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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan

Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan

daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah dan daerah, serta didukung dengan adanya PP Nomor 25 tahun 2000

tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan kabupaten/kota sebagai

daerah otonomi.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menindak lanjuti UU dan PP

tersebut telah menerbitkan Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 tanggal 10

November 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi kepala bagian dan Tata

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut :

Tabel IV.1 Susunan Organisasi kepala bagian dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Pelalawan

No Jabatan Nama

1. Kepala Dinas Dr. Endid Romo Pratiknyo

2. Sekretaris H. Asril.k, SKM,M.kes

3. Kasubag Program Kristina. HR, SKM

4. Kasubag Umum dan kepegawaian H. Abdul Wahab, SH

5. Kasubag keuangan Syafrianiwati, SE

6. kasubag pelayanan kesehatan Agus Subagio, SKM, M.Kes

7. kasubag pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan

Dr.H. Rafles

8. Kasubag kesehatan keluarga dan promosi
kesehatan

Drs.Herizal

9. Kasubag pengembangan sumber daya
dan informasi kesehatan

Zulpan, S.Pi. MSi

10. Kasi pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan

Dr. Irna
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11. Kasi surveilans dan kesehtan matra Zais Maladewa, SKM
12. Kasi gizi Drg. Suhaeri, MPH

13. Kasi informasi dan evaluasi kesehatan Sri Rezeki, SKM

14. Kasi farmasi,makanan,minuman dan
Alkes

Dr. Zul Anwar

15. Kasi pemberantasan penyakit bersumber
binatang dan menular langsung

Ferimen Wandri, SKM

16. Kasi kesehatan keluarga dan KB Rifdarweni, SKM

17. Kasi pengembangan tenaga kesehatan Melli oktiana, SKM

18. Kasi bina sarana kesehatan Drg. Suhendri

19 Kasi penyehatan lingkungan Harrismon Edd, S. Farm, Apt

20 Kasi promosi kesehatan dan PSM Drg.Pramono Rendro pangarso

21 Kasi pengembangan tenaga kesehatan Dr.Hj. Erina Zulfa

22 UPTD Bapelkes Dr. Syahrinal

23 UPTD Farmasi Darmadi

24 UPTD Labkesda Tri Apriati, SKM

25 UPTD Puskesmas 12 kecamatan Drg. Erlinda
Dr.Siti Andan Dewi
Dr. Hj. Dahwiyana
Firdaus Santa Putra, SKM
Ermayanti, SKM
Adi Purwanto, SKM
Dr. Era Ibrahim
Rahmat Hidayatullah, SKM
Dr. Leila Handayani
Ardi Arsyad, SKM
Dr. Bambang Hermanto
Nurmaini, SKM

Sumber Data: Kasubag Umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten
Pelalawan
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4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 21 tanggal 01April

tahun2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pelalawan,

ditetapkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan sebagai

berikut : “Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesehatan”, untuk menyelenggarakan

tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang kesehatan.

2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan.

3. Pelaksaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan.

4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksaan kegiatan bidang
pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,
kesehatan keluarga dan pengembangan sumber daya kesehatan.

5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kesehatan.

6. Pembinanaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

4.3. Visi dan misi dinas kesehatan kabupaten pelalawan

A. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan

Visi dapat juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan atau mendorong

semua stakeholder berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai

jangkauan lima tahun kedepan atau lebih. Visi merupakan keadaan ideal sfatnya

memberikan inspirasi dan arah serta posisi setting dimasa depan.

Penyusunan visi ini dimaksutkan untuk menentukan arah pembangunan

SKPD yang menunang pencapaian kinerja kepala daerah terpilih serta program

perioritas pembangunan dari kepala daerah dengan memperhatikan tugas dan

fungsi dinas kesehatan.



52

Visi dinas kesehatan kabupaten pelalawan adalah :

Mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas dan berkeadilan menuju

masyarakat pelalawan sehat.

B. Misi dinas kesehatan kabupaten pelalawan

Misi merupakan jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima

manfaat apa kompetensi utama SKPD dan mengapa itu perlu dilakukan. Misi

sifatnya berlaku secara terus menerus ( tidak terbatas waktunya ).

Misi terdiri atas pernyataan misi dan nilai-nilai utama atau “ core values”

yang menjadi landasan operasional untuk mencapai misi. Penjelasan misi perlu

menjawab : siapa kita, apa tujuan kita, masalah apa yang perlu diatasi, apa yang

membuat kita lebih unik sebagai SKPD, dan nilai-nilai utama apa yang akan

memandu kita mencapai misi.

Untuk mencapai misi yang telah, maka misi yang perlu diemban akan

dilaksanakan adalah :

a. Meningkatkan dan memantapkan manajemen dan kinerja serta pelayanan

kesehatan yang terjangkau, bermutu, adil dan merata disemua tingkat

administrasi dan unit-unit pelayanan kesehatan.

b. Meningkatkan dan mengembangkan promosi kesehatan dan

membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat.

c. Meningkatkan kinerja dan memperkuat upaya-upaya pengendalian

penyakit dan mewujudkan lingkungan sehat, serta penanggulangan

masalah gizi masyarakat.

d. Meningkatkan kualitas sistem informasi kesehatan (SIK)

e. Memantapkan kemitraan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.
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4.4. Program dan kegiatan dinas kesehatan kabupaten pelalawan

Program merupakan kumpulan kegiatan sistematis dan terpadu yang

dilksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dengan bekerja sama

dengan masyarakat guna mencapai sasaran ( Hasil ) tertentu.

Visi, misi, tujuan strategi, dan sasaran utama, maka disusunlah program-program

dinas kesehatan kabupaten pelalawan sebagai beriku :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

a. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. Penyediaan bahan makanan dan minuman

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12. Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa

13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Kegitan

1. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

3. pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan/peralatan kantor

4. bimtek pengelolaan/inventarisasi asset daerah bagi puskesmas dan IFK

se kabupaten pelalawan
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3. program peningkatan disiplin aparatur

a. kegiatan

1. pengadaan pakaian dinas dan perlengkapanya

2. pengadaan pakaian KORPRI

4. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a. kegiatan

1. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2. penilaian jabatan fungsional

5. program peningatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

a. kegiatan

1. penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

dan keuangan SKPD

2. monitoring dan evaluasi capaian kinerja

6. program obat dan perbekalan kesehatan

a. kegiatan

1. pengadaan obat dan perbekalan kesehatan kabupaten pelalawan

2. peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

7. program upaya kesehatan masyarakat

a. kegiatan

1. pelayanan tim kesehatan pada kegiatan khusus

2. peningkatan kesehatan anak sekolah

3. penyelenggaraaan UPTD puskesmas

4. peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis PTT

5. pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas gratis

6. penyediaan biaya jamkesda, jamkesmas dan jampersal kabupaten

pelalawan

7. pembinaan dan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji

8. peningkatan pelayanan kesehatan jiwa

9. revitalisasi desa siaga

10. deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)

11. penunjang operasional unit donor darah PMI



55

8. program pengawasan obat dan makanan

a. kegiatan

1. peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

9. program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

a. kegiatan

1. sosialisasi informasi sadra hidup sehat

10. program perbaikan gizi masyarakat

a. kegiatan

1. lomba posyandu dan desa UPGK tingkat kabupaten

2. pecan penimbangan balita

3. penanggulangan kurang energy kronis (KEP) anemia gizi besi,

gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) kurang vitamin A

4. operasional tim gangguan akibat kurang yodium

5.pemberian MP-ASI pada Baduta, PMT balita dan bumil berbasis

pangan lokal

6.pelatihan peningkatan kapsitas petugas puskesmas dalam tata laksana

gizi buruk

11. program pengembangan lingkungan sehat

a. kegiatan

1. pembinaan dan pengawsan depot air minum isi ulang

2. pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

12. program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

a. kegiatan

1. eliminasi penyakit kusta

2. program TB paru dan rabies

3. bulan imunisasi anak sekolah (BIAS)

4. imunisasi ibu hamil dan anak

5. penanggulangan KLB penyakit

6. pengamatan penyakit

7. penanggulangan demam berdarah

8. pengendalian dan penanggulangan malaria

9. eliminasi penyakit filaria (penyakit kaki gajah)
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10. pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi menular

seksual (IMS)

13. program standarisasi pelayanan kesehatan

a. kegiatan

1. monitoring, evaluasi dan pelaporan SIMPUS

2. penyusunan profil kesehatan

3. pertemuan deks info

4. district team problem solving (DTPS) bidang kesehatan untuk

perencanaan program

5. pertemuan lokakarya mini puskesmas

6. penilaian kinerja puskesmas

14. program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

a. kegiatan

1. pembangunan puskesmas

2. pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

15. program kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

a. kegiatan

1. kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

16. program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

a. kegiatan

1. penyuluhan keamanan pangan untuk industri rumah tangga pangan

(IRTP)

17. program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

a. kegiatan

1. pertemuan audit maternal perinatal (AMP)

2. pelacakan kasus kematian ibu dan bayi

3. pelatihan asuhan persalinan normal (APN)

4. pelayanan obstetri dan neonatal emergency dasar

5. pengadaan sarana dan prasarana di seksi KIA dan KB
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4.5. Prestasi yang pernah diraih oleh dinas kesehatan

1. Puskesmas berprestasi I tingkat propinsi ( puskesmas Bandar

petalangan 2009)

2. dokter teladan tingkat nasional (drg. Aznar. Puskesmas seikijang 2009)

3. Bidan teladan tingkat nasional (Rafiah. Puskesmas kala Kampar 2010)

4. CIBAN tingkat nasional (puskesmas seikijang 2009)

5. juara satu lomba posyandu tingkat propinsi 2012

6. tenaga kesehatan teladan tingkat nasional (Tenaga Kesling 2012)


