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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Gambaran Umun Kecamatan Batu Hampar 

4.1.1 Letak Wilayah 

Kecamatan Batu Hampar  merupakan sebuah Kecamatan baru yang 

merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Bangko. Dibentuk pada tangga 29 

Juni 2004 berdasarkan Perda  No. 03 Tahun 2004. 

Kecamatan Batu Hampar terletak Berbatasan dengan Ibu Kota Kabupaten 

Rokan Hilir  pada koordinat 1014’ sampai 2030’ LU dan 100016’ hingga 101021’ 

BT  dan berhadapan dengan Kota Madya Dumai . Luas wilayah Kecamatan Batu 

Hampar adalah 178 Km² terdiri dari 5 Desa yaitu desa Bantaian, Bantaian Baru, 

Bantaian Hilir, Sei-sialang Hulu, Sei-sialang, dimana Desa Bantaian merupakan 

Desa  terluas yaitu 60  Km² dan Desa  yang terkecil adalah  Desa Bantian Baru 

dengan luas wilayah 18  Km².  

Kecamatan Batu Hampar  memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Kecamatan Bangko 

 Sebelah Selatan  : Kecamatan Rimba Melintang 

 Sebelah Timur  : Kota Madya Dumai  

 Sebelah Barat  : Sungai Rokan  

Kondisi wilayah Kecamatan Batu Hampar  yang dilintasi  sungai rokan  dan 

jalan Lintas Bagansiapiapi – Pekanbaru dan Sumatera Utara, merupakan aset 

transportasi  bagi masyarakat Batu Hampar baik jalan darat maupun perairan yang 

dilayari oleh pompong, sampan dan perahu. Sungai Rokan merupakan Akses 
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terbesar  sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian masyarakat 

yang melintas sejauh 168 km2 dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di 

Rokan Hulu. 

4.1.2 Iklim 

Kecamatan Batu Hampar  beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan 

161,51 mm/tahun, dan temperatur udara berkisar antara 220C-350C. Musim 

kemarau didaerah ini pada umumnya  terjadi pada bulan Februari sampai dengan 

Agustus sedangkan musin penghujan terjadi pada bulan September  sampai 

dengan  Januari   dengan jumlah hari hujan pada tahun 2017  rata-rata 150  hari. 

4.1.3 Kependudukan 

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat 

diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk selain 

merupakan objek juga merupakn subjek pembangunan. 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Rokan Hilir, jumlah penduduk 

Kecamatan Batu Hampar pada tahun 2018 sebesar 10.750  jiwa, dengan rata-rata 

per-rumah tangga ( 4,1  Jiwa /Rumah Tangga ), Daerah dengan jumlah penduduk 

terbanyak adalah Desa Bantaian (2457  jiwa) sedangkan jumlah penduduk paling 

sedikit di Desa Sei Sialang Hulu ( 1245  jiwa). 

Kepadatan penduduk di Kecamatan Batu Hampar sebesar 50,34  jiwa/km. 

Kepadatan penduduk tertinggi di Desa Bantaian Hilir  yaitu sebesar 119,22  

jiwa/km dan terendah di Desa Sungai Sialang Hulu  yaitu 41,50 jiwa/km. 
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Di Kecamatan Batu Hampar  penduduk laki-laki berjumlah lebih banyak 

daripada penduduk perempuan (sex ratio  101,1). Jumlah penduduk laki-laki lebih 

banyak dari pada perempuan terdapat di seluruh Desa. 

4.2 Gambaran Umun Puskesmas Bantaian Kecamatan Batu Hampar 

4.2.1 Umum 

Puskesmas bantaian merupakan salah satu puskesmas diwilayah 

kecamatan batu hampar kabupaten rokan hilir yang terletak dijalan lintas bagan 

siapi-api yang letaknya didesa Bantaian hilir. 

Puskesmas bantaian mempunyai 2 lantai yang digunakan untuk pelayanan. 

Ruangan dilantai 1 digunakan untuk ruang pendaftaran, ruang informasi, ruang 

tunggu, ruang Bp umum, ruang tindakan, ruang Bp gigi, ruang rekam medis, 

ruang obat, ruang Bp kia, dan Apotek. Sementara dilantai 2 meliputi ruang kepala 

puskesmas, aula, ruang TU, ruang Konsultasi gizi sanitasi, dapur, ruang para 

medis,dan mushola. 

4.2.2 Visi, Misi, Motto, Filosofi dan Strateegi dalam Pencapaian Visi dan 

Misi Puskesmas Bantaian Kecamatan Batu Hampar 

a) VISI 

Visi Puskesmas Bantaian adalah”Puskesmas Bantaian 

Piihan Kita Menuju Sehat 2021” 

b) MISI 

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dibuatah Misi 

Puskesmas Bantaian yaitu: 
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1. Mengembangkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

secara professional 

2. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang 

pelayanan kesehatan 

3. Memberdayakan masyarkat untuk turut berperan aktif 

dalam bidang kesehatan 

c) MOTTO 

Motto Puskesmas Bantaian adalah ”Kesehatan Masyarakat 

Adalah Kepuasan Dan Kebahagian Kami”. 

d) Filosofi 

Filosofi Puskesmas Bantaian adalah ”Kerja Sama Adalah 

Kunci Keberhasilan Kami”. 

e) Strategi dalam Pencapaian Visi dan Misi 

1. Menyusun rencana kegiatan masing-masing program 

2. Melaksanakan kegiatan masing-masing program diwilayah 

kerja puskesmas baik kegiatan yang dilaksanakan didalam 

gedung maupun diluar gedung 

3. Untuk kegiatan diluar gedung mengikut sertakan lintas 

sektoral dan masyarakat  

4. Mengadakan staff meeting bulanan dan pemaparan dari 

masing-masing pemegang program 

5. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas 

kesehatan 
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6. Mengadakan evaluasi hasil kinerja staff puskesmas 

7. Mengadakan pertemuan kader untuk meningkatkan 

pengetahuan kader tentang kesehatan  

8. Mengadakan loka karya mini tri bulanan dan tahunan 

dengan unsur-unsur kepenghuluan serta sektor terkait 

4.2.3 Program-Program Kegiatan Puskesmas 

Kegiatan pokok puskesmas antara lain: 

1. Kesejahteraan ibu dan anak (KIA) 

Untuk kesehatan ibu dapat dilakukan dengan 

a. Pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga kesehatan 

Pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga kesehatan 

selama masa kehamilan mencakup timbang berat badan, 

imunisasi TT, pemberian tablet bse minimal 90 tablet serta 

ukur fundus uteri. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil selama 

kehamilan paling sedikit 4 kali. 

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 

Upaya kesehatan terhadap ibu bersalin berupa 

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan 

dilakukan difasilitas kesehatan. 

c. Pelayanan kesehatan ibu nifas 

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan 

kesehatan pada ibu sesuai standar yang bertujuan untuk 

deteksi dini komplikasi dengan melakukan kunjungan 
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minimal sekurang-kurangnya 3 kali sesuai dengan jadwal 

yang dianjurkan. 

d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada 

ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang dapat 

mengancam jiwa ibu dan bayi. 

  Untuk pelayanan kesehatan anak dapat dilakukan: 

a. Cakupan kunjungan Neonatus  

Pelayanan kesehatan Neonatus adalah pelayanan 

kesehatan neonatal saat lahir san pelayanan kesehatan saat 

kunjungan neonates sebanyak 3 kali. 

b. Cakupan kunjungan Bayi 

kunjungan bayi adalah bayi yang memperoleh 

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga 

kesehatan paling sedikit 4 kali diluar kunjungan neonates. 

c. Cakupan pelayanan anak balita 

Adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan pada anak berusia 12-59 bulan dalam 

upaya peningkatan kualitas hidup anak balita diantaranya 

adalah melakukan pemantauan pertumbuhan dan 

perkenbangan dan stimulasi tumbuh kembang pada anak 

dengan menggunakan SDIDTK, pembinaan Posyandu, 

pembinaan anak prasekolah (paud) dan konseling keluarga 
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pada kelas ibu balita dengan memanfaatkan buku kia, 

perawatan anak balita dengan pemberian ASI sampai 2 

tahun, makanan gizi seimbang dan vitamin A.  

2. Keluarga berencana (KB) 

a. Peserta keluarga berencana baru  

Adalah pasangan usia subur (PUS) yang baru 

pertama kali menggunakan salah satu cara/alat dan pus 

yang digunakan kembali salah satu cara kontrasepsi setelah 

mereka berakhir masa kehamilannya. 

b. Peserta aktif 

Adalah akseptor yang pada saat ini memakai 

kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau 

mengakhiri kesuburan. 

3. Usaha peningkatan gizi 

4. Kesehatan lingkungan 

5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 

6. Pengobatan termasuk penyakit darurat karena kecelakaan 

7. Penyuluhan kesehatan masyarakat 

8. Kesehatan sekolah 

9. Kesehatan olahraga 

10. Perawatan kesehatan masyarakat 

11. Kesehatan kerja 

12. Kesehatan gigi dan mulut 
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13. Kesehatan jiwa  

14. Kesehatan mata 

15. Labiratorium sederhana 

16. Kesehatan usia lanjut 

17. Pencatatan dan pelaporan dalam rangka system informasi 

kesehatan 

4.2.4 Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi puskesmas kecamatan batu hampar: 

1. Unsur Pimpinan  : Kepala Puskesmas 

2. Unsur Pembantu  : 

a. Manajer Representative 

b. Coordinator Tata Usaha 

c. Koordinator Pelayanan Klinis 

d. Koordinator Pelayanan Kesehatan masyarakat 

3. Unsur Pelaksana : 

a. Penanggung jawab pelayanan KIA 

b. Penanggung jawab pelayanan kesehatan umum 

c. Penanggung jawab pelayanan kesehatan khusus 

d. Penanggung jawab pelayanan penunjang medik 

e. Penanggung jawab promosi dan UKBM 

f. Penanggung jawab pecegahan dan pemberantas penyakit 

g. Penanggung jawab penanganan masyarakat rawan 

 Tugas pokok kepala puskesmas: 
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1. Bertanggungjawab secara menyeluruh terhadap keputusan strategis 

untuk melaksanakan system manajemen dan mutu puskesmas 

2. Bertanggungjawab atas kelangsungan pelaksanaan pelayanan 

puskesmas 

Tugas pokok Maneger Representative: 

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang kesehatan 

dipuskesmas termasuk menjaga kerapian, kebersihan, dan 

kelengkapan peralatan pelayanan kesehatan 

2. Melakukan koordinasi dengan coordinator pelayanan klinis dalam 

segala kegiatan menyangkut pelayanan kesehatan 

Tugas pokok coordinator tata usaha, antara ain: 

1. Bertanggungjawab atas semua yang menyangkut ketatausahaan 

2. Mengkoordinir kegiatan perencanaan dan SIK 

3. Mengkoordinir kegiatan kepegawaian dan umum 

4. Mengkoordinir keuangan rawat jalan, akses, SOP dan JPS 

5. Mengadakan koordinasi dan coordinator 

6. Bertanggungjawab terhadap pengendalian pelayanan 

pendaftaran termasuk rekam medis 

7. Melaporkan segala bentuk kegiatan kepada kepala puskesmas 

secara rutin 

8. Meningkatkan motivasi kerja dilingkungan Tata Usaha(TU) 
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Tugas pokok pelayanan kinis antara lain: 

1. Mengkoordinir semua pelaksanaan kinis dipuskesmas 

2. Bertanggngjawab atas kelancaran pelayanan kesehatan di Bp 

Umum, Bp Gigi, Bp KIA, Laboratorium dan farmasi 

3. Mengkoordinir pembuatan laporan bulanan 

4. Mengkoordinir ketertiban pengisiian buku administrasi 

dimasing-masing BP dan unit penunjang 

5. Melaporkan segala bentuk kegiatan kepada kepala puskesmas 

secara insetif 

6. Mengadakan koordinasi dengan coordinator lain 

7. Meningkatkan motivasi kerja dilingkungan pelayanan klinis 

8. Memberi pelimpahan wewenang bila diperlukan 

Tugas pokok coordinator pelayanan kesehatan masyarakat antara 

lain: 

1. Mengkoordinir pelayanan kesehatan masyarakat agar pekerjaan 

bisa berjalan dengan lancer sesuai dengan ketentuan dan jadwal 

yang ada 

2. Mengadakan koordinasi lintas sektoral baik ditingkat 

desa/tingkat kecamatan 

3. Mengkoordinir pembuatan laporan 

4. Penanggungjawab DBD 

5. Penanggungjawab surviled dimasyarakatS 

6. Mengadakan koordinasi dengan coordinator lain 
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7. Melaporkan segala bebtuk kegiatan kepada kepala puskesmas 

secara intesif 

8. Meningkatkan motivasi kerja dilingkungan pelayanan 

kesehatan masyarakat 

9. Memberikan pelimpahan wewenang bila diperlukan. 

 

 

 

 


