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I. Pendahuluan 

Kesehatan Remaja berperan penting dalam menentukan kualitas kemajuan suatu 

bangsa. Remaja putra atau pun putri memerlukan pelayanan kesehatan yang berkualitas 

baik untuk remaja yang ada di sekolah maupun yang sudah tidak sekolah lagi. Dengan 

memberikan pelayanan kesehatan secara fisik dan psikologi melalui informasi/ 

penyuluhan dan pemberian vitamin /Fe serta pelayanan kesehatAn yang optimal. 

 

II. Latar Belakang 

Terjadinya sex bebas,kenakalan remaja serta anemia merupakan hal yang sering 

terjadi di sekitar kita, Untuk itu kita harus segera mengatasiny agar generasi penerus 

bangsa kita menjadi manusia yang berkualitas 

Berdasarkan permasalahan tersebut Puskesmas Cijayanti meluncurkan inovasi 

RESAKES (Remaja Sahabat Puskesmas) yang merupakan suatu inovasi untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan remaja dengan mempermudah remaja mendapatkan 

pelayanan kesehatan dimana kita membentuk kader-kader remaja dan memberikan no 

kontak yang dapat dihubungi untuk dapat berkonsultasi serta membuat janji untuk 

kepuskesmas 

 

III. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan remaja di wilayah kerja Puskesmas Cijayanti 

 

2. Tujuan Khusus 

Supaya tidak terjadi kenakalan remaja,sex bebas,anemia pada remaja putri dan 

mempermudah remaja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Memberikan Pelayanan Kesehatan Remaja secara cepat dan tepat 

 

2. Rincian Kegiatan 

1) Pembentukan kader remaja 

2) Pemberian penyuluhan reproduksi remaja,napza,gizi (Fe Rematri ) 

3) Tablet Fe diberikan oleh Petugas Gizi beserta Petugas obat ke sekolah-sekolah 

(Petugas menjelaskan cara minum dan kesepakatan minum pada hari apa : minum 

seminggu sekali pada hari jumat sehingga untuk 1tahun diperlukan 52 tablet Fe) 

4) Memberikan pelayanan remaja untuk konseling dan pelayanan kesehatan 



 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan diawali dengan melakukan penyuluhan kesekolah (SMP/SMA) dimulai 

dengan penyuluhan reproduksi remaja, napza dan gizi (Fe rematri ). Selanjutnya, 

dijelaskan tentang reproduksi remaja secara fisiologis dan psikologis dimana terdapat 

perubahan-perubahan alamiah yang harus dimengerti oleh remaja,bahaya, dampak dan 

macam-macam NAPZA yang sangat merugikan dan merusak masa depan remaja serta 

pentingnya gizi untuk meningkatkan kualitas kesehatan remaja dalam hal ini Fe Remaja 

Putri untuk mencegah anemia. Kami juga menjelaskan tentang cara minum tablet tambah 

darahb (Fe) dan dosis yang tepat. Tablet tambah darah tersebut didistribusikan ke masing- 

masing sekolah untuk kemudian dibagikan kepada remaja putri 

Selanjutnya diambil perwakilan dari masing-masing kelas untuk kita jadikan kader 

remaja, Kmai menginformasikan no kontak yang dapat dihubungi dan membentuk grup 

WA. Tujuannya jika di lapangan terdapat masalah pada remaja, kita bisa berdiskusi 

bersama dan segera dapat teratasi. selain itu bisa dilakukan janji temu untuk koseling atau 

konsultasi dengan dokter. 

 

  

VI. Sasaran 

Semua remaja di wilayah kerja Cijayanti 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi RESAKES 

No. TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

2 Maret 2019 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide 2 Maret 2019 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3. Perancangan 4 Maret 2019 Menyusun tim pengelola inovasi 

dan linsek 

4. Implementasi 5 Maret 2019 Pelaksanaan  

 

B. Pelaksanaan Inovasi RESAKES 

Pelaksanaan kegiatan minimal 4 kali dalam setahun. 

 

 



No Kegiatan BULAN 

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

1 Penyuluhan,pembinaan 

kader remaja dan 

pembagian tablet Fe 
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VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan 

evaluasi kegiatan dibuat oleh koordinator kesehatan remaja dan gizi.Pencatatan dan 

pelaporan dilaksanakan di Puskesmas, data dan informasi dari hasil pencatatan diolah dan 

dianalisa dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. 

 

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi jumlah remaja yang 

berkunjung kepuskesmas baik berobat dan yang melakukan konseling/konsultasi 

,jumlah tablet Fe yang diberikan. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan di semua sekolah setingkat SMP dan 

SMA dan hasilnya diberikan atau disampaikan ke Kepala Puskesmas. 

 

 

 

 

 

 

   Cijayanti, 2 Maret 2019 
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