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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum Kecamatan XIII Koto Kampar 

Kecamatan  XIII Koto Kampar merupakan salah satu Kecamatan di 

Kabupaten Kampar. Jaraknya Kecamatan XIII Koto Kampar ini dengan Ibu Kota 

Kabupaten Kampar Bangkinang adalah ± 45 Km, Kecamatan XIII Koto Kampar 

dengan luas wilayah ± 927,17 Km. Kecamatan XIII Koto Kampar mempunyai 12 

Desa dan 1 Kelurahan dengan pusat Pemerintahan berada di Kelurahan Batu 

Bersurat. 

Di lihat dari tantangan wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar berbatasan 

dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kiri dan Kecamatan 

Tandun Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hulu. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Barat, Bangkinang 

danKecamatan Kampar Kiri. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Koto Kampar Hulu dan 

Kabupaten Lima Puluh Koto Provinsi Sumatera Barat. 

Kecamatan XIII Koto Kampar ini terdiri dari 12 Desa 1 Kelurahan sebagai 

berikut : 
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a. Desa Balung 

b. Desa Pulau Gadang 

c. Desa Koto Mesjid 

d. Desa Lubuk Agung 

e. Desa Ranah Sungkai 

f. Desa Tanjung Alai 

g. Kelurahan Batu Bersurat 

h. Desa Binamang 

i. Desa Pongkai Istiqomah 

j. Desa Koto Tuo 

k. Desa Koto Tuo Barat 

l. Desa Muara Takus 

m. Desa Gunung Bungsu 

4.2. Sejarah Umum Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I 

Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I merupakan UPTD dinas 

kesehatan yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 

Puskesmas telah berdiri sejak tahun 1995 dan kemudian pada tahun 2008 Puskesmas 

XIII Koto Kampar di kembangkan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas 

terletak di Kelurahan Batu Bersurat dengan wilayah kerja terdiri dari 4 desa 

yaituKelurahan Batu Bersurat, Desa Tanjung Alai, Desa Balung, dan Desa Binamang. 
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4.3. Visi dan Misi Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I Kabupaten 

Kampar 

 

a. Visi 

Menciptakan masyarakat sehat dan mandiri di wilayah kerja Puskesmas 

Kecamatan XIII Koto Kampar I tahun 2020. 

b. Misi 

 Memilihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perorangan, 

keluarga dan masyarakat. 

 Mendorong kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan UKBM. 

 Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan 

yang berwawasan kesehatan. 

 Menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah di akses setiap 

desa. 

 Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam melaksanakan 

pelayanan kesehatan. 

4.4. Aspek Geografis Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I 

Berdasarkan geografis, wilayah kerja PuskesmasKecamatan XIII Koto 

Kampar I merupakan Puskesmasterpencil yang terletak 45 km dari Kota/ Kabupaten. 

Keadaan geografis wilayah kerja Puskesmas berada pada dataran tinggi dengan 

kondisi alam hutan dan perkebunan rakyat. Luas wilayah kerja Puskesmas seluas 

114,98 km2 yang terdiri dari : 

a. Kelurahan Batu Bersurat : 32.20 km2 



42 
 

b. Desa Tanjung Alai : 12.48 km2 

c. Desa Balung : 60.00 km2 

d. Desa Binamang : 10.30 km2 

Adapun yang menjadi batas wilayah kerja PuskesmasKecamatan XIII Koto 

Kampar Iadalah : 

a. Barat berbatasan dengan Desa Koto Tuo (PuskesmasKecamatan XIII Koto 

Kampar II) 

b. Timur berbatasan dengan Desa Pulau Gadang (PuskesmasKecamatan XIII 

Koto Kampar III) 

c. Utara berbatas dengan Desa Ranah Sungkai (Puskesmas Kecamatan XIII Koto 

Kampar III) 

d. Selatan berbatas dengan Provinsi Sumatera Barat 

4.5. Aspek Demografi Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I 

Jumlah Penduduk di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar 

I pada tahun 2016 berjumlah 8.084 jiwa yang tersebar di empat Desa. Untuk lebih 

jelasnya keadaan jumlah Penduduk di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan XIII Koto 

Kampar I dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini : 
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Tabel IV.1 :Jumlah Penduduk Di Wilayah Kerja Puskesmas 

 Kecamatan XIII Koto Kampar I 

 

No 
NamaDesa/ 

Kelurahan 

Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

KK 

Jenis Kelamin 

LK PR 

1 Batu Bersurat 2.764 714 1.305 1.369 

2 Tanjung Alai 2.382 596 1.225 1.157 

3 Ranah Sungkai 1.835 479 946 889 

4 Binamang 1.103 309 547 556 

JUMLAH 8.084 2.098 4.113 3.971 

Sumber :Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I Tahun2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa desa yang memiliki jumlah penduduk 

paling banyak adalah DesaBatu Bersurat dengan jumlah penduduk 2.764Jiwa, 

sedangkan Desa yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa 

Binamang dengan jumlah penduduk 1.103Jiwa. 

4.6. Aspek Sosial (Keadaan Budaya/Agama) Puskesmas Kecamatan XIII 

Koto Kampar I 

 

Sesuai dengan apa yang telah diamanati dalam sila pertama Pancasila Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, masyarakat pada 

wilayah kerja Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I pada umumnya memeluk 

agama Islam, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah fasilitas ibadah seperti mesjid, 

dan mushalla. Berikut ini akan dipaparkan jumlah tempat ibadah pada wilayah kerja 

Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I: 
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Tabel IV.2 :Tempat Ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Daerah Kerja 

Puskesmas XIII Koto Kampar I 

 

No Desa/Kelurahan 
Tempat Ibadah 

Masjid Mushalla Greja Vihara 

1 BatuBersurat 3 7 - - 

2 Balung 1 3 - - 

3 Tanjung Alai  1 2 - - 

4 Binamang 1 4 - - 

JUMLAH 6 16 0 0 

Sumber :Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I Tahun 2016 

4.7. Aspek Sosial (Pendidikan) Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I 

 

Pendidikan merupakan usaha untuk membentuk masyarakat atau manusia 

yang cerdas, terampil dan berpengelaman. Tingkat pendidikan merupakan hal yang 

sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Dengan pendidikan 

seseorang mudah menerima pembaharuan sehingga dapat memperbaiki tingkat 

kehidupan baik untuk dirinya sendiri maupun kehidupan masyarakat. Untuk melihat 

bagaimana tingkat pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan XIII Koto 

Kampar I secara jelas dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel IV.3 Jumlah Sekolah di Daerah Kerja Puskesmas 

Kecamatan XIII Koto Kampar I 

 

No 
Desa/ 

Kelurahan 

Sekolah 
Jumlah 

TK SD SMP/MTS SMA/MA 

1 BatuBersurat 1 2 2 2 7 

2 Balung 1 2 1 - 4 

3 Tanjung Alai  1 3 2 - 6 

4 Binamang 1 1 - - 2 

JUMLAH 4 8 5 2 19 

Sumber :Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I Tahun 2016 
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4.8. Tugas Pokok Dan Fungsi Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I 

Kabupaten Kampar 

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang 

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran 

serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu 

kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.Puskesmas 

memiliki satuan penunjang di antaranya adalah puskesmas pembantu dan puskesmas 

keliling. 

Puskesmas pembantu yaitu unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan 

berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

puskesmas dalam rung lingkup wilayah yang lebih kecil. Sedangkan puskesmas 

keliling yaitu unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan 

bermotor dan peralatan kesehatan, dengan tugas yaitu memberi pelayanan kesehatan 

daerah terpencil. 

Fungsi dan kegiatan pokok puskesmas tertuang dalam buku pedoman 

kerja.Puskesmas memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memelihara 

kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan status 

kesehatan masyarakat seoptimal mungkin.Adapun 3 fungsi pokok Puskesmas 

Kecamatan XIII Koto Kampar I Kabupaten Kampar adalah : 

a. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat. 

b. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. 
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c. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya. Proses dalam melaksanakan fungsinya, 

dilakukan dengan cara:  

 Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan 

dalam rangka menolong dirinya sendiri. 

 Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali 

dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. 

 Memberi bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan 

medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan 

bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan. 

 Memberi pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. 

 Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam 

melaksanakan program puskesmas.  

Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar 

I Kabupaten Kampar yang terbaru ada beberapa usaha pokok kesehatan yang dapat 

dilakukan, itupun sangat tergantung kepada faktor tenaga, sarana dan prasarana serta 

biaya yang tersedia.Pelaksanaan kegiatan pokok diarahkan kepada keluarga sebagai 

satuan masyarakat terkecil.Oleh karena itu kegiatan pokok Puskesmas Kecamatan 

XIII Koto Kampar I Kabupaten Kampar ditujukan untuk kepentingan keluarga 

sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya. Kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh petugas dan kegiatan pokok di atas adalah: 



47 
 

a. Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak  

 Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui, serta bayi, 

anak balita dan anak prasekolah. 

 Memberikan nasehat tentang makanan guna mencegah gizi buruk karena 

kekurangan protein dan kalori dan lain-lain kekurangan, serta bila ada 

pemberian makanan tambahan vitamin dan mineral. 

 Pemberian nasehat tentang perkembangan anak dan cara stimulasinya, dan 

lain-lain. 

b. Upaya Keluarga Berencana  

 Mengadakan kursus keluarga berencana untuk para ibu dan caton ibu yang 

mengunjungi KIA. 

 Mengadakan kursus keluarga berencana kepada dukun yang kemudian 

akan bekerja sebagai penggerak calon peserta keluarga berencana. 

 Mengadakan pembicaraan-pembicaraan tentang keluarga berencana kapan 

saja ada kesempatan, baik di puskesmas maupun sewaktu mengadakan 

kunjungan rumah, dan lainnya. 

c. Upaya Perbaikan Gizi  

 Mengenali penderita-penderita kekurangan gizi dan mengobati mereka. 

 Mempelajari keadaan gizi masyarakat dan mengembangkan program 

perbaikan gizi. 
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 Memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat dan secara perseorangan 

kepada mereka yang membutuhkan, terutama dalam rangka program KIA. 

 Melaksanakan program-program. 

d. Program Perbaikan Gizi Keluarga (Suatu Program Menyeluruh Yang 

Mencakup Pembangunan Masyarakat) Melalui Kelompok-Kelompok 

Penimbangan Pos Pelayanan Terpadu 

 Memberikan makanan tambahan yang mengandung protein dan kalori 

yang cukup kepada anak-anak di bawah umur 5 tahun dan kepada ibu 

yang menyusui. 

 Memberikan vitamin A kepada anak-anak di bawah umur 5 tahun.  

e. Upaya Kesehatan Lingkungan  

Kegiatan-kegiatan utama kesehatan Iingkungan yang dilakukan staf 

Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I Kabupaten Kampar adalah : 

 Penyehatan air bersih. 

 Penyehatan pembuangan kotoran. 

 Penyehatan lingkungan perumahan. 

 Penyehatan air buangan/limbah. 

 Pengawasan sanitasi tempat umum. 

 Penyehatan makanan dan minuman. 

 Pelaksanaan peraturan perundangan. 
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f. Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular   

 Mengumpulkan dan menganalisa data penyakit. 

 Melaporkan kasus penyakit menular. 

 Menyelidiki di lapangan untuk melihat benar atau tidaknya laporan yang 

masuk, untuk menemukan kasus-kasus baru dan untuk mengetahui sumber 

penularan. 

 Tindakan permulaan untuk menahan penularan penyakit  

g. Menyembuhkan Penderita Hingga Tidak Lagi Menjadi Sumber Infeksi  

 Pemberian immunisasi. 

 Pemberantasan vektor. 

 Pendidikan kesehatan kepada masyarakat.  

h. Upaya Pengobatan. Melaksanakan diagnosa sedini mungkin melalui :  

 Mendapatkan riwayat penyakit. 

 Mengadaan pemeriksaan fisik. 

 Mengadaan pemeriksaan laboratorium. 

 Membuat diagnose. 

 Melaksanakan Tindakan Pengobatan. 

i. Melakukan upaya rujukan bila dipandang perlu, rujukan tersebut :  

 Rujukan diagnostik. 

 Rujukan pengobatan/rehabilitasi. 

 Rujukan lain.  
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j. Upaya Penyuluhan Kesehatan Masyarakat  

 Penyuluhan kesehatan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari tiap-tiap program puskesmas. Kegiatan penyuluhan kesehatan 

dilakukan pada setiap kesempatan oleh petugas, apakah di klinik, rumah 

dan kelompok-kelompok masyarakat. 

 Di tingkat puskesmas tidak ada petugas penyuluhan tersendiri, tetapi di 

tingkat kabupaten diadakan tenaga-tenaga koordinator penyuluhan 

kesehatan. Koordinator membantu para petugas puskesmas dalam 

mengembangkan teknik dan materi penyuluhan di Puskesmas.  

k. Upaya Kesehatan Sekolah  

 Membina sarana keteladanan di sekolah, berupa sarana keteladanan gizi 

berupa kantin dan sarana keteladanan kebersihan lingkungan. 

 Membina kebersihan perseorangan peserta didik. 

 Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berperan secara aktif 

dalampelayanan kesehatan melalui kegiatan dokter kecil, dan lainnya. 

l. Upaya Kesehatan Olahraga  

 Perneriksaan kesehatan berkala. 

 Penentuan takaran latihan. 

 Pengobatan dengan latihan dan rehabilitasi. 

 Pengobatan akibat cedera latihan. 

 Pengawasan selama pemusatan latihan.  
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m. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat  

 Asuhan perawatan kepada individu di puskesmas maupun di rumah 

dengan berbagai tingkat umur, kondisi kesehatan, tumbuh kembang dan 

jenis kelamin. 

 Asuhan perawatan yang diarahkan kepada keluarga sebagai unit terkecil 

dari masyarakat (keluarga binaan). 

 Pelayanan perawatan kepada kelompok khusus diantaranya ibu hamil, 

anakbalita, usia lanjut dan sebagainya. 

 Pelayanan keperawatan pada tingkat masyarakat 

n. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja 

 Identifikasi. 

 Pemeriksaan kesehatan awal dan berkala untuk para pekerja. 

 Pemeriksaan kasus terhadap pekerja yang datang berobat ke 

puskesmas peninjauan tempat kerja untuk menentukan bahaya akibat 

kerja. 

 Kegiatan peningkatan kesehatan tenaga kerja melalui peningkatan gizi 

pekerja, Iingkungan kerja, dan kegiatan peningkatan kesejahteraan. 

 Kegiatan pencegahan kecelakaan akibat kerja, meliputi:  

 Penyuluhan kesehatan. 

 Kegiatan ergonomoik, yaitu kegiatan untuk mencapai kesesuaian 

antara alat kerja agar tidak terjadi stres fisik terhadap pekerja. 
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 Kegiatan monitoring bahaya akibat kerja. 

 Pemakaian alat pelindung  

 Kegiatan pengobatan kasus penyakit akibat kerja. 

 Kegiatan pemulihan kesehatan bagi pekerja yang sakit. 

 Kegiatan rujukan medik dan kesehatan terhadap pekerja yang sakit.  

o. Upaya Kesehatan Gigi Dan Mulut. 

 Pembinaan/pengembangan kemampuan peran serta masyarakat dalam 

upaya pemeliharaan diri dalam wadah program UKGM. 

 Pelayanan asuhan pada kelompok rawan. 

 Pelayanan medik gigi dasar, dan lainnya. 

p. Upaya Kesehatan Jiwa  

 Kegiatan kesehatan jiwa yang terpadu dengan kegiatan pokok puskesmas. 

 Penanganan pasien dengan gangguan jiwa. 

 Kegiatan dalam bentuk penyuluhan serta pembinaan peran serta 

masyarakat. 

 Pengembangan upaya kesehatanjiwa di puskesmas melalui 

pengembanganperan serta masyarakat dan pelayanan melalui kesehatan 

jiwa. 

 Pencatatan dan pelaporan.  

q. Upaya Kesehatan Mata  
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 Upaya kesehatan mata, pencegahan kesehatan dasar yang terpadu dengan 

kegiatan pokok Iainnya. 

 Upaya kesehatan mata. 

 Anamnesa 

r. Pemeriksaan visus dan mata luar, tes buta warna, tes tekanan bola mata, tes 

saluran air mata, tes lapangan pandang, funduskopi, dan pemeriksaan 

laboratorium.  

 Pengobatan dan pemberiaan kacamata  

s. Upaya pembinaan peran serta masyarakat  

Upaya pembinaan peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui : 

 Penggalangan dukungan penentu kebijaksanaan, pimpinan wilayah, limas 

sektoral dan berbagai organisasi kesehatan. 

 Persiapan petugas penyelenggara melalui latihan, orientasi atau sarasehan 

kepemimpinan di bidang kesehatan. 

 Persiapan masyarakat, melalui rangkaian kegiatan untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam mengenal dan memecahkan masalah 

kesehatan, dengan menggali dan menggerakkan sumber daya yang 

dimilikinya, melalui rangkaian kegiatan:  

 Pendekatan kepada tokoh masyarakat. 

 Survei mawas diri masyarakat untuk mengenali masalah kesehatannya. 
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 Musyawarah masyarakat desa untuk penentuan bersama rencana 

pemecahan masalah kesehatan yang dihadapi. 

t. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional 

 Melestarikan bahan-bahan tanaman yang dapat digunakan untuk 

pengobatan tradisional. 

 Melakukan pembinaan terhadap cara-cara pengobatan tradisional.  

 

4.9. Struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I 

Kabupaten Kampar. (Pada Lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


