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1. Latar Belakang 

Keprihatinan terhadap peningkatan prevalensi PTM telah mendorong lahirnya 

kesepakatan tentang strategi global dalam pencegahan dan pengendalian PTM, khususnya 

di negara berkembang. PTM telah menjadi isu strategis dalam agenda SDGs 2030 

sehingga harus menjadi prioritas pembangunan di setiap negara. Penyakit yang tidak 

ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka 

waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman 

termasuk penyakit kronis degeneratif antara lain penyakit Jantung, Stroke, Diabetes 

Mellitus, Kanker, Penyakit Paru Obstruktif Kronik, Cedera dan Gangguan Indera dan 

Fungsional. Penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan lingkungan yang tidak sehat.   

Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pembangunan kesehatan 

adalah beban ganda penyakit, yaitu disatu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang 

harus ditangani, dilain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular 

(PTM).Peningkatan kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi ancaman 

serius kesehatan masyarakat karena menambah beban ekonomi dan sosial keluarga dan 

masyarakat. Dari 100 orang penyandang PTM sebanyak 70 orang tidak menyadari dirinya 

mengidap PTM, sehingga terlambat dalam mendapatkan penanganan yang mengakibatkan 

terjadinya komplikasi. Tidak menimbulkan gejala di awal terjadinya penyakit. Tidak dapat 

disembuhkan, tetapi dapat dicegah dan dikendalikan. Skrining faktor risiko Penyakit 

Tidak Menular seperti pengukuran tekanan darah, Gula darah sewaktu, Indeks Massa 

Tubuh dan lain-lain dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap orang, namun masih 

banyak pula yang memerlukan bantuan melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).   

Puskesmas Kalibaru Kulon terletak di wilayah paling barat Banyuwangi dan 

berbatasan dengan Kabupaten Jember. Wilayah kerja Puskesmas Kalibaru Kulon terdapat 

40.131 jiwa penduduk dengan rentan usia 15-59 tahun. Dari hasil capaian program PTM 

(Penyakit Tidak Menular) tahun 2019 pada usia 15-59 tahun mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standart sebesar 46,6% dan wanita usia 30-40 tahun mendapat skrining 

kanker serviks (IVA) DAN PAYUDARA (SADARI) tercapai 3,9%. Dari latar belakang 

diatas Puskesmas Kalibaru Kulon melakukan inisiatif untuk membuat inovasi "JAS 

KEBAYA" yang mempunyai tujuan meningkatkan kesadaran dan kemandirian 

masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM 

(penyakit tidak menular) dengan mengembangkan budaya CERDIK (Cek Kesehatan 

secara Rutin, Enyahkan Asap Rokok, Rajin Aktivitas Fisik, Diet Seimbang,Istirahat 

Cukup, Kelola Stres) 

 

 

 

 



2. Tujuan 

Tujuan umum: 

Terlaksananya pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM (penyakit tidak 

menular) berbasis peran serta masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik.  

 

Tujuan khusus: 

a. Terlaksananya deteksi dini faktor resiko PTM (penyakit tidak menular)  

b. Terlaksananya monitoring faktor resiko PTM (penyakit tidak menular) 

c. Terlaksananya tindak lanjut dini PTM (penyakit tidak menular)  

 

 

3. Manfaat  

a. Kunjungan wanita usia 30-45 untuk melakukan skrining semakin bertambah 

b. Masyarakat usia 15-59 memahami tentang kesehatan dirinya sendiri 

c. Kunjungan posbindu PTM (penyakit tidak menular) meningkat  

 

4. Ketenagaan 

Ketenagaan yang dimaksud dalam pelaksanaan inovasi JAS KEBAYA adalah SDM 

Puskesmas Kalibaru Kulon, yang melaksanakan operasional kegiatan pelaksanaan Posbindu 

PTM yang melibatkan Kepala Puskesmas, Tim PKK, Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat dan 

Lintas Sektor untuk melakukan pelacakan serta pendampingan, yaitu 

a. Bidan Wilayah 

b. Kader Posyandu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Tata Laksana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Pelaporan 

a. Data pasien usia 15-59 

b. Register Posbindu PTM 

c. Pembinaan dan pembekalan materi pendampingan terhadap masyarakat 

d. Dokumentasi kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


