


IDENTITAS KK ( KEPALA KELUARGA ) 

No KK   : ……………………………………….. 

Nama KK   : ……………………………………….. 

Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………….. 

Agama   : ……………………………………….. 

Pekerjaan   : ……………………………………….. 

Gol Darah   : ……………………………………….. 

Alamat Rumah  : ……………………………………….. 

Kecamatan  : ……………………………………….. 

Kabupaten/Kota : ……………………………………….. 

No Telp. Yang Bisa di Hubungi : ……………………….. 

…………………………………………………………………………. 

 



KATA PENGANTAR 

 Pencapaian Sasaran Pembangunan 
Kesehatan 2019 melalui Program Indonesia 
Sehat dengan Pendekatan Keluarga. 
Pembangunan Kesehatan di mulai dari 
unit terkecil dalam masyarakat adalah 
Keluarga.  
 Pendekatan Keluarga dilaksanakan 
demi mewujudkan keluarga sehat, dengan 
meningkatkan jangkauan pelayanan 
kesehatan pada seluruh masyarakat 
wilayah kerja Puskesmas, melalui 
kunjungan Rumah. 
 Adanya buku Raport PIS-PK ini 
diharapkan keluarga mengetahui dan 
memahami tentang keluarga Sehat dan 
indeks Kesehatan Keluarga. 
 Terima kasih dan semoga dengan 
adanya buku ini akan mempercepat 
terwujudnya keluarga sehat menuju 
tercapainya derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya. 
 
            Dharmasraya, .................. 2019 





Keluarga Mengikuti Program KB  

Keluarga yang merupakan pasangan 
usia subur, suami, istri atau keduanya 
menggunakan Alat atau Obat 
kontrasepsi  
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Nama Alat Mekanisme Akibat 

Pil  Pil yang mengandung hormon ini 
diminum tiap hari 

Hipofisis anterior tidak 
mengeluarkan FSH dan LH 

Suntikan 
Depoprovera 

Suntikan progesteron seperti steroid 
dilakukan 4 kali setahun 

Hipofisis anterior tidak 
mengeluarkan LH dan FSH 

Susuk KB Tabung progesteron (dibuat dari 
progesteron) ditanam di bawah kulit 

Hipotisis anterior tidak 
mengeluarkan LH dan FSH 

IUD (spiral) Gulungan plastik dimasukkan ke dalam 
uterus 

Mencegah implantansi 

Spon Vagina Spon yang diberi sperinicide 

(pembunuh sperma) dimasukkan ke 
vagina 

Membunuh sperma yang masuk 

Diafragma Cawan plastik dimasukkan pada vagina 
untuk menutup serviks 

Menghalangi sperma masuk 
vagina 

Karet KB Dipakai untuk menyelu-bungi penis Mencegah sperma masuk vagina 

Adapun kegiatan bakti sosial KB Kes 

diadakan 3 kali dalam setahun :  
 KB Kes   IBI  
 KB  Kes   TNI 
 KB  Kes   PKK Yang ikut  KB pada kegiatan ini 

membawa foto copy KTP dan   
Foto  copy  kartu  BPJS 
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Ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan 
seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan sebagainya.  
Pemilihan tempat persalinan perlu dipastikan bahwa 
ibu hamil, suami atau keluarga telah menetapkan 
tempat persalinan di fasilitas  kesehatan / tenaga 
kesehatan. Pemilihan tempat persalinan agar 
mempertimbangan : 
a.Jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan  
b.Alat transportasi 
c.Letak demogarfi 
d.Pegetahuan  dalam mencari penolong yang aman 
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TRIPE L E LIMINAS I 

Ibu hamil yang  
tidak Pesaerta BPJS   
bisa menggunakan  
Program jampersal  
dengan syarat ketentuan  

Yang berlaku 
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Imunisasi adalah upaya aktif 
untuk menimbulkan antibodi 
atau kekebalan spesifik/khusus 
yang efektif mencegah 
penularan penyakit tertentu, 
dengan cara memberikan 
vaksin 

Imunisasi 

Imunisasi Manfaat 

Hepatitis B Mencegah penyakit hepatiits B dan kerusakan hati 

BCG Mencegah penyakit tuberkulosis (TB) 

Polio Mencegah penyakit Polio yang menyebabkan lumpuh layuh 

pada tungkai dan atau lengan 

DPT-HB-Hib Mencegah penyakit difteri , Pertusis (Batuk Rejan), teatnus, 

Hepatitis B, Meningitis, ( Radang selaput otak), dan 

Penumonia (Radang Paru), yang disebabakn oleh kuman 

Haemophilius Influenza tipe B (Hib) 

Campak Mencegah penyaki Campak yang dapat mengakibatkan 

komplikasi radang paru, radang otak dan kebutaan 
6 
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* 6-8 jam suhu ruang 
* 3 hari dilemari es 
* 2 minggu di freezer   
  lemari   
  es 1 pintu 
* 3-6 bulan pada freezer  
  lemari es 2 pintu freezer  
  khusus 



A s i E ks k lus if ada la h pem be ria n hanya  A S I 
sa ja  ke pa da  ba y i se ja k la h ir sam pa i us ia  6 
bu la n ta npa  makanan ata u minum an la in , 
ke cua li oba t da n ata u vitam in . 

Manfaat ASI  

Ibu ya ng be ke rja  te ta p dapa t 
membe rika n A s i dengan ca r 
meme ra h A S I 3-4 ka li se lam a  8 jam  

ke rja  dan menyim pa n A S I da lam  

wadah ya ng be rs ih 

BAYI DIBERI ASI EKSKLUSIF 
SELAMA 6 BULAN 
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Pemantauan pertumbuhan balita adalah mengikuti 
pertumbuhan balita secara terus menerus dan teratur 
melalui pengukuran antropometri/ukuran fisik untuk 
mengetahui ada atau tidaknya gangguan 
pertumbuhan   

Cara Pemantauan 

 

 

Pertumbuhan Balita 

Dipantau Tiap Bulan 

 

9 



10 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber penularan adalah 
pasien TB yang 
mengandung kuman TB 
dalam dahaknya. Pada 
waktu batuk atau bersin, 
pasien menyebarkan kuman 
keudara dalam bentuk 
percikan. Penularan akan 
terjadi apabial seseorang 
menghirup udara yang 
mengandung percikan 
dahak yang infeksius. 

Cara Penularan 

Gejala : 
•Batuk berdahak selama  2 minggu 
•Demam meriang malam hari yang 

berulang lebih dari sebulan 
•Nafsu makan kurang 
•Berat badan menurun 
•Dahak bercampur darah 
•Sesak napas, nyeri dada dan mudah 

lelah 

Etika 

Batuk 





Adalah Suatu kedaan dimana tekanan 
darah sistolik  diatas 140 mmHG dan atau 
tekanan darah diastolik 90 mmHG. 

Faktor resiko 

• Obesitas  

• Merokok 

• Kurang aktifitas fisik 

• Konsumsi garam berlebih 

• Konsumsi Alkohol  

•  Psikososial dan  stres 

Hipertensi yang tidak diobati dapat 
menyebabkan komplikasi yang fatal. Seperti 
serangan jantung, gagal ginjal, kebutaan dan 
gagal jantung. 

Mari tingkatkan pola hidup sehat dengan : 
 Gizi seimbang dan pembatasan Gula, Garam dan Lemak 
 Mempertahankan berat badan dan lingkar perut  ideal 
 Gaya hidup aktif /olah raga teratur 
 Tidak merokok 

WASPASA HIPERTENSI  

DAN  

KENDALIKAN TEAKANAN DARAH 





Gangguan Jiwa 
Gangguan jiwa merupakan sekumpulan gejala atau pola 
perilaku yang ditemukan secara klinis, disertai 
penderitaan dan hambatan dalam melakukan aktifitas 
sehari-hari. 

Gejala gangguan jiwa yang sring dialami adalah sebagai 
berikut : 
 Gangguan kecemasan  
    Mengalami ketegangan dan rasa kuatir tiba-tiba  
    gelisah, jantung berdebar dan lainnya 
 Gangguan depresi 
    Ditandai dengan rasa sedih, hilang minat, tidak 
    bertenaga, gejala lain sulit tidur 
 Gangguan bipolar 
    Merupakan perubahan suasana perasaan yang 
    berganti-ganti peningkatan suasana berlebihan dan 
    penurunan suasana peranaan 
 Gangguan Skizoferinia 
    Emosi Labil, tidak serasi, gelisan tidak terkontrol 
    dengan pikiran dan perilaku yang aneh dan tidak wajar 
 
 





 
 

 Niat yang kuat 
  Buang semua yang berhubungan dengan 
     rokok 
  Buat Pengingat “ Aku Tidak Perokok” 
  Dukungan dari keluarga untuk 
     mengingatkan anda 
 

 Pada jantung & pembuluh darah dapat menyebabkan 
    penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal ginjal serta 
    kanker paru dan asma. 
 Pada saluran cerna menyebabkan kanker mulut, kanker   
    lidah, kanker tenggorokan, kanker hati dan sebagainya 
 Gangguan sistem reproduksi berupa impotensi 
 Gangguan kehamilan berupa : kecacatan pada janin, 
    keguguran, berat badan rendah pada bayi lahir bahkan 
    menyebakan kematian pada bayi 
 STRATEGI BERHENTI MEROKOK 

Asap rokok yang menempel 
dibaju masih berbahaya ketika 
terhirup oleh anak yg 
menyebakan pneumonia  

Puskesmas 
 

Sekolah 
(Guru) 

 

Bahaya Rokok  

Bagi Kesehatan : 





Jaminan kesehatan nasional (JKN) adalah 

bagian dari sistem dengan mekanisme asuransi 

kesehatan sosial yang bersifat wajib berlaku 

secara nasional berdasarkan UU No. 40 Tahun 

2004. 

SEKELUARGA MENJADI ANGGOTA 

JKN / ASKES 

 Memperoleh jaminan kesehatanperorangan, 

    mencakup pelayana promotif, preventif,  curatif 

    dan rehabilirtatif. 

 Pelayanan kesehatan dapat diperoleh di fasilitas 

    kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun 

    Fasilitas kesehatan rujukan (FKRTL). 

Manfaat JKN 

PESERTA BENTUK IURAN BESAR IURAN 

PBI NILAI NOMINAL  

(Per Jiwa) 

Rp. 20.000 

PNS/TNI/POLRI 5%  

(Per keluarga) 

2% dari Pekerja 

3% dari 

Pemberi Keja 

Pekerja 

penerima Upah 

Selain PNS 

5%  

(Per keluarga) 

 

1% dari Pekerja 

4% dari 

Pemberi Kerja 

Pekerja Bukan 

Penerima Upah 

dan Bukan 

Pekerja 

NILAI NOMINAL  

(Per Jiwa) 

1. Rp. 25.500 

2. Rp. 51.000 

3. Rp. 80.000 

 

Besar 

Iuran 

 





KELUARGA  

MEMILIKI/MENGGUNAKAN 

AIR BERISH 

Air bersih adalah air yang 
digunakan untuk keperluan 
sehari-hari seperti : Mandi, 
mencuci, yang kualitasnya 
memenuhi syarat kesehatan 

Air minum adalah air yang 
melalui proses pengelohan 
atau tanpa pengolahan yang 
memenuhi syarat kesehatan 
dan langsung diminum 

Sumber mata air harus 

dilindungi dan di jaga 

kebersihannya dari 

pencemaran atau 

kontaminasi yang akan 

merusak kebersihan air 

seperti : Menutup, tidak 

ada genangan air disekitar 

sumber air, dilengkapi 

dengan saluran 

pembuangan air, tidak ada 

kotoran dan lumut pada 

lantai dan dinding sumur, 

jarak jamban dan 

pembuangan limbah 

minimal 10 meter dengan 

sumur, lantai sumur di 

plester/kedap air dan 

tempat penampung air 

ditutup dan sediakan 

gayung bertangkai agar 

terjaga kebersihan air. 
  “Menjaga air sama 

dengan  menjaga 

kehidupan” 





Jamban sehat adalah sarana sanitasi yang tidak 

mengakibatkan terjadinya penyebab langsung 

kuman pembawa penyakit bagi manusia akibat 

pembuangan kotoran manusia yang sembarangan. 

Dan sarana tersebut dapat mencegah vektor 

pembawa untuk menyebarkan penyakit pada 

pemakai dan lingkungan sekitar. 

STANDAR JAMBAN SEHAT 

 

 

Dinding dan 
atap harus 
berfungsi 

untuk 
melindungi 

 

 

Lobang tempat 
pembuangan tinja 
dan urin dengan 

bentuk leher angsa 
dan lantai dan 

lantai harus kuat 
untuk menahan 

beban berat 
penggunanya 

 

 

Penampungan, 
pengolah, pengurai 
tinja yang berfungsi 
mencegah terjadinya 

pencemaran 
lingkungan terhadap 

sumber air, mencegah 
kontaminasi  

(lalat dll) 



NO RUMAH  : 
NAMA KK     : 
ALAMAT        : 

NO NAMA ANGGOTA KELUARGA INDIKATOR PIS - PK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           

Indeks Keluarga Sehat ( IKS )                   

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)             

2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan                 

3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap                     

4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif                   

5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan                 

6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar     

7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur           

8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan   

9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok                   

10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)       

11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih                 

12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat         

                          



Tanggal 
Masalah yang 

ditemukan 
Intervensi Hasil 

Nama 

Petugas dan 

Paraf 



Tanggal 
Masalah yang 
ditemukan 

Intervensi Hasil 
Nama Petugas 

dan Paraf 






