
BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

DAN RSUD BANGKINANG

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah

Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar

merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari

Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru

Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-

undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke

Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai

tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai

Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten

Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun

1956.Adapun faktor-faktoryang mendukung pemindahan ibu kota

Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

a. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.

b. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi

Kotamadya.

c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu

kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi
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pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina

dengan baik dari Pekanbaru.

2. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

a. Visi

Seluruh komponen Kabupaten Kampar telah menetapkan visi

kabupaten yang menentukan tujuan pembangunan, yaitu untuk

menjadikan:“KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA,

BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS

TAHUN 2025″.

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah:

Seluruh komponen Kabupaten Kampar berkomitmen untuk
menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku
seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pemikiran logis
yang berakal budi, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai
adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam masyarakat Kabupaten
Kampar.

Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan

hati untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu dapat

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna

menjadikan dirinya pesaing yang tangguh menghadapi persaingan

global dan terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak

sertadiperlakukan secara adil.7

7 Profil Singkat Kabupaten Kampar, Tahun 2012
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Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk

menjadikan masyarakat yang agamis dimana dalam segala aspek

kehidupan yang dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan,

dengan harapan Kabupaten Kampar dapat menjadi Serambi Mekah di

Propinsi Riau.

b. Misi

Untuk merealisasikan visi tersebut,kabupaten Kampar memiliki

misi TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR

YANG MADANI, BERKAHLAK,DAN BERMORAL MENUJU

KEHIDUPAN YANG SEHAT,SEJAHTERA, SERTA BERDAYA

SAING PADA TAHUN 2016,  dengan rincian misiKabupaten Kampar

sebagai berikut, yaitu:

1) Misi I (Misi Pertama)

Misi ini bermaksud:

Menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Kampar yang

agamis kedalam etika bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten

Kampar.

Meningkatkan etos kerja, kreativitas dan memberdayakan

nilai-nilai gotong royong (batobo) serta usaha-usaha antisipatif

menghadapi pengaruh global.

Menguatkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam

menyelesaikan konflik yang timbul dalam hidup bermasyarakat

dan bernegara di Kabupaten Kampar.
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2) Misi II (Misi Ke dua)

Misi ini bermaksud:

Membangun e-government berbasis good governance yang

amanah dan berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat

Kampar. Menjadikan masyarakat Kampar berakhlak mulia.

Mengembangkan sistim manajemen dan kemampuan

aparatur dalam mengelola kekayaan yang dimiliki daerah, baik

sumberdaya alam, teknologi, budaya, dan adat istiadatnya secara

ekonomis, efisien, dan efektif, dalam upaya mewujudkaan

pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, terjangkau,

tepat waktu, transparan, tepat sasaran dan memenuhi kepastian

hukum.

Untuk mewujudkan maksud diatas, perlu didukung oleh

Kemampuan individu aparatur pemerintah yang punya motivasi,

kepercayaan diri, jujur, dan inovatif melalui pendidikan dan

pelatihan yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya

dalam organisasi pemerintahan yang baik dan berakhlak mulia.

3) Misi III (Misi Ke tiga)

Misi ini bermaksud meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia yang Sehat, menguasai Ilmu Pengetahuandan Teknologi

sertaBerwawasan kedepan.
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Sehat jasmani dan rohani yang memiliki mentalitas dan

kemampuan dalam mengembangkan diri, dan berperan dalam

membangun daerahnya;

Dapat menguasai dan mengimplementasikan ilmu

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tuntutan

pembangunan daerah;

Berpikiran maju untuk mengembangkan diri dan memiliki

wawasan kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dalam rangka memajukan daerah.

4) Misi  IV (Misi Ke empat)

Misi ini bermaksud mengembangkan masyarakat yang

berdaya saing pada tahun 2016 dengan ekonomi rakyat yang

berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis,

agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi

secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan

pemerintah baik berskala local, regional, nasional maupun

internasional.

Misi ini bermaksud mewujudkan:

Pengembangan usaha produksi barang dan jasa yang

dilakukan oleh masyarakat berskala kecil dan menengah yang

berorientasi pasar dan industri pengolahan hasil pertanianuntuk

mendapatkan nilai tambah.
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Menguatkan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat

yang berorientasi pasar yang dikembangkan agar tercipta

kemampuan bersaing dan bermitra dengan pesaing pasar lainnya

untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Mengembangkan sistem dan jaringan data dan informasi

serta promosi potensi unggulan daerah.

Membangun sentra perdagangan dan industri serta

pariwisata yang berbasis teknologi.

Mendorong pertumbuhan investasi melalui pola kemitraan

yang sejajar dan proporsional antar swasta, masyarakat, dan

pemerintah dalam bentuk kerja sama yang harmonis dan saling

menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim investasi yang

kondusif dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan hasilnya.

5) Misi V (Misi Ke lima)

Mewujudkan masyarakat yang sejahtwra dengan

pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas

hidup secara berkesinambungan.

Melakukan penataan ruang atau kawasan sesuai dengan

peruntukkannya secara serasi, harmonis, terpadu, dan seimbang

diselaraskan dengan daya dukung lingkungannya.

Penataan ruang atau kawasan dalam mengantisipasi

perkembangan dan kemajuan daerah harus selalu dalam kendali
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pemerintah agar keserasian, keharmonisan, keterpaduan, dan

keseimbangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dapat terjaga

dan terpelihara sehingga tidak berdampak terhadap kerusakan

lingkungan dan menjadikan kehidupan masyarakat kabupaten

Kampar sejahtera dan harmonis.

Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan

bertaqwa, serta taat terhadapaturan yang berlaku, menuju

masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup

beragama

Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran dan aturan

agama dan menjadikannya landasan moral dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Menjamin kesejahteraan,keamanan kehidupan

bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar;

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat

maupun masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa melalui

jalur pendidikan, pelatihan dan pembinaan.

Menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terciptanya kedamaian hidup umat beragama baik interen

umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat

beragamadengan pemerintah.
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Menciptakan lingkungan kehidupan yang bernuansaagamis

dalam berbagai aspek pembangunan.8

3. Arti Lambang

Lambang Kampar terbagi atas 9 bagian, yaitu:

a. Empat petak dalam perisai;

b. Tiga garis putih di tengah;

c. Bintang lima dengan dua tangkai padi;

d. Rusa;

e. Menara sumur;

f. Dua buah gerobak lori;

g. Empat puncak benteng;

h. Pohon karet;

i. Peta kabupaten Kampar;

Adapun arti lambang tersebut adalah:

a. BENTENG DAN PERISAI adalah melambangkan kekuatan dan

kekebalan rakyat dalam berjuang dan membangun

b. BATU BERSUSUN adalah melambangkan persatuan Nasional

yang kuat, kokoh, serta menimbulkan inspirasi membangun

8http://kamparkab.go.id/home/view/visi-misi 6/12/2014 15.32 wib
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c. TUJUH BELAS BUAH BATU BERSUSUN adalah menunjukan

tanggal tujuh belas hari proklamasi

d. DELAPAN BUAH BATU BATA adalah menunjukan bulan

delapan (bulan Agustus)

e. EMPAT DAN LIMA buah dibawah menunjukan tahun 45 (1945)

f. SATU PINTU GERBANG adalah melambangkan pintu

kemakmuran

g. BINTANG BERSUDUT LIMA adalah melambangkan Pancasila

h. POHON KARET adalah melambangkan sumber dari kemakmuran

rakyat

i. TUJUH BELAS BUTIR PADI dalam setangkai dan LIMA

CABANG POHON KARET adalah melambangkan bahwa negara

Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945

berdasarkan Pancasila

j. EMPAT BUAH PUNCAK BENTENG adalah melambangkan adat

istiadat yang menjiwai prikehidupan rakyat

k. RUSA adalah melambangkan sifat-sifat ketangkasan, kecakapan,

kelincahan dan keuletan

l. PETA KABUPATEN KAMPAR menyatakan daerah kabupaten

kampar

m. MENARA MINYAK DAN TANGKI adalah melambangkan

kekayaan alamnya dengan gas bumi
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n. SATU LORENS dengan DUA GEROBAK LORI adalah

melambangkan kekayaan alamnya dengan bahan-bahan logam.9

4. Nilai Budaya

a. Candi Muara Takus

Candi ini berada 130 km dari Pekanbaru, tepatnya di tempat

pertemuan sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri.Tempat ini

merupakan candi Budha kuno yang merupakan peninggalan

sejarah.Candi ini ditemukan oleh amtropolog dari Belanda pada tahun

1893, dipercayai bahwa cansi ini telah dibangun sekitar 7 abad

sebelum tahun penemuan.

Namun sangat diyakini bahwa Candi Muara Takus adalah

barang peninggalan sejarah beberapa abad yang lalu dan samgat

dipercayai oleh masyarakat beragama Budha.Pada tahun 1935,

seorang Belanda bernama FM. Schnitger mengunjungi candi dan

menyaksikan sesuatu yang aneh.Sepanjang malam dibawah sinar

bulan, sekawanan gajah tiba-tiba mendekat dan menundukkan kepala

di dekat reruntuhan.

b. Danau Koto Panjang

Danau ini terletak sekitar 15 km dari Kota Bangkinang, atau

100 km dari Pekanbaru.Danau ini merupakan danau buatan manusia

yang tujuannya adalah sebagai waduk untuk proyek Pembangkit

9http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/14/name/riau/detail/1401/
kampar
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Listrik Tenaga Air – yang mengumpulkan air sejumlah 12.400 ha, dan

terdapat 3 pulau di dalamnya.

c. Gunung Sahilan

Terletak 70 km dari Pekanbaru, merupakan sebuah rumah

untuk mengingat bekas kerajaan pada masa lalu yang disebut dengan

nama Gunung Sahilan.

d. Mandi Potang Balimau

Ini adalah sebuah tradisi yang dilakukan penduduk Melayu di

Kampar – yang diadakan di Sungai Batang Kampar dalam rangka

menyambut bulan Ramadhan.Tujuannya adalah untuk mensucikan

hati dan jiwa dan mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadhan.

e. Mauwo

Adalah sebuah tradisi masyarakat Kampar untuk menangkap

ikan di sebuah danau bernama ‘Bakuok’.Selama upacara ini, hampir

seluruh permukaan dipenuhi oleh sampan yang diisi oleh banyak

orang, setiap sampan terdiri dari beberapa orang yang mendayung dan

menyebarkan jala untuk menangkap ikan.10

5. Kondisi Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km²

merupakan daerah yang terletak antara 1°00’40” Lintang Utara sampai

0°27’00” Lintang Selatan dan 100°28’30” – 101°14’30” Bujur Timur.

Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:
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Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis

Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi

Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan

beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ±

413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter.

Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang

meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat,

Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu

yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang

melintasi kecamatan Tapung.Sungai-sungai besar yang terdapat di

Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana

perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber

energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum

terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C.Suhu

maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C.Jumlah hari hujan

pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang

dan Kampar Kiri.11
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B. Gambaran Umum tentang RSUD Bangkinang

1. Sejarah RSUD Bangkinang

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang adalah ruamah sakit milik

pemerintah daerah kabupaten Kampar yang berdiri sejak pemerintahan

Hindia Belanda dan diresmikan menjadi ruamh sakit milik pemerintah

pada tahun 1979, memiliki letakyang strategis di pinggir jalan raya Riau-

Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Sejak tahun 1981 RSUD bangkinang

hanya tergolong rumah sakit tipe D. sesuai dengan perkembangan

pelayanan maka pada tanggal 05 Juni 1996, berdasarka SK Menkes

Nomor: 551/Menkes/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas RSUD

Bangkinang milik Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, maka RSUD

Bangkinang diakui sebagai rumah sakit yang tergolong tipe C, dan pada

tanggal 19  Desember 2001 RSUD Bangkinang menjadi Badan Pelayanan

Umum Daerah dengan surat keputusan Bupati Kampar Nomor:

060/ORG/303/2011 tentag Penetapan RSUD Bangkinang sebagai satuan

kerja perangkat daerah kabupaten Kampar yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah secara penuh.

Rumah Sakit Umum Daerah termasuk salah satu organisasi sosial

yang memiliki tanggung jawab moral atau akuntabilitas kepada reakyat

banyak, dengan demikian rumah sakit berkewajiban melayani semua

golongan masyarakat, abik masyarakat kelas bawah, menengah, maupun

masyarakat kelas atas. Ruamah sakit adalah sebuah institusi pelayanan

kesehatan dengan menyediakan tenaga ahli dibidang kesehatan sesuai
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profesi juga tenaga perawat yang professional dalam pelayanan rawat inap,

rawat jalan dan gawat darurat.

Saat ini dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

kesehatan dan didukung oleh pemerintah terhadap jaminan kesehatan telah

dibuktiksn dengan bertambahnya jumlah kunjungan pasien yang adtang

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini, hal ini

mendorong rumah sakit untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan

yang diberikan agar terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

yang memenuhi harapan masyarakat dan memuaskan. 12

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor:61 tahun

2012, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor-

kantor Kabupaten Kampar, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas pokok

a. Melakukan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna

dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan

kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya

peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

b. Melakukan sebahagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka

operasional pelayanan kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan

derajat kesehatan masyarakat.

12Profil Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun 2014.
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2. Fungsi

a. Menyelegarakan pelayanan medis,

b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis,

c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan,

d. Menyelenggaraka pelayanan rujukan,

e. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM para medis dan

menajemen rumah sakit,

f. Menyelenggarakan penelitian khusus di bidang medis,

g. Melakukan pengolahan Administrasi Umum dalam bidang

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan

pengembangan.

3. Visi dan Misi RSUD Bangkinang

Dalam hal ini RSUD Bangkinang memiliki visi “

TERWUJUDNYA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BANGKINANG YANG MODERN, PROFESIONAL DAN

MENYENANGKAN”.

Adapun  misi dari RSUD Bangkinang adalah :

a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada semua lini

pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan

perorangan yang professional, santun dan meningkatkan saya saing

di Provinsi Riau.

b. Mengembangkan pengembangan gedung rumah sakit sesuai

dengan master plan secara bertahap, melengkapi peralatan medis
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dan non medis serta pengembangan fasilitas umum agar mampu

memberikan rasa aman dan nyaman, serta menyenangkan.

c. Mengembangkan menajemen modern berbasis informasi teknologi

melalui sistem informasi menajemen rumah sakit.

d. Mengembangkan pelayanan unggulan sesuai dengan tuntutan

lingkungan dan perkembangan penyakit di Kabupaten Kampar,

e. Dukungan terhadap pengembangan agrobisnis di Kabupaten

Kampar melalui pelayanan kesehatan perorangan agar mampu

meningkatkan produktifitas sumber daya manusia.

4. Organisasi dan tata kerja RSUD Bangkinang

1. Direktur

Tugas pokoknya membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan

berhasil guna sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dengan

mengutamakan penyembuhan, pemulihan denagn standar upaya

peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

2. Kepala Bagian administrasi umum

Tugas pokoknya membantu direktur dalam penyelenggaraan

urusan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan,

umum, hukum, informasi dan kemitraa  serta penyelengaraan urusan

penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan ruamh

sakit dan penyusunan pelaporan kegiatan.
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3. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Anggaran

Tugas pokoknya membantu kepala bagian administrasi umum

dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi anggaran

dalam hal melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan

evaluasi anggaran program pembangunan rumah sakit.

4. Kasubag perlengkapan dan rumah tangga

Tugas pokoknya membantu kepala bagian administrasi umum dan

penyelenggaraan urun rumah tangga dan perlengkapan dalm

penyelengaraan urusan kerumahtanggaan, pemeliharaan dan

ketertiban dan perlengkapan di lingkungan  rumah sakit.

5. Kasubag umum , hukum, informasi dan kemitraan

Tugas pokoknya adalah membantu kepal administrasi umum

dalam penyelengaraan urusan umum, hukum, informasi dan hukum

dalam melakukan kegiatan upaya berupa asset atau barang milik

rumah sakit, surat menyurat, ekspedisi, tata kearsipan, penggandaan,

penyelengaraan rapat-rapat dinas dan publikasi serta kemitraan

pemasaran.

6. Kepala bidang keuangan

Tugas pokoknya membnatu direktur dalam penyelengaraan

urusan keuangan  dalam hal menyiapkan bahan dan perencanaan dan

mobilitas dana, pembendaharaan dan verifikasi untuk peningkatan

pelayanan kesehatan.
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7. Kepala seksi pembendaharaan dan verifikasi

Tugas pokonya membantu kepala bidang keuangan dan

penyelengaraan urusan keuangan dalam hal menyiapkan pengelolaan

pembendaharaan dan piñata usahaan keuangan yang baik dan tertib.

8. Kepala seksi akutansi

Tugas pokonya adalah membantu kepala bidang keuangan

dalam penyelengaraan urusan keuangan dan menganlisa serta

mengevaluasi kegiatan dan laporan keuangan sesuai aturan sistem

keuangan yang benar.

9. Kepala bidang sumber daya manusia dan pendidikan

Tugas pokonya adalah membantu direktur dalam

penyelengaraan urusan pengelolaan sumber daya manusia dan

pendidikan.

10. Kepala seksi pendidikan, pelatihan dan peningkatan kompetensi

SDM

Tugas pokoknya adalah membantu kepala bidang sumber daya

manusia dan pendidikan dalam penyelengaraan urusan pendidikan dan

pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

11. Kepala seksi administrasi dan pembinaan

Tugas pokoknya membantu kepal bidang sumber daya manusia

dan pendidikan dalam hal penyelengaraan administrasi dan pembinaan

sumber daya manusia.
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12. Kepala bidang pelayanan

Tugas pokoknya adalah membantu direktur dalam

penyelengaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis,

pelayanan keparwatan, mengkoordinir dan melakukan pemantauan

serta pengawasan dan penilaian penggunaan fasilitas kegiatan

pelayanan terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit.

13. Kepala seksi pelayanan medic dan penunjang medic

Tugas pokoknya membantu kepal bidang pelayanan dan

keperawatan dalam penyelengaraan urusan pelayanan medis,

pelayanan penunjang dan serta melaksanakan, melakukan pemantauan

dan evaluasi serta pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan

terhadap kegiatan pelayanan terhadapa kegiatan pelayanan kesehatan

rumah sakit.

14. Kepala seksi pelayanan keperawatan

Tugas pokoknya adalah membantu kepala bidang pelayanan

dan keperawatan dalam penyelengaraan urusan pelayanan

keperawatan, asuhan keperawatan, bimbingan dan pelatihan

keperawatan dan melaksanakan serta mealukan pemantauan dan

pengawasan penggunaan fasilitas keperawatan terhadap kegiatan

pelayanan keperawatan rumah sakit.

15. Kelompok staf medis

Merupakan kelompok fungsional yang bekerja di bidang

medis, non medis, dan pelayanan penunjang yang mempunyai tugas
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membantu direktur, melaksanakan diagnose, pengobatan, pencegahan

akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan,

pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, yang

dilaksanakan dengan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

5. Jenis Pelayanan di RSUD Bangkinang

Rumah sakit umum daerah Bangkinang memiliki beberpa jenis

pelayanan, antara lain, adalah :

a. Pelayanan rawat jalan,

b. Pelayanan rawat inap 24 jam,

c. Pelayanan intensif care unit 24 jam,

d. Pelayanan kamar bedah,

e. Pelayanan gawat darurat 24 jam,

f. Pelayanan laboratorium 24 jam,

g. Pelayanan radiologi 24 jam,

h. Pelayanan farmasi 24 jam,

i. Pelayanan potoklinik,

j. Pelayanan kamar jenazah,

k. Pelayanan gizi,

l. Pelayanan laundry,

m. Pelayanan pemelihara sarana dan prasarana, serta

n. Pelayanan rekam medis.13

13Ibid,h.21


