
BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Kampar Utara merupakan Kecamatan yang tergolong 

baru di Kabupaten Kampar yang dibentuk pada Bulan Oktober tahun 2005, 

yang mana Kecamatan Kampar Utara merupakan Kecamatan Pemekaran 

dari Kecamatan Kampar yang di mekar menjadi 4 (empat) Kecamatan yakni : 

Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya dan 

Kecamatan Kampar Timur. 

Secara Geografis Kecamatan Kampar Utara letaknya sama dengan 

Geografis Kabupaten Kampar yang terletak pada posisi 1
0
,02 Lintang Utara dan 

0
0
,29’ Lintang Selatan, 100

0
,23’ – 101

0
,40’ Bujur Timur. 

Kecamatan Kampar Utara juga merupakan kawasan yang memiliki 

sebagian wilayah merupakan daratan (90%), Daerah berbukit (10%), dengan 

kemiringan + 9%, Penyebaran Daerah datar berada disepanjang aliran Sungai 

Kampar, sedangkan daerah bergelombang dan berbukit terletak dibagian kecil 

dibagian selatan dengan ketinggian + 30 s/d 40 M di atas permukaan laut, 

sedangkan penyebaran penduduk diwilayah Kecamatan Kampar Utara berada 

disepanjang aliran Sungai Kampar. 

Luas Wilayah Kecamatan Kampar Utara + 153.165 Km2 (15,316,5), 

sebagian besar Kecamatan Kampar Utara merupakan Dataran. Kecamatan 
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Kampar Utara Beriklim Tropis Tipe APF dengan curah hujan berkisar antara 

Bulan Agustus sampai Maret. 

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Tapung.  

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Seberang 

4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Rumbio Jaya. 

Kecamatan Kampar Utara dilihat dari keadaan alamnya juga merupakan 

wilayah yang memiliki alam tanahnya yang terdiri dari tanah Pad Solid warna 

lebih kuning + 60% dari luas wilayah Kecamatan Kampar Utara, tanah gambut 

original + 10 % dari luas wilayah, Alluvial (endapan) + 10% dari luas wilayah, 

kemudian (endapan) + 7% berada di sepanjang aliran sungai Kampar, iklim 

Kecamatan Kampar Utara memiliki  iklim tropis type dengan jumlah curah hujan 

1 (satu) tahun + 2.975 mm, dengan jumlah curah hujan + 107 mm/hari. dan 

memiliki temperatur 26 
0
 C s/d 30 

0 
C dan memiliki 3 (tiga) musim yaitu : Musim 

panas, musim hujan dan musim panca roba (musim panas disertai hujan). 

 

4.2 Jumlah dan Perkembangan Penduduk 

Melihat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kampar Utara setiap 

tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2015 dengan tahun  2016 sebesar 

+1,07 %, maka jumlah penduduk Kecamatan Kampar Utara berdasarkan data 

penduduk pada laporan setiap Desa dikecamatan Kampar Utara Tahun 2016 

mencapai 19.026 jiwa, dan 4.567 jumlah KK dengan rinciannya adalah penduduk 

Laki-laki berjumlah 9.723 jiwa, penduduk Perempuan berjumlah 9.303 jiwa, hal 

ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.1  Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar Utara tahun 

2016 

 

No Desa/Kelurahan 
Banyaknya Penduduk Jumlah 

Lk + Pr 
Jumlah KK 

Laki-Laki Perempuan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Sungai Tonang 

Sungai Jalau 

Sawah 

Muara Jalai 

Kampung Panjang 

Kayu Aro 

Sendayan 

Naga Beralih 

1.364 

1.838 

1.543 

1.600 

736 

550 

938 

1.154 

1.275 

1.760 

1.461 

1.467 

761 

481 

974 

1.124 

2.639 

3.598 

3.004 

3.067 

1.497 

1.031 

1.912 

2.278 

553 

832 

762 

706 

365 

276 

524 

549 

 Jumlah 9.723 9.303 19.026 4567 

Sumber : Laporan Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar Utara tahun 2016 

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini terutama disebabkan oleh 

adanya perkembangan Daerah pemukiman dan besarnya migrasi masuk yang 

ditarik oleh adanya pembangunan diberbagai sektor pembangunan. 

 

4.3 Mata Pencaharian Penduduk 

Dilihat dari sudut mata pencahrian penduduk yang tersebar adalah sebagai 

petani dalam arti luas (petani sawah, kebun dan nelayan) 50,4% mata pencahrian 

penduduk lainnya luar pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil 25%, Buruh 10%, 

Pedagang 10,6% dan dibidang lainnya 4%. 

 

4.4 Produksi Utama 

Produksi utama tanaman pangan di Kecamatan Kampar Utara adalah padi, 

dimana luas arealnya adalah seluas 2.970 Ha, jagung seluas 98 Ha, Ubi Kayu 

seluas 43 Ha, Ubi Jalar 14 Ha, Kacang Tanah seluas 84 Ha.. Kedelai seluas1 Ha. 

Selain itu kebun rakyat seperti Sawit seluas 4.321 Ha dengan Petani Sawit 

sebanyak 1.126 KK, Kebun Karet seluas 4.655 Ha dengan Jumlah Petani Karet 
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sebanyak 4.157 KK dan kelapa jumlah yang  dikembangkan cukup luas, namun 

belum tercatat dengan baik. 

 

4.5 Sarana Ekonomi 

Sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Kampar Utara terlihat 

semakin berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan. Pada akhir 

tahun 2014 tercatat beberapa sarana perekonomian yang dimiliki seperti Koperasi 

Unit Desa, UED-SP,Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM), Bangunan Toko, 

Kios/Warung, Rumah Makan, Pasar. 

 

4.6 Pendidikan 

Lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Kampar Utara terdapat 

sebanyak 49 buah mulai dari pendidikan PAUD, TK, SLTP, SLTA dan Pesantren. 

Adapun PAUD sebanyak 11, Taman Kanak-Kanak sebanyak 13, Sekolah Dasar 

sebanyak 16, SLTP sebanyak 5, SLTA sebanyak 2 dan Pesantren Sebanyak 2 

Buah. dengan jumlah murid 1.512 orang dan jumlah guru 34 orang. 

 

4.7 Kesehatan  

Untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan 

Kampar Utara terdapat 1 buah UPTD Puskesmas, 5 Puskesmas Pembantu, 8 

Posyandu, Polindes 3 Buah, dengan jumlah Dokter 6 orang, 10 orang pegawai , 

Bidan 16 Orang, Perawat 12 Orang, Honor Daerah sebanyak 5 Orang dan Tenaga 

Suka Rela ( TKS ) sebanyak 5 Orang. 

 

 



 46 

4.8 Sosial Budaya  

Penduduk Kecamatan Kampar Utara masih dikatakan masyarakat yang 

asli, dimana keberadaan tingkat sosial budaya masyarakat Kecamatan Kampar 

Utara masih Homogen yang sebagian masyarakatnya masih dikatakan bermukim 

secara asli ( tempatan ) yang turun temurun mewarisi budaya atau gaya hidup 

yang Matrialinear yaitu garis keturunan ibu, dengan adat tradisi Ninik Mamak 

sebagai piminan adat menurut suku masing-masing dimana pepatah adat 

mengatakan “ Tali Bapilin Tigo “ ( Pemerintah, Ulama/Pimpinan Agama Dan 

Ninik Mamak )  yang artinya bahwa dalam mengambil keputusan dan tindakan 

harus berpedoman pada Aturan yang berlaku dalam hidup dan kehidupan 

masyarakat dan juga  berazaskan musyawarah dan mupakat. 

 

4.9 Situasi Puskesmas 

1. Administrasi Pemerintahan 

UPTD Puskesmas Kampar Utara merupakan unit pelaksana teknis 

dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang mulai dioperasionalkan 

sejak Maret 2009. UPTD Puskesmas Kampar Utara bertanggung jawab 

langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar didalam 

menjalankan program-program kesehatan yang telah ditetapkan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. 

Dalam pelaksanaan program kesehatan, Puskesmas juga 

berkoordinasi dengan Kantor Camat Kampar Utara dan lintas sektoral 

lainnya, seperti Polsek, Dinas P&K, Poskeswan, Pertanian dan Kantor 

Urusan Agama. Selain itu, Puskesmas juga menjalin kerjasama yang baik 
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dengan fasilitas rujukan dan bermitra dengan sarana pelayanan kesehatan 

tingkat pertama lainnya yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Kampar Utara. 

a) Struktur organisasi 

Pada Puskesmas struktur organisasinya terdiri atas: 

1) Kepala Puskesmas 

2) Unit Tata Usaha 

3) Unit Pelaksana Tekhnis fungsional yang terdiri dari 

a) Upaya Kesehatan Masyarakat 

b) Upaya Kesehatan Perorangan 

4) Jaringan Pelayanan 

a) Puskesmas Pembantu 

b) Puskesmas Keliling 

c) Bidan di desa 

d) Balai Pengobatan Swasta, Praktek Dokter dan Bidan Mandiri 

b) Uraian Tugas Pegawai Puskesmas Kampar Utara 

1. Kepala Puskesmas 

a) Mengkoordinir penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas 

berdasarkan data program Kepala Dinas Kesehatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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2. Kepala Tata Usaha 

a) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Tata Usaha 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Puskesmas. 

b) Menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha berdasarkan 

data Program Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. 

c) Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

d) Mengkoordinasikan para bawahan dalam menyusun program 

kerja Puskesmas agar terjalin kerjasama yang baik. 

e) Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara 

menyesuaikan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar 

tercapai keserasian dan kebenaran kerja. 

f) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam 

meningkatan karier. 

g) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan 
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urusan-urusan umum, perencanaan serta pencatatan dan 

pelaporan. 

h) Mengevaluasi hasil kegiatan Urusan Tata Usaha secara 

keseluruhan. 

i) Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan. 

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

3) Unit Program Wajib 

a) Menyusun rencana kegiatan Unit Program Wajib berdasarkan 

data program Puskesmas dan ketentuan peraqturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja 

b) Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c) Melaksanakan kegiatan Promosi Kesehatan, Kesehatan 

Lingkungan, Peningkatan Gizi Masyarakat, Kesehaqtan Ibu 

dan Anak (KIA) termasuk KB, Pencegahan Penyakit Menular 

(P2M) dan Pengobatan Dasar dan beberapa Program 

pengembangan. 

d) Mengevaluasi hasil kegiatan Unit Program Wajib secara 

Keseluruhan. 
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e) Membuat catatan dan laporan kegiatan dibidang tugasnya 

sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada 

atasan. 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

4) Unit Penunjang 

a) Menyusun rencana kegiatan Unit Penunjang berdasarkan data 

program Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. 

b) Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c) Melaksanakan kegiatan Penunjang Pelayanan Kesehatan 

sesuai kebutuhan seperti Gudang Farmasi, Apotek, 

Laboratorium Sederhana dan Loket. 

d) Mengevaluasi hasil kegiatan Unit Penunjang secara 

keseluruhan. 

e) Membuat catatan dan laporan kegiatan dibidang tugasnya 

sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada 

atasan. 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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5) Unit Program Pengembangan 

a) Menyusun rencana kegiatan Unit Pengembangan berdasarkan 

data program Puskesmas dan ketentuan peraqturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. 

b) Membagi tugas kepda bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c) Melaksanakan kegiatan program pengembangan sesuai 

kebutuhan dan kemampuan seperti Program Kesehatan Usia 

Lanjut, Perkesmas, Kesehatan Olahraga, Kesehatan Jiwam 

Kesehatan Indra, Usaha Kesehatan Kerja (UKK) dan Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS) 

d) Mengevaluasi hasil kegiatan Unit Program Pengembangan 

secara keseluruhan. 

e) Membuat catatan dan laporan kegiatan dibidang tugasnya 

sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada 

atasan. 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

6) Puskesmas Pembantu 

Membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. 
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7) Bidan di Desa 

a) Malaksanakan keegiatan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, 

Keluarga Berencana dan tugas-tugas lain secara profesional. 

b) Dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik didalam 

maupun diluar jam kerja bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Puskesmas. 

 

4.10 Visi dan Misi  

Sesuai dengan strategi indonesia sehat tahun 2016 dan kebutuhan 

pembangunan sektor Kesehatan sudah menetapkan visi dan Misi Puskesmas. Visi 

pembangunan kesehatan melalui Puskesmas adalah terwujudnya Kecamatan tahun 

2016. Kecamatan sehatan tahun 2016 merupakan gambaran masyarakat 

Kecamatan masa depan yang hidup dilingkungan yang sehat dan berperilaku 

masyarakatnya yang juga sehat., mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang 

ada diwilayahnya serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan sehat 2016, Puskesmas Kampar Utara 

memanfaatkan kapasitas dan potensi Puskesmas secara Optimal, sehingga secara 

bertahap Visi Puskesmas Kampar Utara dapat dikembangkan dan terwujud yaitu: 

“Mewujudkan Puskesmas Kampar Utara terdepan, berkualitas profesional menuju 

Kampar Sehat 2016 dalam nuansa kota agamis”. Untuk mewujudkan visi tersebut 

ada lima misi yang harus diemban Puskesmas Kampar Utara: 

a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 

b. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 
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c. Memelihara dan meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan 

terjangkau 

d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu masyarakat dan 

lingkungan 

e. Meningkatkan SDM yang handal dan profesional 

Strategi dari Puskesmas Kampar Utara: 

1. Menjalin kerjasama Lintas Sektoral dan Lintas Program 

2. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan berorientasi 

pada aspek kuratif dan rehabilitatif. 

3. Meningkatkan profesionalisme petugas Puskesmas 

4. Meningkatkan peran serta masyarakat (PKK, TOGA, TOMA) dalam hal 

pelayanan kesehatan dasar. 

 

4.11 Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Susunan Organisasi 

1. Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas: 

a) Kepala Dinas 

b) Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub bagian Umum 

2. Sub bagian Kepegawaian 

3. Sub bagaian Keuangan. 

c) Bidang Bina Program, terdiri dari; 

1. Seksi penyususnan Program 

2. Seksi monev dan informasi kesehatan 
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3. Seksi pengembanagan sarana dan prasarana 

d) Bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan Kesatuan Keluarga, 

terdiri dari: 

1. Seksi promosi kesehatan dan usaha kesehatan sekolah 

2. Seksi kesehatan keluarga 

3. Seksi gizi 

e) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri 

dari: 

1. Seksi surveilan, imunisasi dan kesehatan matra 

2. Seksi pemberantasan penyakit menular 

3. Seksi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. 

f) Bidang Pelayanan Kesehatan 

1. Seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

2. Seksi FARMAKMIN dan ALKES 

3. Seksi jaminan pelayanan kesehatan 

g) Kelombok Jabatan Fungsional 

h) Unit Pelaksana Teknis Dinas 

a. Fungsi Puskesmas  

Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal 

sehingga dengan demikian Puskesmas berfungsi sebagai: 
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a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan 

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau 

penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh 

masyarakat dan dunia uasaha di wilayah kerjanya, sehi8ngga 

berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. 

b. Pusat pempemberdayaan masyarakat 

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan teruma pemuka 

masyarakat, keluarga dan masyarakat dunia usaha memiliki 

kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan 

masyarakat dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan 

kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, 

berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan 

termasuk sumber permbiayaan, serta ikut menerapkan, 

menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. 

c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama 

Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung 

jawab puskesmas meliputi: 

1. Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat 

pribadi (privateg goods) dengan tujuan utama menyembuhkan 

penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan tanpa mengabaikan 

pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. pelayanan 

perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk Puskesmas 

ditambah dengan rawat inap. 
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2. Pelayanan kesehatan masyarakat 

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang 

bersifat umum dengan tujuan utama memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa 

mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 

Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah 

promosi kesehatan, memberantas penyakit, penyehatan 

lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluargam 

keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program 

kesehatan masyarakat lainnya. 

b. Tujuan 

Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

Puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan 

nasional yakni meningkatkan kesehaqtan, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas 

agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka 

mewujudkan Indonesia Sehat 2015. 

 

 

 

 

 

 


