
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

A. PENDAHULUAN  

 Puskesmas merupakan institusi kesehatan yang selayaknya  menjadi 

percontohan dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ini. 

puskesmas selain sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang 

menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan pada masyarakat dalam suatu wilayah kerjanya, juga 

sebagai unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan 

kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang 

kesehatan.  

Upaya umum yang dapat dilakukan adalah melalui promosi kesehatan. 

Promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat melalui proses pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama 

masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta 

mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai dengan 

kondisi social budaya setempat didukung oleh kebijakan publik yang 

berwawasan kesehatan. Banyak masalah kesehatan di Indonesia, disebabkan 

oleh perilaku yang belum ber-PHBS, mengakibatkan beban ganda yaitu 

banyakanya kejadian penyakit menular maupun penyakit tidak menular 

seperti hipertensi, diabetes, jantung dan kanker.  

  

B. LATAR BELAKANG  

Puskesmas Pamijahan memiliki Visi Mewujudakan masyarakat sehat 

dan mandiri di wilayah kerja Puskesmas DPT Pamijahan Tahun 2019, dan 

salah satu misinya adalah meningkatkan peran serta untuk berperilaku hidup 

bersih dan sehat.  

Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 

Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan 

bahwa adalah Penetapan Kawasan Tanpa Rokok perlu diselenggarakan di 

fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak 

bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan 

tempat lainnya yang ditetapkan serta menjadi kewajiban asasi bagi kita semua 

terutama para pimpinan/penentu kebijakan ditempat tersebut untuk 

mewujudkannya. Oleh karena itu, Puskesms Pamjahan beserta pemerintah 



tingkat Kecamatan Pamijahan berperan dalam pemantauan penerapan 

Kawasan Tanpa Rokok dan perlu dibuat kerangka acuan dalam 

pelaksanaannya.  

KTR (Kawasan Tanpa Rokok) merupakan suatu upaya/kebijakan 

pemerintah untuk menangani permasalahan mengenai rokok yang dimana 

puskesmas merupakan salah satu KTR sehingga karena menjadi kawasan 

KTR maka tidak boleh ada yang merokok di kawasan puskesmas.  

Permasalahan yang terjadi yaitu kondisi sekitar Puskesmas Pamijahan 

setiap hari jum’at dimana terdapat pasar kaget. Dengan adanya pasar kaget 

menyebabkan pasien yang datang ke puskesmas membludak dan diantara 

pasien tersebut banyak yang merokok di kawasan Puskesmas Pamijahan 

padahal Puskesmas Pamijahan sudah menerapkan KTR. 

Tindak lanjut dari kondisi tersebut, Puskesmas Pamijahan dalam upaya 

peningkatan layanan kesehatan melalui promosi kesehatan membuat gagasan 

baru yaitu JUMANTO (Jum’at Anti Rokok), dan kegiatan ini difokuskan 

terhadap masalah kebiasaan merokok sebagai salah satu indikator Keluarga 

Sehat dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Banyak penyakit telah 

terbukti menjadi akibat buruk merokok, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

  

C. TUJUAN   

1. Menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian dengan cara  

mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. 

2. Meningkatkan produktifitas kerja yang optimal. 

3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih , bebas dari asap rokok. 

4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. 

5. Mewujudkan generasi muda yang sehat. 

6. Memberikan acuan bagi Fasilitas Pelayanan kesehatan (Puskesmas) dalam 

menetapkan KTR dan Satgas anti Rokok. 

7. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok. 

8. Memberikan ruang dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. 

 

D. MANFAAT 

Gerakan JUMANTO untuk mendukung program KTR merupakan upaya 

perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan 

kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan gerakan 

JUMANTO ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehataan. 



E. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN  

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan 

1.   Pemantauan KTR  Advokasi  

Pemantauan  

Pembinaan  

  

F. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN   

No  Kegiatan 

Pokok  

Pelaksanaan Program  Lintas Sektor Terkait  

1  Advokasi  a. PJ Promkes membuat surat 
kepada institusi terkait 
mengenai tanggal 
pertemuan (advokasi)  

b. PJ Promkes bertemu 
dengan Pimpinan Institusi 
atau yang mewakili  

c. Petugas  memberikan  hasil 

pemantauan yang didapat  

d. Memberikan rekomendasi 
tindak lanjut yang perlu 
dilakukan  

e. Membuat 

 kesepakatan tindak 

lanjut  

f. Membuat laporan dan 
menyerahkan hasil kepada 
Kepla  
UPT Puskesmas Rusunawa   

a. Memahami hasil 
pemantauan yang  
didapat   

b. Membuat kesepakatan 
tindak lanjut dengan  
Puskesmas  

c. Memberikan laporan 
apabila telah  

dilaksanakan perbaikan  

  

  

  2  Pemantauan 

KTR  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

Petugas berkoordinasi dan 
menetapkan jadwal 
dengan pihak kecamatan 
untuk pemantauan KTR  
Petugas promkes 
membuat surat 
pemberitahuan akan 
dilaksanakan 
pemantauan KT kepada 
Pihak terkait (Instansi 
yang dipantau dan PJ 
KTR kecamatan)  

Petugas dan  perwakilan 

memantau Institusi 
sasaran  

Membut  laporan  hasil  

pemantauan   

Menyerahkan laporan 

kepada  

PJ  UKM  serta  Kepala  

Puskesmas   

Disusun bersama rencana  

tindak lanjut  

a.  

-  

b.  

Kecamatan  

Bersama Puskesmas dan 
mengikutsertakan  
SATPOL PP memantau  

KTR  

Institusi sasaran  

Melaksanakan penerapan  

KTR  



3  Pembinaan  

KTR   

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

PJ Promkes membuat 
undangan pertemuan 
dengan sasaran  
Menyebarkan undangan 
yang telah dibuat  
Menjelaskan dasar 
hukum KTR yaitu Perwal 
No. 315 Tahun 2017   
Menjelaskan hasil 
pemantauan dan saran  
tindak lanjut  

Menyerahkan laporan 
kegiatan kepada Kepala 
UPT Puskesmas  
Mengkomunikasikan dan 
Menyepakati rencana 

tindak lanjut   
  

a. Kecamatan dan Lurah  
Bersama Puskesmas 
memberikan pembinaan  

b. Institusi sasaran  

Menyepakati rencana 

tindak lanjut yang akan 

dilaksanakan - 

Memberikan   

 

  

G. SASARAN  

Sasaran dalam kegiatan ini adalah :  

1. Kecamatan  

2. Institusi terkait seperti sekolah, institusi pemerintahan dan 

tepat tempat umum   

3. Sasaran/Masyarakat  

    

H. JADWAL TAHAPAN INOVASI 

1. Tahapan inovasi JUMANTO 

No Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1 Latar belakang Januari 2019 Penjaringan 
dilapangan 

2 Perumusan 
Ide 

Januari 2019 Perumusan ide dari 
masukan semua 
pihakkoordinasi 

dengan Kepala 
Puskesmas 

3 Perancangan Februari 2019 Menyusun tim 
pengelola inovasi dan 

linsek 

4 Implementasi April 2019 Pelaksanaan dilakukan 
di Puskesmas 

Pamijahan 

 

 

 

 



 

2. Pelaksanaan inovasi JUMANTO 

  

 

I. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA  

Evaluasi dilaksanakan setelah selesainya dilaksanakan pemantauan 

KTR di wilayah kerja Puskesmas Pamijahan.   

 

J.  PENUTUP  

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dijadikan pedoman Pemantauan 

KTR tatanan di wilayah kerja Puskesmas Pamijahan.  

 

KEPALA PUSKEMAS DPT PAMIJAHAN 

 

 

 

 

dr.Sista 

NIP. 197110272006041005 

No  Kegiatan      2019       

Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Ags  Sep  Okt  Nov  Des  

1  Advokasi                          

2  Pemantauan 

KTR  

                        

3  Pembinaan                          


