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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Puskesmas 

Puskesmas merupakan unit teknis pelayanan Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan disatu atau sebagaian wilayah kecamatan yang mempunyai fungsi 

sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat, pusat pemberdayaan 

masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam rangka 

pencapaian keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan 

bidang kesehatan (Alamsyah & Muliawati, 2013) 

Fungsi Puskesmas dalam melaksanakan dapat mewujudkan empat misi 

pembangunan kesehatan yaitu menggerakan pembangunan kecamatan yang 

berwawasan pembangunan, mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga 

untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

bermutu, merata dan terjangkau serta memelihara dan meningkatkan kesehatan 

individu, kelompok dan masyarakat serta lingkungannya (Alamsyah & Muliawati, 

2013) 

Manajemen Puskesmas didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang 

bekerja secara sistematis untuk menghasilkan luaran Puskesmas yang efektif dan 

efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan Puskesmas yakni 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pengawasan dan 

pertanggungjawaban. Semua fungsi manajemen tersebut harus dilakanakan secara 

terkait dan berkesinambungan. Depkes, 2004 dalam jurnal (Sagala, 2005) 
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Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagaian dari 

kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografis dan 

keadaan infrastuktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan 

wilayah kerja puskesmas. Puskesmas merupakan perangkat pemerintah daerah 

kebupaten/kota, sehingga pembagian wilayah kerja puskesmas ditetapkan oleh 

bupati/walikota, sengan saran teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang 

telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Depkes, 2004 dalam jurnal 

(Sagala, 2005) 

 

B. Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggrakan sendiri 

atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. 

Sesuai dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan jenis 

pelayanan, ruang lingkup kegiatan dan sasaran pelayanan kesehatan (Korompis, 

2012) 

Tujuan utama pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan 

dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. Karena 

ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut kepentingan 

masyarakat banyak, maka peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan 

masyarakat cukup besar (Alamsyah & Muliawati, 2013) 

Kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit atau gangguan 

kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan 

yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial (PP, 2014) 
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Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di 

Puskesmas, Pelayanan Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian 

kegiatan yang ditunjukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik 

dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun social guna mencegah penyakit dan/atau 

gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. 

Alur kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan Puskesmas dapat dilihat 

pada skema dengan uraian berikut ini: 

1. Pelayanan pasien yang menderita penyakit atau gangguan kesehatan yang 

diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan  

a. Pasien mendaftar di ruang pendaftaran  

b. Petugas pendaftaran mencatat / mengisi kartu status 

c. Petugas pendaftaran mengantarkan kartu status tersebut ke patugas 

pemeriksaan umum 

d. Petugas di ruang pemeriksaan umum Puskesmas (dokter, bidan, perawat) 

melakukan pemeriksaan terhadap pasien 

e. Pasien selanjutnya menuju ruang promosi kesehatan untuk mendapatkan 

pelayanan konseling 

f. Untuk melaksanakan konseling tersebut, tenaga kesehatan lingkungan 

mengacu pada contoh bagan dan daftar petanyaan konseling 

g. Hasil konseling dicatat dalam formulir pencatatan status kesehatan 

lingkungan dan selanjutnya tenaga kesehatan lingkungan memberikan lembar 

saran/tindak lanjut dan formulir tindak lanjut konseling kepada pasien 
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h. Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut 

konseling 

i. Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil konseling atau hasil surveilans 

kesehatan menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit 

atau kejadian kesakitan akibat faktor risko lingkungan, tenaga kesehatan 

lingkungan membuat janji inspeksi kesehatan lingkungan 

j. Setelah konseling di ruang promosi kesehatan, pasien dapat mengambil obat 

di Ruang Farmasi dan selanjutnya pasien pulang. 

2. Pelayanan pasien yang datang untuk berkonsultasi masalah kesehatan 

lingkungan (dapat disebut klien) 

a. Pasien mendaftar di ruang pendaftaran 

b. Petugas pendaftaran memberikan kartu pengantar dan meminta pasien 

menuju ke ruang promosi kesehatan 

c. Pasien melakukan konsultasi terkait masalah kesehatan lingkungan atau 

penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko 

lingkungan  

d. Tenaga kesehatan lingkungan mencatat hasil konseling dalam formulir 

pencatatan status kesehatan lingkungan, dan selanjutnya memberikan lembar 

saran atau rekomendasi dan formulir tindak lanjut konseling untuk 

ditindaklanjuti oleh pasien 

e. Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut 

konseling 

f. Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil konseling atau kecenderungan 

berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat faktor 
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risiko lingkungan, tenaga kesehatan lingkungan membuat janji dengan pasien 

untuk dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan selanjutnya pasien dapat 

pulang.  

3. Luar Gedung Puskesmas 

Kegiatan luar gedung dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil 

wawancara/konseling di dalam gedung (puskesmas). Tujuan kunjungan lapangan 

pada dasarnya untuk lebih memastikan faktor lingkungan atau perilaku yang 

sebelumnya diduga kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit 

dengan cara melakukan pengamatan dan pemeriksaan langsung (Depkes RI, 2003) 

Dalam melakukan kunjungan rumah, petugas sanitasi seyogyanya 

memberitahukan kunjungan kepada perangkat desa/kelurahan (kepala desa/lurah, 

sekretaris, kepala dusun atau ketua RT/RW) atau tokoh masyarakat setempat serta 

sedapat mungkin mengikutsertakan kader kesehatan lingkungan dan petugas 

kesehatan di desa/kelurahan. Di samping untuk keterpaduan kegiatan, keterlibatan 

petugas kesehatan di desa/kelurahan bermanfaat untuk tindak lanjut keadaan 

penyakit penderita (Depkes RI, 2003) 

Tenaga kesehatan lingkungan selanjutnya menyimpulkan permasalahan 

lingkungan dan perilaku yang berkaitan dengan kejadian penyakit atau masalah 

yang dihadapi klien dan memberikan saran tindak lanjut terhadap penyelesaian 

permasalahan lingkungan dan perilaku, petugas sanitasi juga memberikan 

bimbingan kepada teknis kepada masyarakat yang membutuhkan (Depkes RI, 

2003) 

Bila permasalahan kesehatan lingkungan tersebut menyangkut 

sekelompok keluarga atau kampong, maka hasil temuan tersebut juga 
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disampaikan kepada perangkat desa (kepala desa/lurah, sekretaris, kepala dusun 

atau ketua RT/RW) tokoh masyarakat, kader kesehatan lingkungan dan petugas 

kesehatan di desa/kelurahan agar turut berperan aktif menyelesaikan 

permasalahan kesehatan lingkungan yang dirasakan masyarakat. Di samping itu 

petugas klinik sanitasi dapat membawa permasalahan tersebut ke forum 

pertemuan masyarakat desa dan pertemuan lintas sector di tingkat kecamatan 

untuk mendapatkan dukungan penyelesaian (Depkes RI, 2003) 

 

C. Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan ini disusun 

suatu pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan, untuk 

memberikan pedoman kepada puskesmas yang telah melaksanakan program 

pelayanan kesehatan lingkungan dan terhadap puskesmas yang akan 

melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan. 

Tujuan umum pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas adalah 

untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dan mencegah penyakit atau 

gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan serta dalam rangka mendukung 

pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan, perlu 

diselenggarakan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas (Permenkes, 

2015).  

Adapun tujuan khusus klinik sanitasi (pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas) adalah terciptanya perpaduan kegiatan lintas program dan lintas 

sector dalam program pemberantasan penyakit menular dan penyehatan 

lingkungan dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan pengetahuan, 

kesadaran, kemampuan dan perilaku masyarakat (pasien dan klien serta 
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masyarakat di sekitarnya) untuk mewujudkan lingkungan dan perilaku hidup 

bersih dan sehat, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan 

masyarakat untuk mencegah menanggulangi penyakit berbasis lingkungan serta 

masalah kesehatan lingkungan dengan sumber daya yang ada, dan menurunkan 

angka penyakit berbasis lingkungan dan meningkatkan kondisi kesehatan 

lingkungan. (Depkes RI, 2003). 

Adapun sasaran klinik sanitasi (pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas) adalah penderita penyakit (pasien) yang berhubungan dengan masalah 

kesehatan lingkungan (yang datang ke puskemas atau yang ditemukan di 

lapangan), masyarakat umum (klien) yang mempunyai masalah kesehatan 

lingkungan (yang datang ke puskesmas atau yang menemui petugas klinik sanitasi 

di lapangan, dan lingkungan penyebab masalah bagi penderita/klien dan 

masyarakat sekitarnya. (Depkes RI, 2003). 

Dalam konseling, pengambilan keputusan adalah tanggung jawab pasien. 

Pada waktu Tenaga Kesehatan Lingkungan membantu pasien terjadi langkah-

langkah komunikasi secara timbal balik yang saling berkaitan (komunikasi 

interpersonal) untuk membantu pasien membuat keputusan. Tugas pertama 

Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah menciptakan hubungan dengan pasien, 

dengan menunjukkan perhatian dan penerimaan melalui tingkah laku verbal dan 

non verbal yang akan mempengaruhi keberhasilan pertemuan tersebut. Konseling 

tidak semeta-meta dialog, melainkan juga proses sadar yang memberdayakan 

orang agar mampu mengendalikan hidupnya dan bertanggung jawab atas 

tindakan-tindakannya (Permenkes, 2015). 
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Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan 

pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka 

pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan 

dilaksanakan berdasarkan hasil konseling terhadap pasien dan/atau kejadian 

kesakitan akibat faktor risiko lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan juga 

dilakukan secara berkala, dalam rangka investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) 

dan program kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Permenkes, 2015). 

Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, 

pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang 

sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang dapat berupa 

komunikasi informasi dan edukasi serta penggerakkan/pemberdayaan masyarakat, 

perbaikan dan pembangunan sarana, pengembangan teknologi tepat guna dan 

rekayasa lingkungan. Dalam pelaksanaannya intervensi kesehatan lingkungan 

harus mempertimbangkan tingkat risiko berdasarkan hasil inspeksi kesehatan 

lingkungan. Pada prinsipnya pelaksanaan intervensi kesehatan lingkungan 

dilakukan oleh pasien sendiri. Dalam hal cakupan intervensi kesehatan lingkungan 

menjadi luas, maka pelaksanaannya dilakukan bersama pemerintah, pemerintah 

daerah dan masyarakat/swasta (Permenkes, 2015). 

Untuk melaksanakan kegiatan klinik sanitasi diperlukan tenaga sebagai 

berikut tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas, dari Diploma satu atau 

Diploma tiga kesehatan lingkungan atau Strata satu kesehatan masyarakat, tenaga 

kesehatan lain di puskesmas seperti bidan, perawat kesehatan masyarakat, petugas 
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gizi dan petugas lain yang ditunjuk oleh pimpinan puskesmas, dan tenaga 

pelaksana yang ditunjuk oleh pimpinan puskesmas untuk melaksanakan kegiatan 

klinik sanitasi (Depkes RI, 2003). 

 

D. Sumber Daya Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

Untuk melaksanakan program kegiatan pelayanan kesehatan diperlukan 

tenaga, sarana dan prasarana serta sumber dana sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia atan Tenaga Pelaksana Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

Menurut (Hasibuan, 2002) : sumber daya manusia merupakan 

kemampuan yang dimiliki setiap manusia. Sumber daya manusia terdiri dari daya 

pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia 

ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumber daya manusia menjadi unsur 

pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang andal 

dan canggih tanpa peran aktif sumber daya manusia tidak berarti apa-apa.  

Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah:  

a. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua 

jabatan dalam perusahaan. 

b. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, 

sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 

c. Untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas 

d. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sikronisasi sehingga 

produktivitas kerja meningkat. 

e. Untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan 
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f. Untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan 

pemberhantian karyawan. 

g. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal ataupun horizontal) 

dan pension karyawan. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan 

sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, dalam menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah, selama 

memberikan pelayanan kesehatan dilarang mengutamakan kepentingan yang 

bernilai materi. Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar 

profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar 

operasional. 

Pelaksanaan program klinik sanitasi ditingkat puskesmas dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan 

lingkungan, yaitu sanitarian atau Diploma tiga (D-III) kesehatan lingkungan. 

Tenaga pendukung adalah tenaga kesehatan lainnya seperti bidan, perawat, 

kesehatan masyarakat, petugas gizi dan petugas lainnya, tenaga yang telah 

ditunjuk oleh pimpinan puskesmas dalam pelaksanaan program klinik sanitasi. 

(Depkes RI, 2003). 

2. Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas 

meliputi ruang untuk konseling yang terintegrasi dengan layanan konseling lain, 
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laboratorium kesehatan lingkungan yang terintegrasi dengan laboratorium yang 

ada Puskesmas. (Permenkes, 2015). 

Peralatan di klinik sanitasi berupa alat-alat peraga, penyuluhan, cetakan 

sarana air bersih dan jamban keluarga, alat perbaikan sarana, alat pengukuran 

kualitas lingkungan (air, tanah, udara). Untuk mendukung kegiatan program klinik 

sanitasi lingkungan untuk kegiatan di luar diperlukan alat transportasi. (Depkes 

RI, 2003) 

Untuk kegiatan penyuluhan dan konseling diperlukan alat peraga 

penyuluhan antara lain: maket, media cetak, sound system, media elektronik dan 

fomulir untuk pencatatan serta pelaporan. 

3. Sumber Dana Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

Adapun sumber dana untuk program klinik sanitasi yang sekarang ini 

berasal dari dana operasional puskesmas APBN dan APBD Provinsi, APBD 

Kabupaten/Kota, kemitraan dan swadaya masyarakat setempat 

 

E. Hambatan dan Peluang Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

1. Hambatan 

Menurut (Depkes RI 2003), beberapa hambatan yang mungkin dijumpai 

dalam pelaksanaan program klinik sanitasi di puskesmas dapat berupa: 

1) Masih terbatasnya tenaga puskesmas untuk melaksanakan klinik sanitasi, 

termasuk terbatasnya tenaga darn latar belakang pendidikan kesehatan 

lingkungan di puskesmas sebagai tenaga klinik sanitasi. Kegiatan klinik 

sanitasi belum menjadi prioritas bagi puskesmas 

2) Terbatasnya jangkauan petugas klinik sanitasi untuk membina desa yang 

berada dalam wilayah puskesmas 
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3) Terbatasnya dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan 

masyarakat untuk kegiatan klinik sanitasi. 

Adanya hambatan dalam pelaksanaan klinik sanitasi menyebabkan upaya 

peningkatan/perbaikan kualitas lingkungan dikerjakan secara terpisah dan tidak 

terintegrasi dengan upaya terkait lainnya. Petugas paramedis/medis melaksanakan 

upaya penyembuhan/pengobatan tanpa memperdulikan atau mengetahui 

bagaimana sebenernya kondisi lingkungan perumahan/pemukiman si pasien. 

Disisi lain petugas kesehatan lingkungan (pengawasan kesehatan lingkungan, 

penyuluhan dan perbaikan mutu lingkungan) tanpa memperhatikan permasalahan 

penyakit/kesehatan masyarakat di lokasi/kawasan tersebut. 

2. Peluang 

Beberapa peluang yang mungkin ditemui antara lain: 

1) Adanya dana operasional di puskesmas yang dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan klinik sanitasi 

2) Penyakit berbasis lingkungan masih mendominasi kasus yang terjadi 

3) Adanya mekanisme mini lokakarya di puskesmas yang dapat digunakan 

untuk pengembangan dan koordinasi kegiatan klinik sanitasi 

4) Pendayagunaan tenaga sanitarian yang saat ini bekerja di luar bidnag 

tugasnya untuk pelaksana klinik sanitasi 

5) Adanya program sector lain yang terkait dialokasikan di desa yang dapat 

menunjang kegiatan klinik sanitasi 
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6) Semakin menigkatnya partisipasi masyarakat di bidang pembangunan di desa 

akibat dari pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang 

diterapkan selama ini 

7) Telah tersedia alat (water test kit, media penyuluhan) 

8) Penerapan paradigm sehat yang selaras dengan pelaksanaan klinik sanitasi 

Dalam pelaksanaan program klinik sanitasi lingkungan yang merupakan 

bagian dari kegiatan tingkat puskesmas harus diketahui dengan jelas berbagai 

pendukung dan ataupun hambatan yang diperkirakan akan dihadapi apabila 

kegiatan tersebut akan dilaksanakan, sehingga akan dapat dilakukan berbagai 

persiapan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan program klinik sanitasi akan 

dapat berjalan dengan lancar. 

 

 

 

 


