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PENDAHULUAN 

INOVASI PUSKESMAS 
TENJOLAYA 
 

Pasanggiri Catin (Pasangan 
di girirng, dikonseling dan 
dilakukan pemeriksaan 
calon pengantin) 
merupakan inovasi dari 
Puskesmas Tenjolaya yang 
memberikan Konseling dan 
pemeriksaan kesehatan 
reproduksi calon pengantin. 
Inovasi ini bertujuan untuk 
memberikan Konseling 
tentang hal- hal yang harus 
diketahui dan dilakukan 
oleh pasangan calon 
pengantin. Konseling 
dilakukan dengan 
menggunakan media sosial 
baik Instagram maupun 
whatsapp. 
 

Kepala Puskesmas Tenjolaya 
dr. Syahruddin 
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I. PENDAHULUAN 

Masalah kesehatan yang sering ditemukan di Indonesia adalah Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Dalam 

upaya menurunkan AKI dan AKB, Indonesia masih menghadapi berbagai 

tantangan seperti masalah akses, kualitas, dan disparitas dalam pelayanan 

kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir. Sebagian besar kematian disebabkan oleh 

penyebab langsung yaitu perdarahan, infeksi, dan hipertensi dalam kehamilan. 

Sedangkan status gizi yang buruk dan penyakit yag diderita ibu merupakan 

penyebab tidak langsung kematian ibu.  

Penyebab masalah AKI/AKB yang tinggi juga diakibatkan masalah kesehatan 

reproduksi dan seksual pada remaja belum ditangani sepenuhnya. Hal ini terlihat 

dengan masih tingginya perkawinan usia dini dan masih tingginya kelahiran pada 

usia remaja. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan seksual juga 

masih rendah dan kejadian kehamilan pada usia remaja masih tinggi. Padalah 

penegtahuan tersebut penting pada saat memasuki masa pernikahan dan 

menyiapkan kehamilan. 

Masa pernikahan merupakan masa penting dalam kehidupan manusia 

dimana pria dan wanita perlu mempersiapkan diri baik fisik, mental, maupun 

psikososial. Persiapan memasuki hidup baru di perkawinan berbeda dengan 

sebelum perkawinan khususnya bagi calon pengantin perempuan banyak hal yang 

berkaitan dengan masalah gizi, persiapan mental, kesehatan reproduksi perlu 

diketahui karena akan mengalami proses kehamilan, persalinan, dan perawatan 

anak termasuk menyusui. Karena hal diatas maka setiap calon pengantin perlu 

melakukan pemeriksaan kesehatan umum baik fisik, psikis, maupun sosial untuk 

menunjang persiapan menuju kehidupan perkawinan. Persiapan pernikahan yang 

baik dapat mengatasi masalah-masalah negatif yang mengancam dan diharapkan 

perkawinan yang langgeng dalam suatu keluarga bahagia dan harmonis. 

Calon pengantin (catin) didefinisikan sebagai seorang pria dan seorang 

wanita yang akan membentuk keluarga (rumah tangga) sebagai suami istri yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang – undang 

Nomor 1 tahun 1974). Setiap pasangan yang hendak menikah idealnya menjalani 
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pemeriksaan kesehatan pranikah yang meliputi; pemeriksaan fisik, pemberian 

imunisasi TT, pemeriksaan HIV, konseling tentang kesehatan reproduksi. Namun 

hal tersebut masih seringkali dianggap kurang penting di sebagaian masyarakat. 

 

II. LATAR BELAKANG 

Sebelum terjadinya suatu pernikahan terlebih dahulu kedua belah pihak 

yang akan melangsungkan pernikahan mempersiapkan diri secara mental dan 

spiritual, disamping itu juga perlu melakukan pemeriksaan kesehatan agar kedua 

pasangan betul betul dalam keadaan yang sehat.  

Puskesmas Tenjolaya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai visi 

”Menjadikan Puskesmas Tenjolaya Dengan Pelayanan Bermutu Menuju Kecamatan 

Sehat Mandiri”. Salah satu kegiatan untuk hidup sehat adalah pelayanan KIA/ KB di 

puskemas. Pencapaian target Program upaya perbaikan KIA di Puskesmas 

Tenjolaya pada tahun 2017 adalah K4: 92,61%, linakes 94,84%, komplikasi 

obstetric yang tertangani 56,16%, Cakupan pelayanan nifas 94,41%, dan 

komplikasi neonatus yang tertangani 65,83%. 

Dari uraian diatas, maka Puskesmas Tenjolaya melakukan cara baru 

(inovasi) untuk mempertahankan dan meningkatkan cakupan program KIA dengan 

cara “Pasangan digiring, dilakukan konseling, pemeriksaan kesesehatan fisik serta 

laboratorium dan pemberian Imunisasi calon pengantin (PASANGGIRI CATIN) 

tahun 2019”. 

Kegiatannya ditujukkan melalui pemberian konseling, informasi dan edukasi 

kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin dimana diharapkan calon 

pengantin dapat mempersiapkan diri menjalani kehidupan berkeluarga termasuk 

merencanakan kehamilan yang sehat sehngga dapat melahirkan generasi penerus 

yang berkualitas. 

Oleh karena itu, melalui perjanjian kerjasama antar Puskesmas Tenjolaya 

dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya (MOU) telah disepakati 

bahwa semua calon pengantin wajib dilakukan pelayanan kesehatan reproduksi 

berupa pemberian konseling sesuai dengan panduan yang diberikan Kementrian 

Kesehatan, pemberian imunisasi dan pemeriksaan laboratorium. 
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III. TUJUAN 

1. Tujuan Umum : 

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon 

pengantin melalui pelayanan kesehatan reproduksi pada calon pengantin. 

 

2. Tujuan Khusus : 

a. Memberikan konseling pra nikah 

b. Memberikan informasi tentang kehamilan, pencegahan, komplikasi, 

persalinan dan pasca salin. 

c. Memberikan informasi tentang infeksi menular seksual, infeksi saluran 

reproduksi serta HIV dan AIDS 

d. Menganjurkan untuk pemeriksaan HIV 

e. Memberikan informasi tentang deteksi dini kanker leher Rahim dan 

payudara 

f. Memberikan informasi tentang gangguan dalam kehidupan seksual suami 

istri. 

g. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin termasuk 

pemeriksaan laboratorium dan pemberian pelayanan imunisasi Tetanus 

Toxoid (Td) kepada calon pengantin perempuan. 

 

IV. BUDAYA DAN TATA NILAI 

1. Budaya 

5S 

a. Senyum  

b. Salam  

c. Sapa 

d. Sopan  

e. Santun 

 

5R 

a. Ringkas  

b. Rapi 
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c. Resik 

d. Rawat 

e. Rajin 

 

2. Tata Nilai 

S : Sapa, dan santun 

E : Empati, dalam melayani.  

H : Handal, dalam memberikan pelayanan 

A : Akurat, Dalam menentukan tindakan berdasarkan fakta 

T : Teladan, Menjadi panutan dalam berprilaku. 

 

V. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

 

NO 

 

KEGIATAN POKOK 

 

RINCIAN KEGIATAN 

1 Sosialisasi 

PASANGGIRI CATIN 

Menginformasikan tujuan kegiatan Inovasi 

PASANGGIRI CATIN ke 7 desa 

 2 Membuat register 

CATIN 

Tiap desa membuat register catin yang akan 

menikah 2 bulan ke depan atau lebih lengkap 

dengan nomor HP yang bisa di hubungi 

 3 Pelayanan kesehatan 

reproduksi calon 

pengantin 

1. Menganamnese catin 

2. Melakukan pemeriksaan TB, TD, BB, LILA 

3. Memberikan konseling tentang pentingnya 

imunisasi Td, dan Test HIV  

4. Menyarankan untuk pemeriksaan HIV 

5. Memberikan imunisasi Td bagi catin 

perempuan 

6. Mencatat hasil pemeriksaan 

 

VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

 

NO 

 

RINCIAN 

KEGIATAN 
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

 1 Penyuluhan 

Kesehatan 

reproduksi luar 

gedung 

1. Penyuluhan langsung kepada beberapa orang 

pasangan catin di KUA, di Puskesmas atau di 

kantor desa 

2. KUA memberikan bimbingan perkawnan 

(BINWIN) 

 2 Penyuluhan 

Kesehatan 

 Penyuluhan langsung kepada satu pasangan catin di 

Puskesmas  
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reproduksi bagi 

catin di dalam 

gedung 

3 Pelayanan 

Kesehatan 

reproduksi  

1. Menganamnese catin 

2. Melakukan pemeriksaan TB, TD, BB, LILA 

3. Memberikan konseling tentang pentingnya 

imunisasi Td, dan Test HIV  

4. Menyarankan untuk pemeriksaan HIV 

5. Memberikan imunisasi Td bagi catin perempuan 

6. Mencatat hasil pemeriksaan 

 

VII. SASARAN 

1. Pasangan Calon Pengantin 

2. Amil 

3. Lintas sektor (Kemenag, Aparat Desa dan KUA) 

  

VIII. PERAN LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR 

1. Peran Lintas Program Terkait 

NO 

LINTAS 

PROGRAM 

TERKAIT 

PERAN 

 1 KIA Berkoordinasi dalam hal penyuluhan kespro 

dan seksual bagi pasangan catin dan 

pemeriksaan fisik(pemeriksaan Tekanan 

Darah,tinggi badan dan berat badan)bagi 

kedua pasangan catin 

 2 Imunisasi Berkoordinasi dalam hal pemberian imunisasi 

Td bagi catin wanita 

 3 Laboratorium Berkoordinasi dalam hal pemeriksaan 

Golongan Darah bagi kedua pasangan catin 

dan pemeriksaan HB bagi catin wanita 
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2. Peran Lintas Sektor Terkait 

NO 

LINTAS SEKTOR 

TERKAIT 

PERAN 

 1 Kemenag Berkoordinasi dengan semua lintas keagamaan 

dalam hal penting nya KIE kespro dan seksual 

bagi catin  

 2 KUA Berkoordinasi dalam hal pelaksanaan 

penyuluhan kelompok bagi catin 

 

IX. JADWAL TAHAPAN INOVASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Tahapan Inovasi 

NO TAHAPAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Desember 2019 Rendahnya cakupan KIA 

2. Perumusan Ide Januari 2019 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak/ koordinasi 

dengan Kepala Puskesmas 

3. Perancangan Januari 2019 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan 

Linsek 

4. Implementasi Januari 2019 Pelaksanaan minimal 5 

kegiatan utama 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

NO KEGIATAN 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Sosialisasi 

PASANGGIRI 

CATIN 

            

2 Membuat 

register 

CATIN 

            

3 Penyuluhan 

kespro dan 
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seksual bagi 

catin(penyulu

han 

kelompok) 

diluar 

gedung/Binwi

n (pembinaan 

Perkawinan) 

4. Penyuluhan 

kespro dan 

seksual bagi 

catin didalam 

gedung(peny

uluhan 

perpasangan 

catin) 

            

5 Pencatatan 

dan 

pelaporan 

            

  

X. EVALUASI DAN PELAKSAAN KEGIATAN 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk diluar gedung dilaksanakan 3-4 kali 

dalam setahun sesuai dengan jadwal kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan di dalam 

gedung dilaksanakan setiap hari kerja bila ada kunjungan pasangan catin ke 

Puskesmas dan apabila ada perubahan jadwal kegiatan di luar gedung segera 

dikoordinasikan kepada penanggung jawab UKM untuk selanjutnya di 

komunikasikan kepada sasaran. 

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan tiap bulan sesuai dengan 

jadwal kegiatan, dengan pelaporan hasil yang dicapai pada bulan tersebut. 

 

XI. PENCATATAN,PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 

Pencatatan dengan menggunakan register dan format laporan yang telah 

ditetapkan dan dilaporkan ke dinas kesehatan Kabupaten Bogor setiap tanggal 5 

bulan berikutnya, evaluasi kegiatan dilakukan setiap tiga bulan sekali sesuai dengan 

jadwal monitoring dan evaluasi Puskesmas Tenjolaya.  
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XII. PEMBIAYAAN 

Untuk kegiatan diluar gedung di biayai oleh APBD dan DAK Non Fisik 

Kabupaten Bogor. 

 

  Tenjolaya, Januari 2019 

 

 

 

 
 

 

   Mengetahui 

Kepala Puskesmas Tenjolaya 

 

dr. Syahruddin 

NIP. 19650622 200212 1 002 

 


