
Puskesmas sebagai unit organisasi penyedia layanan kesehatan terdepan harus 

mampu menunjukkan kinerja yang baik melalui pencapaian cakupan layanan yang tinggi10. 

Layanan puskesmas di Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur di gratiskan namun 

demikian cakupan layanan K4 di Puskesmas Sukomoro rendah, dibanding cakupan 

puskesmas lain dan sangat rendah dibanding Standar Pencapaian Minimal K4 Kabupaten 

Magetan.  

Berdasarkan laporan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak 3 

tahun berturut-turut dari tahun 2007 s/d tahun 2009 didapatkan cakupan K4 puskesmas 

sangat rendah dibanding cakupan K1 dan Standar Pencapaian Minimal Kabupatan 

Magetan yang dijelaskan pada tabel 1.1 berikut ini.  

Tabel 1.1 Cakupan K1, K4 di Wilayah   Puskesmas Sukomoro dan Standar Pencapaian 
Minimal Kabupaten Magetan Tahun 2007s/d tahun 2009 

 
TAHUN CAKUPAN 

K1 
SPM K1 
Magetan 

CAKUPAN 
K4 

SPM K4 
Magetan 

2007 60,23% 89.32%      48% 80,48% 

2008 64,30%      95%  51,95%,      90% 

2009 71,30%      96% 58,21%      91% 
     Sumber: Profil Puskesmas Sukomoro Profil Dinkes Magetan  2007-2009
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  Berdasarkan tabel 1.1 cakupan K4 di wilayah Puskesmas Sukomoro masih sangat 

jauh dari target Standar Pencapaian Minimal (SPM) K4 Kabupaten Magetan. 

Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan bertanggung jawab 

dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mutu yang baik. Guna 

meningkatkan kunjungan pasien ke puskesmas maka puskesmas harus mampu 

menampilkan dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu 

sehingga mampu meningkatkan kunjungan pelayanan khususnya ANC.  

Puskesmas Sukomoro secara geografis terletak di sebelah timur kota Kabupatan 

Magetan dan  sebelah barat Distrik Maospati, termasuk puskesmas non perawatan. 

Letaknya sangat strategis di pinggir jalan raya, akses kendaraan umum mudah serta dekat 

dengan perumahan penduduk. Keadaan geografisnya termasuk dataran rendah. Wilayah 



kerja puskesmas  terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan,  luas Puskesmas Sukomoro 33,4 

km2.  Jumlah penduduk 34,648 jiwa, jumlah KK 8.929. Tingkat kepadatan penduduk  

1.049/km2, rumah tangga miskin 1.769, mayoritas pekerjaan penduduk bertani, tingkat 

pendidikan 54% tamat SD. Jumlah tenaga 42 karyawan, diantaranya ada 18  bidan dimana 

distribusinya (5 orang di puskesmas, 10 orang di polindes, 3 orang di pustu), jumlah 

layanan pendukung : pustu 3,  polindes 10, poskesdes 14, posyandu 46. Fasilitas 

pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas Sukomoro meliputi loket karcis, ruang 

pemeriksaan, laboratorium dan apotik. Fasilatas  umum yaitu ruang tunggu yang nyaman 

dan luas, kamar kecil  pasien bersih air mengalir dan fasilitas parkir yang  cukup luas. Jenis 

pelayanan di Puskesmas Sukomoro  adalah pelayanan rawat jalan yang terdiri dari Poli 

Pengobatan/BP, Poli Gigi, Poli KIA/KB. Total kunjungan tahun 2009 adalah  20.189, rata-

rata kunjungan perhari 67 terdiri dari kunjungan Poli Pengobatan/BP, Poli  Gigi  dan Poli 

KIA/KB.  

  Guna mendukung layanan antenatal Puskesmas Sukomoro didukung oleh 

beberapa layanan ANC diantaranya: Praktek dokter Obstetri Gynaekologi  yang berjarak ± 

6 KM, RSUD dr. Sayidiman Magetan, ± 5 KM, Rumah Bersalin Sekarwangi ± 4 Km, RSAU 

Iswahyudi ± 5 Km  dan Bidan Praktek Swasta ± 1KM.  

  Tingkat pemanfaatan Puskesmas Sukomoro oleh masyarakat  dapat dilihat dari 
jumlah kunjungan puskesmas pada periode satu tahun. 


