gizi (TPG) Puskesmas 
• TPG meneatat jum/ah MP-ASllblended food yang diterima dari 

GFK dan jum/ah yang didistribusikan. 
• Menginformasikan kepada Bidan di Desa untuk segera 

mendistribusikan kepada sasaran 
6. Tugas Bidan di Desa bersama kader 

• Mengambil MP-ASIIBlended Food ke Puskesmas sesuai dengan 
kebutuhan yang diajukan. 

• Mengantar MP-ASI/Blended Food kepada sasaran melalui Pantil 
Pos Pemulihan Gizi (PPG)IPosyandu, ibu asuh atau penjaja 
makanan. 

• Meneatat jumlah paket MP-ASI/Blended Food yang diterima dan 
yang telah didistribusikan ke sasaran. 

2) Umur 12 - 23 bulan dan umur 24 - 59 bulan 

a) Bentuk makanan : 
Kudapan (jajanan) yang dibuat dari bahan 
makanan setempat, dan 
Bahan makanan setempat yang dapat dibawa 
pulang. Contoh lihat lampiran PG-5. 



b) Bahan makanan: diberikan seminggu sekali untuk 
6 hari dalam bentuk bahan makanan mentah 
setempat yang di bawa pulang. Contoh lihat 
lampiran PG-S. 

c) Komposisi zat gizi : Energi : 360-30 Kkal, Protein: 
9 - 11 gram 

d) Cara Pemberian: 
Kudapan diberikan 3 - 4 kali sehari dalam porsi 
kecil. Contoh resep makanan kudapan, seperti 
lampiran PG-S. 

Apabila setelah diberikan PMT, anak masih menderita 
Kekurangan Energi Protein (KEP), "maka makanan 
tambahan terus dilanjutkan sampai anak pulih dan segera 
diperiksakan ke Puskesmas". 

e) Lama pemberian : 
• Untuk anak umur 12 - 23 bulan, diberikan setiap 

hari berturut-turut selama 90 hari. 
• Untuk anak umur 24 - 59 bulan, diberikan 

seminggu sekali bersamaan dengan hari buka 
Posyandu. 

• Untuk Posyandu yang buka satu bulan sekali, 
pemberian makanan tambahan dapat dilakukan 
melalui BDD/lbu Asuh. 

3) Ibu hamil dan Ibu nifas Kurang Energi Kronis (KEK) 
a) Bentuk makanan : Kudapan atau makanan biasa. 
b) Komposisi zat gizi : Energi : 600-700 Kkal; Protein 

: 15-20 gram 
c) Cara pemberian: 

Kudapan/makanan biasa diberikan untuk satu kali 
makan sehari. Contoh Menu untuk Ibu hamil/lbu 
nifas KEK dapat dilihat pada lampiran PG-7. 

d) Lama pemberian: makanan diberikan berturut-turut 
setiap hari selama 90 hari. 
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"Apabila tidak ditemukan kasus ibu hamil dan ibu nifas 
KEK, maka PMT dapat diberikan kepada ibu hamil/nifas 
yang menderita anemia" 

b. Model Penyelenggaraan PMT 
TPG Puskesmas dan Bidan di Desa menjelaskan berbagai 
model penyelenggaraan PMT kepada Tim desa, yang 
selanjutnya Tim desa menentukan model yang digunakan 
berdasarkan kesepakatan bersama. Ada beberapa model 
penyelenggaraan PMT, yaitu : 

1) Penyelenggaraan PMT dengan model di Panti/Pos 
Pemulihan Gizi (PPG) 
a. Penyelenggaraan model PPG ini dilakukan jika 

sasarannya cukup banyak dan terkumpul dalam 
suatu tempat atau dalam satu wilayah Posyandu. 

b. Kader menerima blended food untuk bayi umur 
6-11 bulan atau uang dari Bidan di Desa untuk 
membeli bahan makanan setempat guna pembuatan 
MP-ASI bagi bayi umur 6 - 11 bulan anak umur 
12-23 bulan serta anak umur 24-59 bulan sesuai 
dengan jumlah sasaran di wilayah Posyandu. 

c. Kader memberikan informasi kepada ibu sasaran 
penerima PMT tentang jadual pemberian PMT. 

d. Kader merencanakan kebutuhan blended food atau 
bahan makanan setempat sesuai menu yang telah 
disusun bersama Bidan di Desa. 

e. Bila Posyandu buka 1 minggu sekali, maka kader 
dapat memberikan makanan setempat untuk 
kebutuhan 1 minggu yang akan dibagikan kepada 
anak keluarga miskin untuk kebutuhan selama 6 
hari. 
Sebelum pemberian bahan makanan tersebut, 
kader melakukan demonstrasi memasak untuk ibu 
keluarga miskin di Posyandu 

f. Bila Posyandu buka 1 bulan sekali, maka pemberian 
bahan makanan dilakukan melalui model ibu asuh 
atau penjaja makanan. Kegiatan yang dilakukan di 



Posyandu hanya demonstrasi pembuatan MP-ASI, 
yang hasilnya dimakan bersama. 

g. Kader melakukan penimbangan setiap bulan di 
Posyandu, untuk memantau kesehatan anak, serta 
melakukan penyuluhan atau konseling gizi kepada 
ibu peserta Posyandu (Gakin maupun bukan Gakin). 

2) Penyelenggaraan PMT Dengan Model Ibu Asuh 
atau Penjaja Makanan 

a) Penyelenggaraan PMT model ibu asuh/penjaja 
makanan dilaksanakan jika jumlah sasarannya 
tersebar dan hanya sedikit. 

b) BDD bersama kader menjajagi dan menetapkan 
ibu asuh/penjaja makanan yang akan dipilih. 

c) Ibu asuh/penjaja makanan menerima uang sebulan 
sekali dari Bidan di Desa untuk PMT bagi bayi, 
anak, ibu hamil dan ibu nifas KEK. 

d) Ibu asuh/penjaja makanan dibantu oleh Bidan di 
Desa menyusun menu makanan untuk anak, ibu 
hamil dan ibu nifas KEK 

e) Ibu asuh/penjaja makanan membeli bahan makanan 
setempat dan memasak makanan setiap hari. 

f) Ibu hamil dan ibu nifas KEK mengambil makanan 
di rumah ibu asuh/penjaja makanan setiap hari. 

g) Ibu asuh/penjaja makanan mengantar makanan 
bagi ibu sasaran yang tidak hadir atau menitipkannya 
kepada ibu yang hadir yang rumahnya berdekatan 

h) Ibu/bayi/anak penerima PMT diharuskan untuk 
ditimbang, diperiksa kesehatan & status gizinya di 
Posyandu setiap bulan. 

c. Langkah langkah kegiatan 

1) Pendataan Sasaran 

a) Di Desa oleh Bidan di Desa 

• Bidan di Desa melakukan pendataan sasaran 
dengan menisi formulir Daftar Keluarga Miskin 
lihat lampiran PG-8 dan dilaporkan kepada TPG 
Puskesmas 
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• Bidan di Oesa membuat rencana pelaksanaan 
kegiatan PMT tingkat desa berdasarkan jumlah 
sasaran. 

b) Oi Puskesmas oleh TPG Puskesmas 
• TPG Puskesmas melakukan pengecekan data 

sasaran PMT yang dilaporkan oleh Bidan di 
Oesa 

• TPG Puskesmas membuat rencana 
pelaksanaan kegiatan PMT tingkat kecamatan 
dengan langkah-Iangkah sebagai berikut. 
~ Menghitung jumlah paket PMT: 

.:. Umur bayi 6-11 bulan = jumlah sasaran 
x 180 hr x 1 paket 

.:. Umur anak 12-23 bulan= jumlah sasaran 
x 90 hr x 1 paket 

.:. Umur anak 24-59 bulan= jumlah sasaran 
x 52 hr x 1 paket 

.:. Bumil/Bufas KEK= jumlah sasaran x 90 
hr x 1 paket. 

Unit cost 1 paket/hari untuk bayi umur 6-11 
bulan, anak umur 12-23 bulan dan anak umur 
24-59 bulan disediakan maksimum Rp. 1000,
per hari Sedangkan untuk Ibu hamil/lbu nifas 
adalah sebesar Rp. 1.250,-

Perhatian : 
Tidak diperkenankan memberikan PMT dalam 

bentuk uang kepada sasaran 

» Mengajukan usulan kebutuhan PMT kepada 
Kepala Puskesmas. 

~ TPG menginformasikan kepada Bidan di 
Oesa tentang jumlah sasaran dan paket PMT 
untuk masing-masing desa setiap bulan. 



• Jika ditemui kasus gizi buruk di wilayah kerja 
Puskesmas, maka harus ditangani sesuai dengan 
"Pedoman Tata Laksana KEP pada anak di Puskesmas 
dan di rumah tangga". 

• Jika tidak dapat ditangani di Puskesmas, segera 
dirujuk ke Rumah Sakit terdekat. 

• Apabila terjadi KLB gizi buruk, segera ditanganl dan 
melakukan koordinasi bersama Tim Pangan dan Gizl 
Tingkat Kecamatan. 

• Biaya penanggulangan gizi buruk tersedia dl tingkat 
Propinsi. 

c. REVITALISASI POSYANDU 

Krisis ekonomi telah melemahkan aktivitas Posyandu sekaligus 
meningkatkan kasus gizi buruk terutama di daerah miskin karena 
masyarakat/kader/relawannya kekurangan sumber daya guna 
melanjutkan kegiatan. Untuk mengatasinya perlu segera dilakukan 
revitalisasi Posyandu. 

Revitalisasi Posyandu adalah upaya pemberdayaan Posyandu untuk 
mengurangi dampak krisis ekonomi terhadap penurunan status 
gizi dan kesehatan ibu dan anak. Secara menyeluruh, revitalisasi 
Posyandu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor: 411.3/ 
536/SJ tanggal 3 Maret 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya. 
Sumber dana revitalisasi Posyandu tersedia di berbagai sektor. 

Dalam kaitannya dengan penanggulangan masalah gizi dan 
kesehatan, sektor kesehatan melalui JPS-BK juga mengalokasikan 
sejumlah anggaran untuk revitalisasi Posyandu, yang 
pemanfaatannya diuraikan di bawah ini. 

1. Tujuan 

a. Tujuan Umum : 
Meningkatnya fungsi dan kinerja Posyandu sehingga 
mampu mempertahankan dan meningkatkan status gizi 
serta kesehatan ibu dan anak. 
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b. Tujuan khusus : 
1) Tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat dan 

kader melalui advokasi, orientasi, pelatihan atau 
penyegaran. 

2) Tercapainya pemantapan kelembagaan dengan 
terpenuhinya perlengkapan Posyandu. 

3) Terselenggaranya kegiatan Posyandu secara rutin dan 
berkesinambungan. 

2. Sasaran 

Idealnya, sasaran revitalisasi Posyandu adalah seluruh 
Posyandu. Namun mengingat paket bantuan yang terbatas, 
maka sasaran revitalisasi Posyandu diutamakan pada: 
• Posyandu yang sudah tidak aktif atau rendah stratanya 

(Posyandu strata pratama dan madya) 
• Posyandu yang berada di daerah yang sebagian besar 

penduduknya tergolong miskin 
• Adanya dukungan materi dan non materi dari tokoh 

masyarakat setempat (baik pimpinan formal maupun 
informal) dalam menunjang pelaksanaan kegiatan 
Posyandu. 

Dukungan tokoh masyarakat dipandang amat penting, 
karena komitmen dan dukungan mereka sangat menentukan 
keberhasilan dan kesinambungan kegiatan Posyandu. 
Sebaiknya revitalisasi Posyandu dilakukan setelah tokoh 
masyarakat menyampaikan komitmennya. 

Meskipun prioritas Posyandu yang akan direvitalisasi telah 
ditetapkan berdasarkan 3 persyaratan di atas, pembinaan 
Posyandu lainnya yang sudah mapan harus terus dilanjutkan, 
agar kegiatan Posyandu yang sudah bagus terus dapat 
dipertahankan. 

3. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Paket kegiatan 
Paket kegiatan peningkatan Revitalisasi Posyandu terdiri 
dari paket minimal dan paket pilihan. 



1) Paket minimal yaitu paket kegiatan yang harus 
dilaksanakan di semua Posyandu, berupa kegiatan 
yang mempunyai daya ungkit besar bagi upaya 
peningkatan status gizi, penurunan angka kesuburan, 
angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka 
kematian anak balita. Paket minimal terdiri dari : 
a) Perbaikan gizi berupa pemantauan status gizi, PMT 

Pemulihan/MP-ASI dan penyuluhan gizi. 
b) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). 
c) Keluarga Berencana (KB). 
d) Imunisasi. 
e) Penanggulangan penyakit diare (oralit). 

2) Paket pilihan adalah kegiatan yang dapat 
ditambahkan/dikembangkan bagi Posyandu yang telah 
mapan. Paket pilihan sebagai kegiatan pengembangan 
Posyandu, meliputi berbagai program antara lain: 
a) Perkembangan anak yang dipadukan dengan Bina 

Keluarga Balita (BKB) . 
b) Penemuan dini penderita lumpuh layu dan infeksi 

saluran pernapasan akut (lSPA). 
c) Penanggulangan penyakit endemis setempat 

seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), 
gondok endemik. 

d) Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan 
pemukiman (PAB-PLP) 

e) Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD). 

b. Jadwal kegiatan Posyandu : 
Jadwal buka Posyandu adalah sekali sebulan. Namun 
bila kegiatan PMT menggunakan jalur Posyandu (Iihat 
Perbaikan Gizi), Posyandu bisa dibuka 4 (empat) 
kali sebulan atau seminggu sekali, seperti bagan berikut 
ini: 

v --------------- V ---------------- V --------------- V ---------------
H1 H2 H3 H4 
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);- Pad a H1, Posyandu buka dengan kegiatan lengkap. 
)0> Pada H2, H3, H4, Posyandu buka dengan kegiatan 

PMT penyuluhan terutama bagi keluarga sasaran 
JPS-BK. 

)0> Pada waktu antar hari H (antar hari buka), 
dilaksanakan kunjungan ke sasaran yang tidak datang 
dan kegiatan PMT Pemulihan di keluarga sasaran. 

c. Langkah-Iangkah kegiatan 

1) Persiapan 
a) Advokasi ke Camat dan petugas lintas sektor, 

Pokjanal Posyandu, Tim Penggerak PKK, LSM dan 
tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini bergabung 
dengan advokasi kegiatan JPS-BK lainnya. 

b) Sosialisasi revitalisasi Posyandu ke petugas dan 
masyarakat untuk kesatuan pemahaman dan 
tindakan. 

c) Pertemuan dengan Pokjanal Posyandu, Tim 
Penggerak PKK, LSM setempat, Petugas Puskesmas 
termasuk Bidan di Desa, untuk bersama-sama 
menyusun rencana kegiatan revitalisasi Posyandu 
di seluruh wilayah kecamatan. 

2) Pelaksanaan 

a) Pemberdayaan tokoh masyarakat dalam bentuk 
advokasi/orientasi kepada para tokoh masyarakat 
(baik formal maupun informal), karena mereka 
memegang peranan penting dalam menentukan 
sukses tidaknya kegiatan Posyandu. 

b) Pemberdayaan kader oleh petugas Puskesmas dan 
lintas sektor terkait dalam bentuk antara lain: 
pelatihan/penyegaran/jambore/lomba cerdas 
cermat. Sebagai penghargaan atas jasanya Kader 
dan keluarganya diberikan pelayanan kesehatan 
dasar secara bebas biaya di Puskesmas setempat. 

c) Pengadaan perlengkapan (alat masak) dan 
kebutuhan operasional Posyandu lainnya. 

d) Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan 
kegiatan Posyandu. Salah satu peran penting 



Catatan: 

Posyandu adalah menjangkau sasaran yang tidak 
datang, khususnya keluarga miskin yang rawan 
gizi/kesehatan. Sasaran inilah yang sangat 
memerlukan bantuan. Dalam kunjungan ke 
keluarga sasaran ditekankan perlunya sasaran 
mengunjungi Posyandu terdekat sesuai dengan 
jadwal buka Posyandu. 

e} Kader diharapkan segera meminta petugas 
memberikan layanan kesehatan yang sesuai, bila 
pada keluarga yang dikunjungi ditemukan: 

• Anggota keluarga yang sakit 
• Anggota keluarga yang menderita kekurangan 

gizi 
• Anggota keluarga yang ingin menjadi akseptor 

KB 
• Ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas 

Mengingat beragamnya wajah Posyandu di tanah air, maka 
Puskesmas, Pokjanal Posyandu, Tim Penggerak PKK, Tokoh 
Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan LSM serta pengelola 
Posyandu setempat dapat melakukan modifikasi kegiatan 
sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Dalam kaitan ini, 
hal terpenting adalah tercapainya tujuan untuk menjangkau 
seluruh sasaran keluarga rawan gizi atau rawan kesehatan. 

D. PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR (P2M) 

Krisis ekonomi yang terjadi akan berpengaruh terhadap status 
kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan antara lain dengan 
kecenderungan peningkatan kasus penyakit menular, terutama 
penyakit TB Paru, Malaria serta penyakit yang dapat dicegah dengan 
imunisasi (PD3-1). 

Keadaan tersebut tidak hanya berpengaruh kepada keluarga miskin 
tetapi juga masyarakat lain di lingkungannya. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan intervensi pemberantasan penyakit menular yang 
diperlu~s jangkauannya dan ditingkatkan kegiatannya. 
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1. Tujuan 

a. Tujuan Umum 
Mencegah berjangkitnya penyakit menular, menurunkan 
angka kesakitan dan kematian penyakit menular. 

b. Tujuan Khusus 
1) Meningkatnya penanggulangan kasus TB Paru dengan 

strategi DOTS. 
2) Meningkatnya penemuan dan pengobatan penderita 

malaria. 
3) Meningkatnya kegiatan pelayanan imunisasi. 

2. Sasaran 
a. Penderita TB Paru 
b. Penderita Malaria termasuk Desa Endemis Malaria 
c. Sasaran imunisasi: 

Bayi umur 0-11 bulan, Ibu Hamil, Calon Pengantin, Anak 
Sekolah Tingkat Dasar Kelas 1 sId 6 dan Wanita Usia 
Subur. 

3. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Tempat pelaksanaan kegiatan 
Kegiatan pemberantasan penyakit menular dilaksanakan 
di Puskesmas dan jaringannya serta di masyarakat. 
Penetapan Puskesmas sebagai pelaksana kegiatan P2M 
yang dibiayai dari Program JPS-BK dilakukan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai 
berikut: 

1) TB Paru 

a) Puskesmas Intensifikasi 
Adalah Puskesmas yang telah mendapatkan 
pelatihan pada tahun sebelumnya dan sudah 
melaksanakan penanggulangan penyakit TB Paru. 

b) Puskesmas Ekstensifikasi 
Adalah Puskesmas yang akan mendapatkan 
pelatihan pada tahun ini sehingga siap 
melaksanakan penanggulangan TB Paru. 



2) Malaria 
a) Jawa - Bali 

Adalah Puskesmas yang memiliki desa dengan 
penularan setempat dengan ketentuan diantaranya: 
• Berdasarkan laporan Puskesmas desa tersebut 

terdapat kasus indigenous (penularan 
setempat). 

• Desa yang dilaporkan adanya kasus malaria, 
memiliki tempat perindukan potensial atau 
tempat perindukan dengan jarak 2 - 3 Km dari 
desa tersebut. 

b) Luar Jawa - Bali 
Adalah Puskesmas yang memiliki desa endemis 
malaria, dengan ketentuan diantaranya : 
• Pernah terjadi KLB malaria, memiliki tempat 

perindukan potensial. 
• Dilaporkan adanya klinis malaria, memiliki 

tempat perindukan potensial. 
• Dari laporan hasil survei malariometrik dasar 

terdapat bayi positif, minimal Messo endemik 
(S pleen Rate 1 0 - 50%). 

3) Imunisasi 
Semua Puskesmas yang masuk dalam Program 
JPS-BK 

b. Jenis kegiatan 
Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan pro
gram ini adalah sebagai berikut: 

1) TB Paru 
a) Penemuan dan Pengobatan Penderita 
b) Pengendalian Keteraturan Pengobatan/DOTS 
c) Pemantauan Hasil Pengobatan 

2) Malaria 
a) Penemuan dan Pengobatan Penderita 
b) Penyelidikan epidemiologi 
c) Tindakan anti larva 
d) Pencegahan dari gigitan Vektor 
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3) Imun isasi 
a) Pelaksanaan imunisasi 
b) Pengelolaan vaksin 
c) Operasional cold chain dan sterillsator uap 

III. PENGELOLAAN KEGIATAN PROGRAM JPS·BK 
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A. PEMBIAYAAN 

1. Sumber Dana 

Dana untuk mendukung Prog ram JPS-BK yang dilaksanakan 
oleh Puskesmas d isalurkan dari Proyek Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat Pusat, kepada Puskesmas melalui 
Kantor Pos terdekat. 
Dana yang disalurkan tersebut berupa paket untuk membiayai 
kegiatan sebagai berikut 
a. Pelayanan Kesehatan Dasar 
b. Pelayanan Perbaikan Gizi 
c. Revital isasi Posyandu 
d. Pemberantasan Penyakit Menular 

2. Penggunaan Dana 

a. Pelayanan Kesehatan Dasar 

1) Dana pelayanan kesehatan dasar digunakan untuk 
tambahan biaya operas ional Puskesmas, kegiatan 
rujukan, dan pertolongan persalinan normal oleh Bidan 
di Desa atau petugas Puskesmas. 

a) Tambahan Biaya Operasional Puskesmas 

Digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan 
mendukung pemeliharaan kesehatan keluarga 
miskin , yakni pelayanan peningkatan, pencegahan, 
pengobatan dan pemulihan, dalam bentuk rawat 
jalan/inap; keg iatan di dalam/di luar gedung, seperti 
kun jungan rumah, Puskesmas keliling; kegiatan 
kesehatan li ngkungan, kegiatan manajemen 
Puskesmas , sosialisasi JPS-BK, penanganan 
keluhan dan sebagainya. 



Dana tersebut juga dipergunakan sebagai 
tambahan biaya operasional atau logistik pelayanan 
kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh Bidan 
di Oesa dan Puskesmas Pembantu. 

b) Mendukung kegiatan rujukan 

Biaya digunakan untuk: 
~ Bantuan biaya transport untuk merujuk kasus 

emergensi anak termasuk gizi buruk dari 
keluarga miskin oleh Bidan di Oesa dan Pustu 
ke Puskesmas. 

Biaya transport kasus emergensi kebidanan 
dibiayai sendiri oleh dana Bidan di Oesa. 

~ Bantuan biaya transport merujuk kasus emergensi 
kebidanan dan kesehatan anak termasuk balita 
gizi buruk keluarga miskin yang dirujuk oleh 
Puskesmas ke Puskesmas lain yang lebih 
mampu atau ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota. 

~ Biaya rawat inap dan tindakan kasus rujukan 
yang diterima oleh Puskesmas. 

~ Biaya transport memulangkan penderita rujukan 
yang dirawat oleh Puskesmas ditanggung oleh 
Puskesmas, yang dirawat RS ditanggung oleh 
RS. 

~ Biaya rawat inap dan tindakan untuk kasus 
rujukan di RS Kabupaten/Kota ditanggung oleh 
RS Kabupaten/Kota tersebut, dengan 
menggunakan biaya Operasional dan 
Pemeliharaan Rumah Sakit (OPRS). 

c) Mendukung biaya pertolongan persalinan normal 
oleh Bidan di Desa atau petugas Puskesmas. 

Biaya tersebut berupa paket untuk pertolongan 
persalinan normal yang jumlahnya ditentukan oleh 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat 
dengan mempertimbangkan antara lain: kesulitan 
geografis. Permintaan penggantian biaya pertolongan 
persalinan normal oleh Bidan dilakukan dengan 
bukti berupa partograf. 
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2) Rincian pengeluaran penggunaan dana pelayanan 
kesehatan dasar adalah sebagai berikut: 

a) Transport petugas pelayanan ke lapangan/ 
kunjungan rumah. 

b) Transport penderita dan seorang pendamping 
(petugas kesehatan) dalam rangka mengirim dan 
memulangkan kasus rujukan. 

c) Pembelian bahan habis pakai misalnya alkohol, 
kl or in , perban dan la in-lai n sesuai dengan 
kebutuhan. 

d) Pembelian obat-obatan yang sangat diperlukan. 
Pad a prinsipnya kebutuhan obat di Puskesmas 
dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga pengadaan 
obat dengan dana JPS-BK hanya pada keadaan : 
• Persediaan obat di Puskesmas dan GFK sudah 

habis 
• Untuk mengobati kasus/penyakit tertentu yang 

obatnya tidak tercakup dalam daftar LPLPO. 
• Keadaan darurat. 
• Obat yang dibeli didasarkan atas daftar obat 

esensiai/generik untuk Puskesmas 
• Obat yang dibeli dikelola dalam LPLPO 
• Pembelian ke apot ik dengan surat pes an an 

yang ditandatangani dokter Puskesmas. 
e) Pembiayaan mendukung pertemuan berupa : ATK, 

konsumsi , transport petugas lintas sektor, dan lain
lain. 

f) Pembelian alat-alat kesehatan sederhana sesuai 
dengan kebutuhan, misalnya tensimeter, stetoskop, 
gunting , klem, sarung tangan, syring dan lain-lain. 

g) Jasa pihak keti ga, misalnya perbaikan alat 
kesehatan dan lain-lain. 

h) Biaya pertolongan persalinan normal oleh Bidan 
di Desa dan petugas Puskesmas. 

3) Dana JPS-BK lidak boleh untuk: 

a) Honorarium tenaga dan jasa pelayanan kesehatan 
oleh petugas. 

b) Penggantian biaya membayar retribusi. 



Konsekuensi pendanaan untuk pelayanan kesehatan Rntar 
wilayah diatur oleh unit kerja pembina yang lebih tinggi. 

b. Pelayanan Perbaikan Gizi 

1) Dana dari Puskesmas diserahkan kepada Bidan di 
Desa untuk pembelian bahan PMT. Periode 
penyerahan dana ke Bidan di Desa adalah sebulan 
seka li atau sesuai kesepakatan bersama. Dana 
tersebut dapat pula langsung mempergunakan oleh 
Puskesmas untuk membeli blended food/BM C lokal 
yang diproduksi oleh industri setempat. 

2) Dana yang diterima oleh Bidan di Desa, di distribusikan 
kepada unit-un it pelaksana PMT sesuai kesepakatan 
dengan Tim Desa (PPG/Posyandu, ibu asuh atau 
penjaja makanan) kemudian semua penerimaan dan 
pengeluaran dana PMT terse but dicatat. 
Bagi Puskesmas yang membeli blended food /BMC 
lokal penyalurannya dilakukan melalui Bidan di Desa 
untuk diteruskan kepada unit-unit pelaksana sesuai 
kesepakatan. 

c. Revitalisasi Posyandu 

Paket bantuan biaya revitalisasi Posyandu dapat digunakan 
untuk: 
1) Pemberdayaan tokoh masyarakat melalui advokasi 

dan orientasi tokoh masyarakat 
2) Pemberdaya an kader mel a lu i pe latihan dan 

penyegaran kader. 
3) Pengadaan perleng kapan alat masak, operasional 

posyandu lainnya seperti ATK dan barang habis pakai, 
pakaian seragam kader, dan lain-lain. 

4) Pengganti transport kader apabila kader melakukan 
kunjungan ke keluarga sasaran atau posyandu. 

Bantuan paket revitalisasi Posyandu tentu saja tidak 
mung kin mencukupi . Oleh karena itu penggal ian dana 
swadaya masyarakat dengan dukungan tokoh masyarakat 
setempat harus terus digalakkan. Semangat gotong royong 
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harus terus ditumbuhkan, sehingga yang kay a wajib 
menjadi donatur, yang pintar memberi ilmu, yang kuat 
memberi tenaga, dan sebagainya. 
Sebagai dampak dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
tentang Revitalisasi Posyandu Nomor : 411.3/536/SJ 
tertanggal3 Maret 1999, ada beberapa Pemerintah Daerah, 
Lembaga Donor dan LSM menyediakan anggaran guna 
mendukung Revitalisasi Posyandu penggunaannya 
dikoordinasikan. 

d. Pemberantasan Penyakit Menular 
Dana paket pemberantasan penyakit menular merupakan 
tambahan biaya operasional kegiatan P2M oleh Puskesmas 
untuk mendukung kegiatan pemberantasan penyakit 
TB-Paru, Malaria dan Imunisasi. Dana tersebut dapat 
dipergunakan sebagai berikut : 

1) Pemberantasan Penyakit TB Paru 

a) Pengiriman dan pemeriksaan spesimen 

Untuk biaya pengiriman dan pemeriksaan spesimen 
ke Puskesmas Rujukan Mikroskopik (PRM), 
pengecatan sampai dengan pemeriksaaan 
mikroskopis dahak penderita tersangka dan 
pemeriksaan dahak ulang penderita TB. 
Diperkirakan untuk Puskesmas yang berpenduduk 
30.000 orang akan ditemukan sekitar 15 orang 
penderita. Untuk 15 orang penderita tersebut 
diperlukan pemeriksaan spesimen dahak sebanyak 
15 x 36 spesimen. 

b) Pengamatan penderita TB mangkir 

Untuk biaya transport melacak penderita yang tidak 
datang untuk pemeriksaan dahak baik untuk 
diagnostik maupun pemeriksaan dahak ulang. 
Diperkirakan dari 15 penderita, sekitar 20% 
diantaranya tidak datang kembali untuk 
kelengkapan pemeriksaan dahak. 



c) Pelaksanaan DOTS Penderita 

Untuk biaya pemantauan keteraturan penderita 
minum obat oleh PMO, biaya motivasi penderita 
dan PMO, serta biaya menemukan suspek 
penderita kontak. 
Setiap penderita TB yang sudah ditemukan dan 
diberikan pengobatan meskipun sudah diawasi oleh 
PMO, tetap harus dikunjungi oleh petugas kesehatan. 

d) Transport PMO 
Untuk pengganti transport PMO yang mengambil 
obat ke Puskesmas setiap minggu pada fase 
intensif dan setiap bulan pada fase lanjutan. 

e) Pemantapan dan pengembangan strategi DOTS 
ke Kabupaten 
Untuk biaya transport petugas Puskesmas (dokter, 
paramedis, petugas laboratorium) menghadiri 
pertemuan di tingkat Kabupaten untuk mereview 
dan mengevaluasi pelaksanaan program. 

f) Penyuluhan kelompok potensial 
Biaya pertemuan dengan Toma, Toga serta aparat 
terkait di tingkat desa, untuk mendapatkan 
komitmen dan biaya penyuluhan masyarakat desa. 
Pertemuan diselenggarakan oleh desa dan 
difasilitasi oleh Puskesmas. Dana dialokasikan 
untuk biaya penyelenggaraan. 

g) Orientasi pengembangan penanggulangan TB 
dengan strategi DOTS ke Kabupaten. 
Untuk biaya transport 3 orang peserta dari setiap 
Puskesmas yang terdiri dari dokter, paramedis, 
petugas laboratorium yang belum pernah 
melaksanakan program strategi DOTS. (kegiatan 
ini hanya untuk Puskesmas Ekstensifikasi). 

h) Orientasi Pengawasan Menelan Obat ke 
Puskesmas 
Untuk biaya transport dan penyelenggaraan 
pertemuan orientasi PMO di Puskesmas. 
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2) Pemberantasan Malaria 

a) Pemeriksaan sediaan darah 
Untuk biaya pemeriksaan mikroskopis sediaan 
darah. 

b) Orientasi Bidan Desa dan tenaga Pustu 
Untuk biaya penyelenggaraan orientasi bagi Bidan 
di Oesa dan tenaga paramedis Pustu yang bertugas 
di desa endemis malaria. 

c) Transport tindak lanjut (khusus Jawa - Bali) 
Pengobatan malaria 
Untuk biaya transport kunjungan rumah penderita 
positif malaria. 

d) Penyelidikan epidemiologi (khusus Jawa - Bali) 
Tujuannya adalah untuk menentukan asal penularan 
penderita (Indigenous/Relaps/lmport/Unclassified). 

e) Transport Kader (khusus luar Jawa - Bali) 
Untuk biaya transport kader mengikuti pertemuan/ 
konsultasi ke Puskesmas atau Puskesmas 
Pembantu. 

f) Penyuluhan penggunaan kelambu 
Untuk penyelenggaraan penyuluhan dalam upaya 
menyebarluaskan penggunaan kelambu di 
masyarakat. 

g) Pengadaan kelambu 
Untuk pengadaan kelambu sebagai contoh agar 
masyarakat terpacu mengadakan kelambu secara 
swadaya, diutamakan kepada keluarga miskin yang 
memiliki balita. 

h) Tindakan anti larva 
Untuk biaya tranport petugas pelaksana 
pengangkatan lumut dan penanaman ikan 
pemakan jentik beserta pengadaan ikannya. 



3) Imunisasi 

a) Pengelolaan vaksin 
Untuk biaya pengambilan vaksin ke Kabupaten/ 
Kota yang dilaksanakan minimal 12 kali setahun. 
Alokasi dana yang disediakan melalui JPS-BK 
sebanyak 6 kali setahun. 

b) Pengelolaan cold chain dan Sterilisator Uap 
Untuk biaya pengurusan, penyimpanan, 
pengawasan vaksin dan pemantauan suhu, yang 
dilaksanakan secara terus menerus setiap hari. 
Sterilisasi alat suntik imunisasi dilakukan setiap hari 
pelayanan. Alokasi dana yang disediakan melalui 
JPS-BK adalah untuk 6 bulan. 

3. Pertanggungjawaban Dana 

a. Dana JPS-BK disimpan dalam tabungan khusus atas nama 
Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk, sedangkan 
pembukuannya ditangani oleh salah satu staf senior 
Puskesmas yang ditunjuk. 

b. Untuk mendukung tertib administrasi keuangan, Puskesmas 
harus membuat pembukuan dalam Buku Catatan Keuangan. 

c. Catatan keuangan yang berisikan penerimaan dan 
pengeluaran dana mencakup semua paket kegiatan 
program JPS-BK yang dananya diterima oleh Puskesmas 
(Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Perbaikan Gizi, 
Revitalisasi Posyandu dan Pemberantasan Penyakit 
Menular). 

d. Bunga yang diperoleh dari tabungan dana JPS-BK harus 
dimanfaatkan lagi untuk kegiatan JPS-BK. 

e. Biaya pertolongan persalinan normal oleh Bidan di Desa 
atau petugas Puskesmas dipertanggungjawabkan sebagai 
paket (tidak perlu dipertanggungjawabkan lebih detail). 

Demikian juga untuk biaya PMT dipertanggungjawabkan 
sebagai paket. Contoh catatan keuangan dapat dilihat pada 
lam pi ran Keu-1. 

29 



30 

B. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan JPS-BK yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan 
jaringannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan 
Puskesmas secara menyeluruh. Oleh karenanya seluruh kegiatan 
Puskesmas tersebut harus dikelola secara terpadu. 

Sesuai dengan ketentuan, Puskesmas harus membuat Rencana 
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Plan of Action sebagai bag ian 
dari perencanaan tahunan Puskesmas (PTP). 

RPK secara garis besar menjelaskan tentang jenis, tempat, waktu 
dan pelaksana kegiatan serta informasi lain yang diperlukan. Contoh 
format lihat lampiran MG.1. 

Hasil yang diharapkan adalah Puskesmas mempunyai perencanaan 
terpadu seluruh kegiatan (termasuk JPS-BK) dalam upaya 
meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. 

C. LOKAKARYA MINI PUSKESMAS 

Lokakarya mini yang diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali 
merupakan alat manajemen untuk menggerakkan kegiatan 
Puskesmas. Dengan membahas Program JPS-BK dalam kegiatan 
lokakarya mini Puskesmas maka secara garis besar Puskesmas 
mempunyai: 
1 . Pembagian tugas yang jelas staf Puskesmas dan jaringannya 

dalam penanganan JPS-BK 
2. Pembagian daerah binaan 
3. Peningkatan pemahaman 
4. Pembinaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan 

Pembahasan kegiatan program JPS-BK dalam Lokakarya Mini 
Puskesmas, antara lain: 

1. Intern Puskesmas 
a. Mengkaji beban kerja seluruh petugas Puskesmas 

termasuk Pustu dan Bidan di Desa. 
b. Membagi habis tugas JPS-BK kepada seluruh petugas 

tersebut sesuai dengan be ban kerja dan kemampuannya. 
c. Menyatukan pemahaman dan tekad seluruh petugas 

melaksanakan kegiatan JPS-BK 



d. Mengkaji hasil pelaksanaan kegiatan bulan lalu dan 
berbagai permasalahan serta hambatan yang dihadapi. 

e. Membahas rencana kegiatan bulan depan. 
Rencana seluruh kegiatan JPS-BK bulan depan dibahas 
bersama baik menyangkut Pelayanan Kesehatan Dasar 
(di dalam/di luar gedung), Pelayanan Perbaikan Gizi, 
Revitalisasi Posyandu dan Pencegahan Penyakit Menular 
maupun Pelayanan Kebidanan Dasar yang dilaksanakan 
oleh Bidan di Oesa. 

f. Dalam Lokakarya Mini Puskesmas, Bidan di Desa 
melaporkan· hasH kegiatan JPS-BK bulan yang lalu dan 
rencana kegiatan yang akan datang. 

2. Lintas Sektor 
a. Meningkatkan pemahaman kegiatan program JPS-BK. 
b. Merumuskan peranan Lintas Sektor dalam Program 

JPS-BK. 
c. Merumuskan rencana kerja Lintas Sektor dalam 

mendukung program JPS-BK. 
d. Lintas Sektor mempunyai rencana kerja mendukung 

JPS-BK. 

D. PENCATATAN DAN PELAPORAN 

1 . Pencatatan 

Pencatatan kegiatan program JPS-BK baik pelayanan 
kesehatan dasar, pelayanan kebidanan dasar, pelayanan 
perbaikan gizi, Revitalisasi Posyandu dan pemberantasan 
penyakit menular tetap menggunakan semua format pencatatan 
yang ada di Puskesmas. Pencatatan tersebut memakai kartu 
dan register yang berlaku dengan memberikan tanda khusus 
bagi keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan. 
Pada dasarnya semua kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas 
harus d icatat. 

2. Pelaporan 

Pelaporan kegiatan program JPS-BK menggunakan contoh 
Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program JPSBK di 
Puskesmas, lihat lampiran MG.2. 
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Variabel yang dilaporkan pada format tersebut adalah 
kebutuhan data/informasi di tingkat Pusat/Propinsi. Apabila 
Kabupaten/Kota memerlukan varia bel lain dapat diatur oleh 
daerah dengan memperhatikan kemampuan Puskesmas. 

IV. SOSIALISASI DAN PENANGANAN KELUHAN MASVARAKAT. 
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A. SOSIALISASI 

1. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat utamanya keluarga miskin terhadap haknya dalam 
mendapatkan pelayanan program JPS·BK . 

2. Puskesmas berkewajiban memberikan informasi/penjelasan 
kepada keluarga miskin/keluarga sasaran tentang : 
a. Pelayanan Kesehatan yang dapat diperolehnya secara 

be bas biaya, yang meliputi 
Pelayanan kebidanan dasar 
Pelayanan kesehatan dasar 
Pelayanan perbaikan gizi 

b. Tempat di mana keluarga sasaran dapat memperoleh 
pelayanan secara bebas biaya. 

c . Cara memperoleh pelayanan kesehatan secara bebas biaya, 
yang pad a dasarnya harus terd aftar sebagai keluarga 
sasaran dan memperoleh kartu sehat/JPKM·JPS-BK 

3. Penyebarluasan informasi dan penjelasan kepada keluarga 
sasaran/keluarga miskin dilaksanakan dengan penyuluhan yang 
dilakukan melalui 
a. Penyuluhan pad a saat melakukan kunjungan rumah 

(perawatan kesehatan masyarakat) 
b. Penyuluhan kelompok pad a saat hari buka Posyandu 
c. Penyuluhan kelompok di Puskesmas 
d. Penyuluhan melalui tokoh-tokoh masyarakat 
e. Melalui poster yang dirancang oleh Puskesmas dan 

ditempatkan d i mana masyarakat banyak berkumpul 
(Puskesmas, Pustu, Polindes, Balai desa, Masjid , gereja 
dan lain sebagainya). 

4. Biaya keg iatan sosial isas i diambil dari paket pelayanan 
Puskesmas 
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B. PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT 
1. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan at as pelayanan dan 

pengelolaan program JPS-BK secara langsung kepada 
Puskesmas. Keluhan masyarakat terse but harus segera 
ditangani dan diselesaikan sesegera mung kin. Keluhan 
masyarakat diselesaikan sedekat mungkin dengan tingkat 
pelayanan yang dikeluhkan. 

2. Keluhan masyarakat dapat pula disalurkan mela lui 
kelembagaan di masyarakat. Untuk itu Puskesmas menjajag i 
lembaga di masyarakat yang bersedia berfungsi sebagai 
penampung keluhan masyarakat. 

3. Dalam penanganan ke luhan masyarakat ini Puskesmas 
berkewajiban 
a. Menyelesaikan keluhan masyarakat atas pelayanan yang 

diberikannya dengan memberikan informasi/penjelasan 
yang sebaik-baiknya. 

b. Menyelesaikan keluhan masyarakat atas pelayanan yang 
diberikan oleh Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa 
di wilayahnya. 

c. Meneruskan keluhan masyarakat ke Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota, apabila keluhan dimaksud tidak dapat 
diselesaikan di tingkat Puskesmas. 

4. Puskesmas juga berhak menyampaikan keluhan atas hambatan 
dan permasalahan yang dihadapinya dalam pelaksanaan 
program JPS-BK yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. 

5. Biaya penampung keluhan masyarakat diambil dari dana 
pelayanan kesehatan dasar Puskesmas. 

V. PENUTUP 

Keberhasi lan pelaksanaan program JPSBK di Puskesmas, sela in 
ditentukan oleh pemahaman setiap petugas Puskesmas terhadap 
buku Petunjuk Teknis ini, juga ditentukan oleh dedikasi setiap petugas 
Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap 
keluarga miskin. 
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PG - 1 

PG - 2 

PG - 3 

PG - 4 

PG - 5 

PG - 6 

PG - 7 

PG - 8 

LAMPIRAN 
PER BAlKAN GIZI (PG) 

Contoh Membuat Bahan makanan Campuran (blended 
food) dari bah an lokal 

Contoh Membuat Makanan Lunak 

Bagan Mekanisme Distribusi MP-ASI 

Cara Penyimpanan MP-ASI (Blended Food) 

Contoh Paket Bahan Makanan Yang Bisa Dibawa Pulang 

Contoh Resep Makanan Kudapan Anak 12-23 bulan dan 
anak 24-59 bulan 

Contoh Menu Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil/lbu 
Nifas KEK 

Contoh Daftar Keluarga Miskin 

37 





Lampiran PG-1.1 

CONTOH 
Membuat Bahan Makanan Campuran (blended food) dari bahan 

lokal 

Makanan Formula Tempe 

Kandungan Gizi 
Energi 
Protein 
Lemak 

Komposisi Bahan 

355 Kalori 
13,5 gr 
10 gr 

Tempe 75 (3 Potong kecil) gr/kedelai kering : 25 gr 
Terigu 30 gr 
Gula halus 20 gr 
Minyak 1 sdt (Sendok teh) 

a. Jika menggunakan tempe 

Cara membuat : 

1. Tempe direbus 10 -15 menit, ditiriskan, dihaluskan 
2. Gula halus dan tepung terigu diayak 
3. Campurkan kedalam tempe dan bahan lainnya 
4. Masukkan minyak 
5. Semua bahan diaduk rata, sehingga menjadi adonan yang padu 
6. Ratakan dalam loyang, dipanggag di dalam oven 
7. Dikeringkan, kemudian digiling menjadi bentuk tepung 

b. Jika menggunakan kedelai kering 

Cara membuat : 
1. Kedelai direbus lalu digiling 
2. Campurkan tepung terigu atau tepung beras, sehingga menjadi adonan 
3. Ayak dengan saringan kawat 
4. Sanggrai dengan api sedang 
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CONTOH 

Lampiran PG-2 
Halaman I 

MEMBUAT MAKANAN LUNAK DAN CARA MEMBUATNYA 

1. Tim 

40 

a. Nasi Tim 

Komposisi bahan makanan 

1. Beras 30 gr (5 sendok makan) 
2. Tempe 50 gr (2 potong kecil) 
3. Tahu : 50 gr (1/2 potong sedang) 
4. Bayam 50 gr (1 mangkok) 
5. Wortel 50 gr (2 potong) 
6. Minyak goreng 10 gr (1 sendok makan) 

Nilai Gizi 

Energi 
Protein 
Vitamin A 

Cara membuat : 

391 Kalori 
19,3gr 

9000 IU 

1. Masukkan beras ke dalam panci dengan menambahkan lebih 
kurang 250 ml air, minyak, tempe dan garam secukupnya. 

2. Masaklah bahan-bahan sambil diaduk sampai menjadi tim 
3. Masukkan sayuran yang sudah diiris halus 
4. Setelah sayuran matang, angkat dari api dan dinginkan 
5. Makanan siap diberikan kepada bayi 

b. Tim Ubi dengan kacang - kacangan 
Komposisi bahan makanan : 
1 . Ubi 90 gr (1/2 biji sedang) 
2. Kacang merah 50 gr 
3. buncis 50 gr (1/2 mangkok) 
4. Wortel 25 gr (1 potong) 
5. Minyak goreng 10 gr (1 send ok makan) 

Nilai Gizi 
Energi 
Protein 
Vitamin A 

395 Kalori 
13 gr 

9000 IU 



Cara membuat : 

Lampiran PG - 2 
Halaman II 

1 . Ubi direbus dengan air sampai setengah matang 
2. Masukkan kacang merah, minyak garam dan air secukupnya 
3. Masaklah bahan-bahan sambi! diaduk sampai menjadi tim 
4. Masukkan sayuran yang sudah diiris halus 
5. Setelah sayuran matang, angkat dari api dan dinginkan 
6. Makanan siap diberikan kepada bayi. 

2. Bubur 
a. Bubur Susu 

Komposisi bahan makanan : 
1. Tepung beras 40 gr (7 sendok makan) 
2. Tepung susu 25 gr (5 sendok makan) 
3. Gula pasir 15 gr (2 sendok makan) 
Nilai gizi 
Energi 
Protein 
Hidrat arang 

b. Bubur Roti 

410 Kalori 
13 gr 
50 gr 

Komposisi bahan makanan 
1. Roti tawar 40 gr (2 iris) 
2. Susu tepung 20 gr (2 sendok makan) 
3. Telur ayam 50 gr (1 butir kecil) 
4. Gula pasir 20 gr (21/2 sendok makan) 
Nilai Gizi 
Energi 364,5 Kalori 
Protein 16,5gr 
Hidrat Arang 34,5gr 
Cara membuat 
1. Roti direndam dalam susu yang sudah dicairkan dengan 100 ml 

air 
2. Campurkan telur ayam, gula dan sedikit garam 
3. Taruh dalam mangkok dan kukus sampai matang 
4. Dinginkan dan berikan pada bayi. 
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I Lampiran PG-3 

BAGAN MEKANISME DtSTRIBUSI MP-ASI 
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Lampiran PG-4. 

CARA PENYIMPANAN MP-ASI (BLENDED FOOD) 

a. Di gudang farmasi kabupaten/puskesmas/desa dan gudang lainnya 
1 . Ruangan eukup untuk penyimpanan bantuan pangan 
2. Bantuan pangan dikemas dan dimasukkan ke dalam karton/kotak. 
3. Karton pangan diletakkan di atas rak dari kayu yang kuat, berjarak 

10 - 20 em dari lantai dan 15 - 20 em dari dinding 
4. Tinggi tumpukan karton pangan maksimal 2 meter 
5. Tidak dieampur dengan pang an lainnya yang berbau keras dan 

bahan bukan pangan seperti: bahan kimia, dan lain-lain. 
6. Gudang tidak boeor, tidak berdebu dan harus tetap bersih. 
7. Ventilasi dan peneahayaan baik 
8. Gudang bebas dari tikus, keeoa dan binatang pengerat lainnya 
9. Suhu udara kering dan tidak lembab 
10. Paket MP-ASI yang datang lebih awal dipergunakan lebih dulu 

(sistem First in First Out (FIFO) ) 

b. Di tingkat rumah tangga : 
1. MP-ASI blended food berbentuk bubuk dan padat yang dikemas 

dengan plastik (metalize) dan apabila kemasan sudah dibuka, maka 
salah satu sisinya atau ujungnya harus segera diikat kemudian 
dimasukkan ke dalam kaleng tertutup dan diletakkan tidak 
berdekatan dengan bahan bukan pangan seperti bahan kimia, dan 
lain-lain. 

2. Paket MP-ASI disimpan dalam wadah (kaleng, panei, dan lain-lain) 
yang kering dan tertutup 

3. Letakkan wadah pada tempat yang kering dan bersih, bebas dari 
tikus, keeoa dan binatang pengerat lainnya 

4. Tidak disimpan berdekatan dengan sabun, pupuk atau raeun 
serangga, minyak tanah dan lain-lain. 
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I Lampiran PG-5 

CONTOH 
Paket Bahan Makanan yang bisa dibawa pulang 

Alternatif Kebutuhan Paket MP-ASI/anak/hari 

I Beras Telur Gula 
60 gr 1 butir atau 15 gr 

Kacang-kacangan 25 gr 

II Beras Ikan -
70 gr 30 gr 

III Ubi/Singkong Kacang-kacangan Gula 
150 gr 40 gr 20 gr 

IV Ubi/Singkong Ikan -
150 gr 40 gr 

V Tepung Ubi Kacang-kacangan Gula 
40 gr 40 gr 20 gr 
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No 

1. 

2. 

3. 

I Lampiran PG-6 

Contoh Resep Makanan Kudapan 
Anak 12-23 bulan dan Anak 24 - 59 bulan 

Nama Bahan Makanan Kandungan Cara Pembuatan 
Hidangan gizi 

Nagasari Tep.beras 40 gr E : 325 - Rebus K. ijo hingga 
Kacang ijo 10 gr P:6 matang 
Pisang Raja 10 gr L:4 - Buat santan 
Kelapa 25 gr HA: 66 - Campur T. beras 
Gula 25 gr santan, dimasak 1/2 

matang 
- Campurkan pisang, 

K. ijo hingga rata 
- Bungkus dengan daun 

pisang menjadi 4 bh 
kecil dan kukus 

Ketimus Singkong 50 gr E: 48 - Parut sing kong dan 
Tep. beras 20 gr P:8 Rebus kac. Merah 
Kc. merah 10 gr L:5 - Buat santan 
Kelapa 25 gr HA: 89 - Masak T. beras dan 
Gula 25 gr san tan 1/2 matang 

- Masukkan kc. merah 
sing kong dan gula 
pasir 

- Bungkus dengan daun 
pisang menjadi 4 bh 

Getuk Singkong 50 gr E : 350 Singkong rebus, 
Kc. merah 25 gr P:9 ditumbuk 
Gula merah 25 gr L:5 Kac. merah direbus 
Kelapa 25 gr HA: 77 Kelapa parut 

G. merah dipotong 
kecil 
Campur dan ditumbuk 
Cetak dan kukus 
Potong jadi 4 pt. 
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No Nama 
Hidangan 

1. Nasi uduk 

2. Mie goreng 

3. Nasi Soto 

4. Bubur Manado 
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I Lampiran PG-7 

Contoh Resep Makanan Tambahan 
Untuk Ibu Hamil/lbu Nifas KEK 

Bahan Makanan Kandungan Cara Pembuatan 
gizi 

Beras 150 gr E: 680 - Kelapa dibuat santan 
Kelapa 30 gr P : 17 - Masak beras dan santan 
Telur 30 gr L : 18 - Buat dadar telur 
Tempe 10 gr HA: 130 - Tempe potong kecil dan 
Minyak 10 gr goreng. 
Oaun selada 10 gr - Hidangkan dgn hiasan 
Tomat 10 gr daun seiad a dan tomat. 

Mie segar 100 gr E: 546 - Daging direbus sampai 
Oaging 10 gr P : 14 empuk, lalu dipotong kecil 
Telur 30 gr L : 18 Telur dikocok. 
Sayur 25 gr HA: 81 - Siapkan bumbu b. putih 
Minyak 15 gr Merica, jahe, garam 
Gula 20 gr Bumbu masak 

- Potong sayuran (sawi putih) 
- Tumis bumbu, masukkan 

daging 
- Masukkan mie, daun sawi, 

telur 
- Masak dan taburi bawang 

goreng 

Beras 150 gr E : 715 - Siapkan bumbu soto yaitu: 
Ayam 25 gr P : 19 bawang putih, merica, jahe, 
Kac. Merah 25 gr L : 11 kemiri, kunyit, bumbu 
Sayur 25 gr HA: 135 masak, bawang goreng 
Margarine 5 gr - Rebus kac. merah dan ayam 

Siapkan bumbu, tumis, 
- masukkan bahan lainnya 
- Hidangkan dan taburi bawang 

goreng bersama nasi 

Beras 100 gr E : 616 - Cuci beras, buat bubur kental 
Kac. Tolo 20 gr P : 225 dengan air 
Sayuran 50 gr L : 12 - Kac. tolo direbus 
Kaldu HA : 105 - Masukkan kac. tolo dan 
Telur 50 gr sayuran dim bubur 

- Rebus telur 
- Hidangkan bubur + telur 



PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN LAMPI RAN PG-8 

DAFTAR KELUARGA MISKIN 

Desa: ......................................... . Puskesmas: ................................ . Kecamatan: ................................ . KabupatenfKota: ................................... . 

ANGGOTA KELUAAGA 

NO NAMA UMUR ALAMAT ISTRI ANAK LAIN·LAIN 
KEPALA KELUARGA 

NAMA 
HAMIL NIFAS NAMA UMUR NAMA UMUR 

HUBUNGAN 

1) 

~ 
-.....I 

(21 (3) 
ft!·ItMhl 

(4) (5) (6) 
KlK N"'dJlhl KI" 
(1) (8) (9) (10) 

I 
I 
I 

I 

I 

• H. ~ ,.111"" ,. ·,H, III .... ·.·.1\1 III KELUARGA 
(ll) (12 (13) (14' (1~) (16) 17) 

I 

- -

.19 

Kepala Oesa/lurah 

I 





LAMPIRAN KEUANGAN 

KEU-1 Buku Catatan Keuangan JPS-BK Puskesmas 
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Tgi 

1 

1·1·99 

01 
...L 

PENERIMAAN 

Uraian PKD 

2 3 

Pengambilan dari Tabungan 3.000.000 

Jumlah Penerimaan 3.000.000 

Jumlah Keseluruhan 3.000.000 

Kete,angan : 

PKD : Pelayanan Kesehat.n Dasar 

PPG : Pelayanan Perbaikan Gizi 

PPM : PeRi>e,antasan Ponyakit Menula, 

RPsy : RevilaJisui Posyandu 

PPG 

4 

3.000.000 

3,000.000 

3.000.000 

BUKU CATATAN KEUANGAN JPS-BK PUSKESMAS ....•.....................•• 
BULAN: JANUARI 1999 

PENGELUARAN 

No. 

PPM RPSV Jumlah T91 Uraian Bukti PKD PPG 

5 6 7 8 9 10 11 

1.000.000 1.000.000 8.000.000 10.1·99 Folocopy I 6.000 

10.1·99 Training Kadef Posyandu 2 

11·1·99 Beli Box unlult arsip 3 1.000 

22·1·99 PMT ulk bin Januari 31 hari 4 2.317.250 

26-1·99 Klaim pertolongan persatinan 5 120.000 

bidan Kamasih 2 orang 

26·1·99 Transport kunjungan rumah 6 

Tb Paru 

1.000.000 1.000.000 8.000.000 Jumlah Pengeluaran 127.000 2.317.250 

Saldo akhir Januari 1999 2.873.000 682.750 

1.000.000 1.000.000 8.000.000 Jumlah Keseluruhan 3.000.000 3.000.000 

Mengelahui : 
Kepala Puskesmas 

L~lInpiran Ke-u-l] 

PPM RPSV Jumlah I 
12 13 14 

300.000 6·~1 300.000 

1.000 

2.317.250 I 
120.000 

100.000 '00.000 

I 

100.000 300.000 2.844.250 

900.000 700.000 5.155.750 

l.ooo.~ 1.000.000 8.000.000 

Pelaksana Keuangan 





LAMPIRAN 
PENGELOLA KEGIATAN (MG) 

MG-1 Rencana Pelaksanaan Kegiatan (POA) Program JPS-BK. 

MG-2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program JPS-BK 

MG-3 Petunjuk Pengisian Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
Program JPS-BK. 
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01 
01 

CONTOH 

PUSKESMAS 
KECAMATAN 
KABUPATEN/KOT A 

NO KEGIATAN 

I LAMPIRAN MG-1 I 

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (POA) PROGRAM JPS-BK 

TUJUAN SASARAN 
PENANGGUNG 

KETERANGAN I 

JAWAB 

Kepala Puskesmas 

NIP ..............................• 



I. PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi mengakibatkan keluarga miskin di Indonesia bertambah 
banyak. Krisis terse but mempengaruhi status kesehatan dan gili rnasyarakat. 
Untuk llIenghindari makin menurunnya status kesehatan dan gili tersebut, 
pemerintah sejak tahun 1998 telah melaksanakan program Jaring Pengaman 
Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) yang dilaksanakan oleh Bidan di Oesa 
(BOD), Puskesmas dan Rumah Sakit. 

Pada hakekatnya Puskesmas harus melaksanakan seluruh program 
kesehatan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan status 
kesehatan dan gili masyarakat, khususnya pada keluarga miskin di wilayah 
kerja, sesuai prioritas masalah yang ada dan kemampuan yang dimiliki. 
Namun, karena pertarnbahan jumlah keluarga miskin demikian banyaknya, 
dikhawatirkan sumberdaya Puskesmas tidak dapat mendukung peningkatan 
pelayanan. Oengan dernikian pemerintah memberikan tambahan pembiayaan 
untuk mendukung program yang sudah ada dan perlu ditingkatkan melalui 
program JPS-BK. 

Sebagai panduan umum melaksanakan program JPS-BK telal1 
diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Program JPS-BK. Sedangkan penjelasan 
lebih rinci diuraikan dalam petunjuk teknis yang pad a tahun 1998 dikeluarkan 
secara terpisah untuk setiap komponen kegiatan JPS-BK. 

Pada tahun 1999, komponen kegiatan JPS-BK dikelompokkan, sehingga 
hanya ada petunjuk teknis untuk Bidan di Oesa, Puskesmas dan Rurnah 
Sakit. Penggabungan dimaksudkan agar petugas dapat memahami seluruh 
komponen Program JPS-BK dalam satu kesatuan kegiatan serta untuk 
menghindari duplikasi dan pertentangan uraian pada tiap ko'mponen. 

Petunjuk teknis untuk Puskesmas ini menguraikan komponen kegiatan 
program JPS-BK yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya yaitu 
kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan perbaikan gili , revitalisasi 
Posyandu, dan pemberantasan penyakit menular. 

II . KEGIATAN PROGRAM JPS·BK 

A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR 

Puskesrnas mempunyai tanggungjawab melaksanakan 
pemeliharaan kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah keluarga 
miskin akan meningkatkan pula beban kerja Puskesmas, sehingga 
Puskesmas perlu lebih diberdayakan. 
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I Lampiran MG-3 1 

PETUNJUK PENGISIAN 
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN 
(JPS-BK) PUSKESMAS 

r. Petunjuk Umum 

1. Laporan ini diisi oleh Puskesmas berdasarkan pencatatan kegiatan 
di Desa, termasuk laporan dari Bidan di Desa. 

2. Sifat data yang dilaporkan adalah data kumulatif (kecuali jumlah 
Gakin yang menjadi sasaran JPS-BK). 
Contoh : Bila laporan dikirim awal bulan Oktober 1999 maka 
data yang dilaporkan adalah data hasil kegiatan sampai dengan 
bulan September 1999. 

3. Frekuensi pelaporan: laporan dibuat Puskesmas setiap bulan. 
4. Variabel yang dilaporkan oleh Puskesmas, untuk program JPS-BK, 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota. 
5. Waktu pengiriman laporan. 

• Puskesmas menerima laporan kegiatan dari Bidan di Desa 
paling lambat tanggal 25 setiap bulan. 

• Puskesmas mengirimkan laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ 
Kota, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

6. Laporan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) dikirim ke Dinas 
Kesehatan/Kota, 1 (satu) sebagai arsip Puskesmas. 

II. Petunjuk Khusus 

1. Propinsi 
2. Kabupaten/Kota 
3. Kecamatan 
4. Nama Puskesmas 

5. Nomor Kode Puskesmas 

6. Jumlah Bidan di Desa 

cukup jelas 
cukup jelas 
cukup jelas 
cukup jelas 

Diisi dengan nomor kode 
Puskesmas yang ditetapkan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

Diisi dengan jumlah Bidan di 
Desa yang bertugas di wilayah 
kerja Puskesmas pada bulan yang 
dilaporkan 
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7. Jumlah Bidan di Desa Diisi dengan jumlah Bidan di 
yang melapor Desa yang melaporkan kegiatan 

program JPS-BK dalam bulan 
yang dilaporkan. 

8. Bulan dan tahun laporan : Cukup jelas. 

A. Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Jumlah Gakin yang 
menjadi sasaran JPS-BK 

Jumlah Gakin yang 
memiliki Kartu Sehat (KS) 

Jumlah Gakin yang 

berkunjung ke Puskesmas 

Jumlah kunjungan anggota: 
Gakin ke Puskesmas 

Dii s i dengan jumlah keluarga 
miskin yang telah ditetapkan Tim 
Desa sebagai keluarga miskin 
sesuai kriteria sasaran JPS-BK. 

Diis i dengan jumlah keluarga 
miskin yang telah menerima kartu 
sehat/kar tu JKPM -JPS-BK. 

Diisi dengan jumlah kunjungan/ 
kontak pertama kepala keluarga/ 
anggota gakin dengan petugas 
kesehatan baik di dalam maupun 
di luar gedung Puskesmas 
termasuk Pusk esmas Keliling , 
Puskesmas Pembantu, Bidan di 
Desa serta kunjungan ke rumah 
keluarga misk in oleh petugas 
Kesehatan. 

Diisi dengan jumlah kunjungan 
kepala keluarga/anggota gakin ke 
sarana kesehatan, baik di dalam 
maupun di luar gedung Puskesmas 
termasuk Puskesmas Keliling, 
Puskesmas Pembantu , Bidan di 
Desa serta kunjungan ke rumah 
keluarga miskin o leh petugas 
kesehatan . 



B. Pelayanan Kebidanan 

1. Jumlah ibu hamil (bumil) 
dari Gakin 

2. Jumlah bumil yang 
mendapat pelayanan 
antenatal 

3. Jumlah ibu bersalin 
(bulin) dari Gakin 

4. Jumlah bulin dari Gakin 
yang ditolong oleh Bidan 

5. Jumlah ibu nifas (bufas) 
dari Gakin 

6. Jumlah bufas/bayi baru 
lahir dari gakin yang 
mendapat pelayanan 
kesehatan 

Diisi dengan jumlah bumil dari 
gakin yang ada di wilayah 
Puskesmas berdasarkan pendataan 
tiap bulan oleh Bidan di Desa. 

Diisi dengan jumlah bumil dari 
gakin yang mendapat pelayanan 
antenatal baik di dalam maupun 
di luar gedung Puskesmas 
termasuk Puskesmas Keliling, 
Puskesmas Pembantu, Bidan di 
Desa serta kunjungan ke rumah 
keluarga miskin oleh petugas 
kesehatan. 

Diisi dengan jumlah bulin dari 
gakin yang ada di wilayah 
Puskesmas berdasarkan pendataan 
tiap bulan oleh Bidan di Desa. 

Diisi dengan jumlah ibu bersalin 
dari gakin yang persalinannya 
ditolong oleh bidan maupun yang 
didampingi oleh bidan. 

Diisi dengan jumlah bufas dari 
Gakin yang ada di wilayah 
Puskesmas berdasarkan pendataan 
tiap bulan oleh Bidan di Desa. 

Diisi dengan jumlah bufas/bayi 
baru lahir dari Gakin yang 
mendapat pelayanan kesehatan 
baik di dalam maupun di luar 
gedung Puskesmas termasuk 
Puskesmas Keliling, Puskesmas 
Pembantu, Bidan di Desa serta 
kunjungan ke rumah keluarga 
miskin oleh petugas kesehatan. 
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7. Jumlah bumil /bulin/bufas 
dari Gakin yang dirujuk ke 
Pu s kes mas / P uskes mas 
Perawatan/RS oleh Bidan 

8. Jumlah bumil /bulin/bufas 
dari Gakin yang dirujuk ke 
Rumah Saki! o leh 
Puskesmas 

c. Perbaikan Gizi 
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1. Jumlah bumi l dan bufas 
Gakin yang mender ita 
kurang ene rgi kronis 
(KEK) 

2. Jumlah bumil /bufas KEK 
Gakin yang mendapat 
PMT 

3. Jumlah bayi (6-1 1 bulan) 
dari Gakin 

4. Jumlah bayi (6-11) bulan 
dari Gakin yang mendapat 
PMT 

s. Jumlah anak (12-1 3 bulan) : 

dari Gakin 

6. Jumlah anak (12-23 bu lan): 
dari Gakin yang mendapat 
PMT 

Oiisi dengan jumlah bumil/bulin/ 
bufas dari Gakin d i wi layah 
Puskesmas yang dirujuk oleh 
Bidan d i Oesa ke sarana kesehatan 
di atasnya (Puskesmas, Puskesmas 
Perawatan/Rumah Sakit). 

Oiisi dengan jumlah bumil/bulin/ 
bufas dari Gakin di wi layah 
Puskesmas yang dirujuk ke 
Rumah Saki\, 

Oii si dengan jumlah bumi l dan 
bufas dari Gakin yang menderita 
KEK berdasarkan pendataan di 
w il ayah kerja Puskesmas tiap 
bulan oleh Bidan di Oesa. 

Oiisi dengan jumlah bumil /bufas 
KEK dari Gakin berdasarkan point 
c.l yang mendapatkan PMT. 

Oiisi dengan jumlah bayi umur 
6-11 bulan dari Gakin berdasarkan 
pendataan tiap bulan oleh Bidan 
di Desa. 

Oii si dengan jumlah bayi umur 
6-11 bulan berdasarkan point c .3 
yang mendapatkan PMT. 

Oiisi dengan jumlah anak umur 
12-23 bulan dari Gakin berdasar
kan pendataan tiap bu lan oleh 
Bidan d i Oesa. 

Oiisi dengan jumlah anak umur 
12-23 bulan dari Gakin berdasar
kan point c.S yang mendapatkan 
PMT. 



7. Jumlah anak (24-59 bulan): 
dari Gakin 

8. Jumlah anak (24-59 bulan): 
dari Gakin yang mendapat 
PMT 

Diisi dengan jumlah· anak umur 
24-59 bulan dari Gakin berdasar
kan pendataan tiap bulan oleh 
Bidan di Desa. 

Diisi dengan jumlah anak umur 
24-59 bulan dari Gakin berdasar
kan point c.7 yang mendapatkan 
PMT. 

D. Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) 

1. Jumlah Penemuan 
Penderita TB Paru 

2. Jumlah penderita TB-Paru : 
diobati 

3. Jumlah penderita TB Paru : 
yang sembuh 

4. Jumlah penderita klinis 
malaria yang diobati 

5. Jumlah penderita klinis 
malaria yang diperiksa 
darahnya 

Diisi dengan banyaknya penderita 
TB Paru yang ditemukan melalui 
hasil pemeriksaan mikroskopis 
spesimen dahak tersangka. 

Diisi dengan banyaknya penderita 
TB-Paru yang diobati. 

Diisi dengan jumlah penderita TB
Paru (BTA+) yang telah menye
lesaikan pengobatan lengkap, 
kemudian diperiksa dahak ulang 
terhadap hasil BTA-dua kali pada 
waktu yang berurutan, yaitu se
bulan sebelum akhir pengobatan 
dan akhir pengobatan. 

Oiisi dengan jumlah penderita 
klinis malaria yang diberikan 
pengobatan malaria klinis dengan 
obat klorokuin dan promodium, 
selama 3 hari sesuai petunjuk 
pengobatan. 

Diisi dengan jumlah Sediaan 
Darah (SO) positip dibagi dengan 
jumlah Sediaan Darah (SO) 
diperiksa. 
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6. Jumlah penderita pos itip 
malaria yang di fol low up 

E. Revitalisasi Posyandu 

1. Persentase Posyandu yang: 
aktif 

JENIS DANA 

1. Rekenis Puskesmas (alokasi 
dana yang dite ri ma) 

2. Rekening Puskesmas 
(pemakaian dana) 

3. Reken ing Puskesmas (%) 

4. Rekening Bidan di Desa 
(alokas i dana yang diterima) 
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Diisi dengan jumlah penderita 
positip malaria yang di follow up 
yang dilakukan di rumah pen
derila oleh juru malaria desa pada 
hari ke 7 setelah pengobatan hari 
ke 14 dan ke 28 untuk Plasmo
dium Falciparum dan ke 90 untuk 
Plasmodium Vivax. 

Diisi dengan jumlah Posyandu 
yang aktif di wi layah ke rj a 
Puskesmas dibagi jum lah 
Posyandu yang ada di wilayah 
kerja Puskesmas d ikalikan 
dengan konstanta (1 00) 

Diisi dengan jumlah seluruh dana 
ya ng telah dite rima oleh 
Puskesmas dan masuk ke dalam 
reke ning Kepa la Puskesmas, 
meliputi dana Yankes Dasar, PMT, 
Revitalisasi Posyandu, P2M . 

Diisi dengan jumlah seluruh dana 
yang sudah dig unakan/dikeluar
kan sampai dengan bulan ini. 

Diisi dengan jumlah total seluruh 
dana ya ng sud ah d ikelua rkan 
oleh Puskesmas dibag i dengan 
jum la h se luru h dana yang 
diterima oleh Puskesmas dikali
kan konstanta (100). 

Diis i dengan jumlah total dari 
se luruh dana yang telah diterima 
oleh para Bidan di Desa di wilayah 



5. Rekening Bidan di Desa 
(pemakaian dana) 

6. Rekening Bidan di Desa (%) 

kerja Puskesmas (yang masuk 
dalam rekening Bidan di Desa). 

Diisi dengan jumlah total dari 
seluruh dana (rekening para 
Bidan di Desa) yang sudah 
digunakan/dikeluarkan sampai 
dengan bulan ini. 

Diisi dengan jumlah seluruh dana 
yang sudah dikeluarkan oleh para 
Bidan di Desa dibagi dengan 
jumlah seluruh dana yang 
diterima oleh para Bidan di Desa 
dikalikan konstanta (100). 
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