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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang. 

Kesehatan sebagai hak asasi manusia secara tegas di amanatkan oleh 

Undang-undang Dasar 1945, di mana dinyatakan bahwa setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan. Di dunia internasional, konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia 

(WHO) tahun 1948 juga menyatakan bahwa “Health is a fundamental right”, 

yang mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan 

mempertahankan serta meningkatkan yang sehat. Hal ini melandasi pemikiran 

bahwa sehat sebagai hak asasi manusia dan sehat sebagai investasi.  

Pembangunan kesehatan Kota Padang secara umum bertujuan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya dengan indikator 

meningkatnya sumber daya manusia, meningkatnya kualitas hidup 

masyarakat, memperpanjang umur harapan hidup, meningkatnya 

kesejahteraan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup 

sehat. 

Visi Indonesia sehat 2010 sebagai visi pembangunan kesehatan yang 

kemudian ditindaklanjuti di tingkat Propinsi dan tingkat kabupaten kota telah 

menetapkan paradigma sehat sebagai salah satu strategi disamping 

profesionalisme, JPKM dan Desentralisasi.  
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Profil Kesehatan Kota Padang merupakan salah satu media informasi 

Pembangunan Kesehatan di Kota Padang yang memberikan informasi secara 

luas kondisi kesehatan di seluruh wilayah Kota Padang.  

1.2. Tujuan 

1.2.1. Tujuan Umum : 

Untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian upaya kesehatan dalam 

hal kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan menuju Padang Sehat 

dan juga sejalan dengan standar SPM dan IS 2010 serta untuk 

menyediakan data dan informasi Pembangunan Kesehatan di Kota Padang. 

1.2.2. Tujuan Khusus : 

1. Diperolehnya data dan informasi analisa situasi secara umum di Kota 

Padang yang meliputi kondisi geografi, topografi dan sosial ekonomi pada 

tahun 2008. 

2. Diperolehnya data dan informasi Program dan kegiatan prioritas yang 

sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Padang pada tahun 2008. 

3. Diperolehnya data dan informasi derajat kesehatan Kota Padang tahun 

2008. 

4. Diperolehnya data dan informasi cakupan program dan kegiatan Dinas 

Kesehatan Kota Padang pada tahun 2008. 

5. Diperolehnya data dan informasi analisa epidemiologi penyakit di Kota 

Padang. 
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1.3. Sistematika Penulisan. 

Buku Profil Kesehatan Kota Padang Tahun 2008 ini disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN. 

BAB ini berisi penjelasan tentang dasar penilaian atau indikator yang 

digunakan dan tujuan penyusunan serta sitematika penulisan buku profil 

kesehatan Kota Padang Tahun 2008. 

BAB II. GAMBARAN UMUM. 

Bab ini menyajikan uraian tentang letak geografis, administrasi, jumlah 

sarana dan prasara serta informasi umum lainnya, disamping juga 

diuraikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya kesehatan seperti 

kependudukan. 

BAB III. PROGRAM KESEHATAN KOTA PADANG 

Bab ini berisi uraian tentang upaya kesehatan dan capaian program-

program lintas program yang dilakukan selama tahun 2008. 

BAB IV. PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN. 

Bab ini menguraikan hasil-hasil capaian upaya kesehatan yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2008 dengan membandingkan cakupan tahun 

sebelumnya dan cakupan program yang direncanakan tahun ke depan. 

Dengan mempedomani Padang Sehat, SPM dan Indonesia Sehat 2010. 
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BAB V. KESIMPULAN 

Bab ini merupakan sajian penting berisi hal-hal yang perlu diperhatikan, 

diperbaiki untuk penyusunan rencana strategi kesehatan kota padang tahun 

2009. Selain keberhasilan bab ini juga mengemukakan hal-hal yang 

dianggap masih kurang dalam rangka menuju Padang Sehat, pencapaian 

indikator SPM dan IS 2010. 

BAB VI. PENUTUP 

LAMPIRAN 

Lampiran ini berisi tabel hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah 

ditetapkan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1. Geografi 

Letak Kota Padang secara geografis pada bagian pantai Barat 

Sumatera pada posisi  00
0
 44 ‘ 00‘’- 01’08” 35” Lintang Selatan dan 100

0
 

08’ 35” – 100’ 34’ 09” Bujur Timur dengan luas keseluruhan 694,96 Km
2.

. 

Secara geogafis Kota Padang merupakan perpaduan dataran rendah dan 

perbukitan serta aliran sungai dan pulau - pulau. dengan uraian  21 buah 

sungai dan 19 buah pulau yang tersebar di beberapa kecamatan dengan 

pemanfaatan lahan produktif 180 km
2
 sedangkan panjang pantai 68.126 

Km.. Curah hujan rata rata adalah 384,88 mm perbulan. Temperatur  22C 

– 31,7C dengan kelembaban udara berkisar 70 – 84% ( BAPEDA Kota 

Padang, 2007). 

Secara administrasi Pemerintah Kota Padang terdiri dari 11 

Kecamatan dan 104 Kelurahan Kota Padang ini sebelah Utara  berbatas 

dengan Kabupaten Padang Pariaman’ sebelah Selatan berbatas dengan 

Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten 

Solok, sebelah Barat berbatas dengan Samudra Indonesia  ( BAPEDA 

Kota Padang, 2007). 

2.2. Demografi. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2008, 

tercatat jumlah penduduk kota Padang sebanyak 838.190 jiwa yang terdiri 

dari 416.942 jiwa laki-laki dan 421.248 jiwa perempuan dengan ratio  

98,98 dimana laju pertumbuhan penduduk 2,09 % per tahun. Kecamatan 
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yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya adalah Kecamatan Koto 

Tangah(3,78 %). Kelompok umur terbanyak terdapat pada kelompok umur 

20-24  tahun sebanyak 104.463 jiwa. ( BPS Kota Padang, 2007 ) 

Untuk tahun 2008 terdapat 38.099 KK miskin.  Adapun kecamatan 

yang paling banyak KK miskin adalah Kecamatan Koto Tangah dengan 

jumlah 6584 KK miskin ( BAPEDA Kota Padang, 2008 ) 

 Derajat kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, 

di Kota Padang berdasarkan tingkat pendidikan dimana jumlah terbanyak 

adalah pada tingkat SMU yaitu 10.021 jiwa ( Disnaker dan UKM Kota 

Padang 2007 ). 

  Dari segi sosial ekonomi penduduk dapat dilihat perkembangan 

penduduk yang bekerja sangat bervariasi kondisinya dari tahun ke tahun. 

Menurut Badan Pusat Statistik, persentase penduduk berumur 10 tahun 

keatas yang termasuk dalam angkatan kerja sebanyak 43,38%. Angkatan 

kerja ini di bagi dalam 2 bahagian yaitu bekerja (41,21 %) dan mencari 

pekerjaan (2,17 %). Sebagian besar penduduk bekerja di bidang 

perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 32,69 % dan disusul sektor jasa-

jasa yaitu 22,57% ( BPS Kota Padang, 2007 ). 

2.3. SARANA KESEHATAN    

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan 

kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan. Dalam upaya 

mencapai tujuan tersebut penyediaan sarana dan prasarana  kesehatan yang 
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bermutu merupakan hal yang penting. Adapun sarana kesehatan yang 

terdapat di Kota Padang adalah : 

1. Puskesmas 

Pada tingkat pelayanan dasar, saat ini terdapat 20 buah puskesmas yang 

terletak pada 11 kecamatan di Kota Padang dan diantaranya terdapat 7 

buah puskesmas perawatan. 

2. Puskesmas Pembantu 

Puskesmas Pembantu didirikan untuk meningkatkan aksesibilitas 

pelayanan kesehatan sampai ke daerah sulit dijangkau dan juga memenuhi 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sehingga 

masyarakat mendapatkan pelayanan yang , letaknya  tersebar sebanyak 58 

buah puskesmas pembantu di masing- masing puskesmas induk. 

3. Puskesmas Keliling 

Sarana transportasi pendukung pelayanan puskesmas (puskesmas keliling) 

pada tahun 2008 tersedia Puskesmas Keliling sebanyak 20 unit. Artinya 

setiap Puskesmas sudah didukung fasilitas Puskesmas keliling 1 unit.. 

Dengan meratanya keberadaan Puskesmas keliling di Kota Padang 

diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat secara 

merata dan terjangkau. 

4. Sarana kesehatan lainnya 

a. Rumah Sakit Umum Daerah  :  1  buah. 

b. Rumah Sakit Swasta   :  22 buah. 

c. Rumah Sakit Pemerintah   :   4  buah. 
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d. Balai Pengobatan    :   42  buah. 

e. Apotik     :  150 buah. 

f. Toko Obat     :  118 buah. 

g. Bidan Praktek Swasta   :  370 orang. 

h. Dokter  Umum Praktek   :  177 orang. 

i. Dokter Gigi    :  140 orang. 

j. Dokter Spesialis    :  188 orang.  

k. Laboratorium Kesehatan Swasta  :  13 buah. 

l. Optikal     :  33 buah. 

m. Pos Yandu     :  845 buah. 

n. Rumah Bersalin    :  39 buah 

o. Rumah Sakit Bersalin   :  9 buah 

 

2.4. TENAGA KESEHATAN  

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari tenaga kesehatan 

merupakan  tenaga penentu dalam keberhasilan pelayanan kesehatan.  

Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan merupakan fondasi yang 

dibutuhkan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Kebutuhan 

tenaga ini dikaitkan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, rencana 

pengembangan fasilitas kesehatan, dan jumlah penduduk dalam sebuah 

wilayah kerja. Setiap tingkat administrasi pelayanan mempunyai formasi 

tenaga  bervariasi sejalan dengan kebutuhan kesehatannya dan rasio yang 

seimbang antara jumlah tenaga medis, paramedis dan pendukung 

administrasinya.  

 Jumlah tenaga medis yang ada sekarang adalah 110 orang, 

paramedis 529 orang, dan tenaga farmasi 50 orang yang tersebar diseluruh 
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Dinas Kesehatan kota Padang beserta jajaranya, dengan jumlah 

keseluruhan tenaga 1099 orang. 
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BAB III 

PROGRAM KESEHATAN DAERAH 

 

Pembangunan Kesehatan di Kota Padang mengacu pada visi dan 

misi dari Pembangunan Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

kesehatan daerah masing- masing. Dalam operasionalnya dilaksanakan 

semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya dan sarana yang tersedia, 

hal ini tentunya tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang diatasi 

secara bersama melalui strategi dan alternatif pemecahan masalah . 

 

3.1.   Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Kota Padang 

VISI 

Gambaran masyarakat Kota Padang yang ingin dicapai melalui 

Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut: “Kota Padang Sehat 

2010” yang ditandai dengan perubahan perilaku kearah hidup sehat sehingga 

tercapai keadaan sehat fisik, mental dan sosial, sehingga tercapai 

peningkatan kualitas hidup sehat yang mandiri. 

 

MISI 

1. Menggerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan. 

Para penanggung jawab program pembangunan harus memasukkan 

pertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan pembangunannya. Program 

pembangunan yang tidak berkontribusi positif terhadap kesehatan, apalagi 

yang berdampak negatif terhadap kesehatan seyogyanya tidak 

diselenggarakan. Untuk dapat terlaksananya pembangunan Kota Padang 

yang berkontribusi positif terhadap kesehatan, maka seluruh elemen dari 
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sistem kesehatan harus berperan sebagai penggerak utama pembangunan 

Kota Padang berwawasan Kesehatan. 

2. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat. 

Perilaku sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan 

pembangunan kesehatan. Karena apapun peran yang dimainkan oleh 

pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk secara mandiri 

menjaga kesehatan mereka, hanya sedikit hasil yang akan dapat dicapai. 

3. Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, 

Merata dan Terjangkau. 

Hal ini yang mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab sektor 

kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, 

merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan tidak semata berada ditangan pemerintah, melainkan 

mengikutsertakan sebesar-besarnya peran serta aktif segenap anggota 

masyarakat dan berbagai potensi swasta. 

4. Memelihara dan Meningkatkan Kesehatan Individu, Keluarga dan 

Masyarakat Beserta Lingkungannya. 

Untuk terselenggaranya tugas ini penyelenggaraan upaya kesehatan yang 

harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif yang 

didukung oleh upaya kuratif dan atau rehabilitatif. Agar dapat memelihara 

dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan 

pula terciptanya lingkungan yang sehat, dan oleh karena itu tugas-tugas 

penyehatan lingkungan harus pula lebih diprioritaskan.  

3.2    Strategi Untuk Mencapai Tujuan 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kesehatan Dinas 

Kesehatan Kota Padang mempunyai strategi sebagai berikut : 
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a.       Memantapkan koordinasi masyarakat dan kerjasama lintas sektoral 

terkait dengan Dinas Kesehatan.  

b. Meningkatkan prilaku kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta 

dalam meningkatkan kesehatan keluarga seacara swadaya dan swadana 

dengan potensi yang ada. 

c.       Meningkatkan kesehatan lingkungan melalui peningkatan sarana 

kesehatan lingkungan. 

d. Meningkatkan upaya kesehatan  melalui peningkatan sarana pelayanan 

kesehatan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, 

memperhatikan palayanan pada masyarakat miskin, bepenghasilan 

rendah dan menengah. 

e.       Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pelayanan kesehatan. 

f.       Meningkatkan perlindungan pada masyarakat dari ancaman bahaya 

Narkoba dan zat addiktif lainnya melalui koordinasi dengan lembaga 

terkait seperti ; Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Institusi 

Pendidikan dan Lembaga Sosial Masyarakat.    

 

3.3.      Tugas Pokok & Fungsi  

3.3.1 Struktur Organisasi  

Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai Dinas Teknis Walikota 

bertugas mengelola kesehatan sesuai dengan Perda  No 12 tahun 2004 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah 

melaksanakan kewenangan urusan rumah tangga dalam bidang kesehatan 

dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah, termasuk 

koordinasi terhadap semua kegiatan kesehatan oleh Dinas-dinas lainnya 

yang terkait dibidang Kesehatan. 
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Adapun Susunan Organisasi Dinas kesehatan terdiri dari : 

1. Kepala Dinas Kesehatan 

2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

    a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

    b. Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan 

3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : 

  a. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas 

  b. Seksi Farmasi dan Perizinan 

4. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :  

  a. Seksi Ibu, Anak dan Usia Lanjut 

     b. Seksi Gizi dan UKS 

5. Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit, membawahi : 

     a. Seksi Imunisasi dan Surveilans 

     b. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular 

  6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan 

membawahi :  

      a. Seksi Promosi Kesehatam 

      b. Seksi Kesehatan Lingkungan 

3.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi 

Kedudukan Dinas Kesehatan : 

Sesuai dengan Perda No. 12 tahun 2004 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi Dinas Daerah dan  Keputusan Walikota No. 18 tahun 
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2004 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, yaitu : 

Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai Dinas Teknis Walikota bertugas 

mengelola kesehatan dengan melaksanakan kewenangan urusan rumah 

tangga dalam bidang kesehatan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh 

Kepala Daerah, termasuk koordinasi terhadap semua kegiatan  Dinas-dinas 

lainnya yang terkait dibidang Kesehatan. 

 

Fungsi Dinas Kesehatan Kota Padang adalah : 

1. Perumusan kebijaksanaan, pemberian bimbingan teknis dilingkungan 

     Dinas Kesehatan Kota Padang 

2. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan umum 

3. Pembinaan terhadap  Unit pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan 

4. Pengelolaan urusan ke Tata Usahaan Dinas 

 

Bidang Kewenangan : 

1. Penyelenggaraan standar pelayanan minimal kesehatan 

2. Pemberian izin terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana 

kesehatan 

3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

4. Pengadaan dan pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan 

5. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan 

6. Penyelenggaraan sitim Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 
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7. Penyusunan rencana bidang kesehatan daerah 

8. Penanggulangan bencana dan wabah 

9. Penyelenggaraan peningkatan gizi masyarakat. 

 

3.4.   PROGRAM KESEHATAN KOTA PADANG 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Dinas Kesehatan 

merupakan Dinas yang bertanggung jawab dalam mengelola program 

kesehatan   di  Kota Padang.  Dinas Kesehatan Kota Padang dalam  

melaksanakan kewenangan dibidang kesehatan mempunyai satu Bagian dan 

empat Bidang terdiri dari ; Bagian Tata Usaha, Bidang P2P, Bidang PMKL, 

Bidang Kesga dan Bidang Yankes yang melaksanakan program dan kegiatan 

sebagai berikut : 

3.4.1. BAGIAN TATA USAHA 

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian , urusan rumah tangga, 

urusan peralatan dan perlengkapan Dinas Kesehatan Kota Padang 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Dalam rangka untuk melaksanakan tertib administrasi perkantoran maka  

perlu dilakukan berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan 

Administrasi Perkantoran antara lain :  

 Penyediaan jasa surat menyurat. 

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan telepon. 
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 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional. 

 Penyediaan jasa kebersihan kantor. 

 Penyediaan alat tulis kantor. 

 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan. 

 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor. 

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 

 Penyediaan peralatan rumah tangga. 

 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. 

 Penyediaan bahan logistik kantor. 

 Penyediaan makanan dan minuman. 

 Rapat – rapat koordinasi  dan konsultasi keluar daerah. 

 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 

 Peningkatan pelayanan jasa publik. 

 Penggadaan SIKD 

 Operasional Bimbingan tekhnis ke lapangan.  

 Belanja bahan logistik  ( Bahan pakai habis medis ) 

 Penyediaan jasa internet 

b. Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana  

Dalam rangka untuk melaksanakan program peningkatan sarana dan 

prasarana  maka Dinas Kesehatan Kota Padang melaksanakan kegiatan 

kegiatan antara lain :  
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 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 

 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional. 

 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor. 

 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 

 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor   

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Dalam rangka untuk melaksanakan program peningkatan disiplin aparatur 

maka Dinas Kesehatan Kota Padang melaksanakan kegiatan kegiatan 

antara lain : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.   

d. Program Penggadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana  

Puskesmas, Pustu dan Jaringannya. 

Dalam rangka terwujudnya Kota Padang 2010 perlu dilakukan berbagai 

upaya peningkatan  sarana dan prasarana fisik pelayanan kesehatan seperti: 

1. Pembangunan baru puskesmas. 

2. Rehab Puskesmas 

3. Perluasan Gedung Puskesmas 

4. Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu. 

5. Rehab  Puskesmas Pembantu 

6. Penggadaan Alat Medis dan Non Medis  

7. Penggadaan kendaraan roda 4 puskel 

8. Rehab fisik kendaraan puskel roda 4 

9. Pembangunan baru poskesdes 

10. Rehab Rumah Dokter Puskesmas Nanggalo  
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Hal ini secara langsung akan meningkatkan mutu pelayanan dan 

jangkauan pelayanan kesehatan yang pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat secara 

optimal. 

Disamping kegiatan – kegiatan tersebut diatas Sub. Bagian Umum 

dan Kepegawaian juga bertugas mengurus kepegawaian  di lingkungan 

Dinas Kesehatan, adapun hasil kegiatan selama Tahun 2008 : 

1. Sumber Daya Kesehatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Padang  

Tahun 2008 adalah 1.046 orang yang terbagi atas : 

a. Pegawai Negeri Sipil  (PNS) sebanyak  899 orang. 

b. Pegawai NPD sebanyak  9 orang. 

c. Pegawai Musiman sebanyak 15 orang. 

d. Pegawai honor harian sebanyak  4 orang  

e. Pegawai Tidak Tetap ( PTT )  sebanyak  119 orang yang terdiri dari : 

 Dokter umum sebanyak 15 orang. 

 Dokter Gigi sebanyak 2 orang  

 Bidan sebanyak 102 orang ).  

Dinas kesehatan yang mempunyai UPT Dinas yaitu Puskesmas yang 

mempunyai tenaga fungsional. Tenaga fungsional ini berprofesi sebagai 

Dokter umum, Dokter gigi, Perawat / bidan, Gizi, Sanitasi dan Farmasi 

dan lain - lain. 

2. Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 899 orang, yang menerima 

Keputusan naik pangkat 179 orang yang terdiri :  

a. Kenaikan Pangkat Periode April 2008. 
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 Kenaikan Pangkat Reguler sebanyak  29 orang 

 Kenaikan Pangkat Fungsional sebanyak 70  orang 

b. Kenaikan Pangkat Periode Okober 2008 

 Kenaikan Pangkat reguler sebanyak 10 orang 

 Kenaikan Pangkat Fungsional sebanyak  65 orang 

 Penyesuaian Ijazah 

3. Jumlah pegawai yang mengajukan usulan dari CPNS ke PNS  yaitu 

sebanyak        45 orang. 

4. Jumlah Pegawai yang naik gaji berkala  yaitu sebanyak  310 orang. 

5. Jumlah pegawai yang pensiun sebanyak 11 orang 

6. Jumlah pegawai yang pindah ke daerah lain sebanyak 2  orang. 

7. Jumlah pegawai yang pindah dari daerah lain sebanyak 24 orang. 

8. Jumlah pegawai yang titipan ke daerah lain sebanyak  8 orang 

 

2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan 

Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi 

penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, 

perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas. 

Adapun  kegiatan yang dilakukan adalah : 

a)   Administrasi Keuangan 

b) Mengkoordinir penyusunan rencana kerja  

c) Mengkoordinir penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan 

Perubahan Anggaran 
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d) Menyusun Proposal Health Workforce and Services Project Kota Padang 

e) Menyusun Lembaran Kerja dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Health 

Workforce and Services Project 

f) Melaksanakan bimbingan dan monitoring penyusunan rencana kerja 

g)  Monitoring dan Evaluasi program pembangunan kesehatan.  

 Dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar agar terjadi 

peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat, maka diharapkan adanya 

peningkatan terhadap manajemen kesehatan.  

Kegiatan Program Peningkatan Manajemen Kesehatan diantaranya : 

1. Penyusunan Laporan Tahunan  

2. Penyusunan Rencana Kerja  

3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran  

4. Penyusunan Laporan SAP  

5. Penyusunan Profil Kesehatan Kota Padang  

6. Pertemuan Manajemen Puskesmas 

7. Sosialisasi SAP 

8. Pertemuan Perencanaan Berbasis Kinerja 

9. Pertemuan PUMC dan Juru Pungut 

10. Pembinaan Perencanaan  ke Puskesmas 

11. Pengumpulan Data Laporan SAP 

12. Pembinaan Administrasi Keuangan 

13. Konsultasi RKA/DPA ke Bagian Keuangan Pemko Padang 

 

3.4.2. BIDANG KESEHATAN KELUARGA 
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Tujuan Program Kesehatan Keluarga bertujuan untuk : 

a. Menurunkan jumlah kesakitan ibu, balita, dan anak pra sekolah dan 

anak sekolah. 

b. Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka Kematian Bayi 

(AKB) 

AKI tahun 2010   : 125/100.000 KH 

AKB tahun 2010   : 26/100.000 KH 

AKABA tahun 2010  : 35/1000 KH 

1. Seksi Ibu, Anak dan lansia 

 Mengkoordinir dan melakukan pembinaan Kesehatan Ibu, Anak, dan 

KB 

 Mengkoordinir Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Puskesmas dan 

Puskesmas Pembantu dan RS serta Klinik Bersalin,Bidan Praktek. 

 Mengkoordinasikan pelayanan Bayi dan anak di Puskesmas sert 

Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit. 

 Melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan 

 Mengkoordinasikan pelayanan Keluarga Berencana 

 Mengkoordin asikan Pembinaan Dukun Bersalin 

 Mengkoordinasikan Bimbingan Teknis ke Puskesmas, Pustu dan Bidan 

Desa 

 Mengumpulkan bahan penyelenggaraan Usaha pelayanan dan 

pembinaan pola hidup sehat usia lanjut. 

 Mengkoordinir program penduduk usia lanjut 
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 Melaksanakan pembinaan kelompok lansia yang ada pada wilayah 

kerja Puskesmas 

 Membimbing Puskesmas dalam Program Lansia 

 Mendorong terbentuknya Posyandu Lansia 

 Membuat Laporan Kegiatan Seksi Lansia 

 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC Standar) : KIA dan K4 

 Mendeteksi Bumil dengan Resti sehingga dapat membuat rencana 

penanganan tindak lanjut apakah dirujuk ke Puskesmas atau ke RS. 

 Pelayan Ibu Bersalin dengan : 

- Tenaga Kesehatan 

- Dukun didampingi Bidan 

 Pelayanan Kesehatan Neonatal 

- KN 1  : 0-7 Hari 

- KN 2  : 8- 28 Hari 

 Kegiatan pelayanan kesehatan balita dan anak prasekolah melalui 

pemeriksaan tumbuh kembang secara berkala yang disebut dengan 

kegiatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita. 

 Kegiatan tatalaksana neonatal sakit melalui preningkatan penjaringan 

neonatal Resti 

 Kegiatan Stimulasi IntervensiDini secara terarah terhadap Balita 

dengan masalah penyimpangan perkembangan. 

 Kegiatan pelayanan kesehatan di TK 

 Kegiatan pembinaan Usila di Panti, Puskesmas melalui organisasi 

kelompok Usila dan berkembangnya jenis pelayanan kesehatan usila. 
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2. Seksi Gizi dan UKS 

 Melakukan pemantauan status Gizi Anak Balita dan Bumil 

 Melakukan pemantauan Status Gizi b alita dan Bumil melalui 

kegiatan di Puskesmas dan Posyandu 

 Melakukan pemantauan Anak Sekolah akibat kekurngan Yodium 

 Melakukan pemantauan anak  sekolah akibat kekurangan VIT.A 

 Merencanakan pemberian makanan tambahan pada kasus KEP 

 Program Gizi 

1. Program Keluarga Mandiri Sadar Gizi : 

- Pendidikan dan Pelatihan 

- Kampanye 

- Kajian Prilaku Keluarga 

- Pemberdayaan Keluarga 

  2. Program Perbaikan Gizi : 

- Sistim kewaspadaan Gizi 

- Pencegahan dan penanggulanagn kelaianan Gizi 

- Peningkatan konsumsi Gizi 

- Perbaikan Gizi Institusi 

- Upaya Perbaikan darurat.  

 Kegiatan penanggulangan masalah Gizi ke Depkes dan Dinas 

Kesehatan Propinsi 

 Mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan anak 

sekolah 

 Mengkoordinasikan kegiatan Usaha Sekolah tingkat SD,SMP,SMU 
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 Membina Puskesmas dalam bidang UKS 

 Melaksanakan pelatihan Guru UKS 

 Melaksanakan pelatihan K.K.R 

 Membina kegiatan Pramuka Saka Bhakti Husada 

 Membuat laporan UKS. 

 

3.4.3. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN  

1. Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan, memantapkan, 

mempertahankan jangkauan dan pemerataan serta meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan Puskesmas dan meningkatkan pemanfaatan 

pelayanan Puskesmas dan Rumah sakit oleh masyarakat serta 

meningkatkan, memantapkan, dan mempertahankan jangkauan dan 

pemerataan serta mutu pelayanan kesehatan rujukan menuju 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.  

Standar pelayanan minimal pelayanan seksi rumah sakit dan 

puskesmas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi 

jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2010 adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelayanan Pengobatan / Perawatan : 

- Cakupan rawat jalan  ( 15% ) 

- Cakupan rawat inap  ( 1% ) 

2. Pelayanan Kesehatan Gigi : 
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- Standar Pemeliharaan Kesehatan gigi dan mulut anak 

sekolah dan masyarakat :  

- 80% jumlah murid kelas selektif. 

- 20% jumlah penduduk desa binaan. 

  -     Jangkauan Pelayanan Penyembuhan : 

      - 4% jumlah penduduk wilayah Puskesmas 

  -     Pembinaan dan bimbingan : 

      - Jumlah SD UKGS yang dibina 80% dari jumlah SD  

    - Jumlah desa yang dibina 60% desa 

-    Frekwensi pembinaan : 

    - ke SD = 2 x / th per SD 

    - ke Desa/ kelurahan = 3 x / th 

-    Sikat gigi massal = 8 x / th per SD 

3. Pelayanan Kesehatan Jiwa  : 

- Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan 

umum (15%) 

4. Penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan 

masyarakat rentan : 

- Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Gakin dan 

masyarakat rentan ( 100% ) 

Sasaran yang hendak dicapai adalah : 

a. Tersusunnya kebijakan dan konsep pengelolaan program mendukung 

desentralisasi. 
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b. Meningkatnya mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan puskesmas. 

c. Menurunnya angka kesakitan dan kematian 

d. Meningkatnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan puskesmas 

oleh masyarakat. 

e. Terjangkaunya masyarakat didaerah khusus dan daerah rawan 

penyakit. 

f. Seluruh Rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang bermutu 

dan komprehensif 

g. Terwujudnya rumah sakit sebagai tempat pengembangan sumber daya 

manusia bidang kesehatan dan penerapan IPTEK kesehatan serta 

sebagai pelopor pembangunan yang berwawasan kesehatan sesuai 

dengan kelasnya. 

h. Berkembangnya kemampuan dan mantapnya kemandirian Rumah 

Sakit dalam pelayanan kesehatan rujukan 

i. Terwujudnya Rumah Sakit sebagai penggerak masyarakat agar 

mampu melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan 

individu, keluarga dan masyarakat. 

 

Kegiatan yang dilakukan  program ini adalah : 

a. Pengembangan program jaminan mutu dan penggunaan obat rasional 

b. Meningkatkan mekanisme dan dukungan kegiatan rujukan 

c. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada kelompok 

masyarakat rawan penyakit 
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d. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di Puskesmas. 

e. Peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha 

dalam pembangunan kesehatan 

f. Pemantauan dan penilaian terhadap pelayanan dan pelaporan rumah 

sakit dan Puskesmas. 

g. Perumusan perbaikan konsep dasar upaya kesehatan rujukan dan 

pemantapan kebijakan serta pengelolaan program pelayanan kesehatan 

rujukan, mendukung kemandirian Rumah Sakit dan desentralisasi 

h. Terjaminnya pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin 

i. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan  Rumah Sakit 

 

2. Seksi Farmasi dan Perizinan  

      Seksi Farmasi dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan, pengawasan terhadap pemakaian dan peredaran obat, alat 

kesehatan, kosmetik, makanan, minuman , serta memproses, 

menerbitkan izin tenaga kesehatan (SIK), sarana dan fasilitas dibidang 

kesehatan.Uraiannya adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produksi, 

peredaran dan pemakaian obat, alat kesehatan, kosmetik serta makanan 

dan minuman. 

b. Memproses dan menerbitkan izin dibidang kesehatan termasuk 

sertifikat Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga ( P-IRT ). 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan 

baik pemerintah maupun swasta. 



PROFIL TAHUNAN DKK TAHUN 2008 EDISI 2009 

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG 28 

d. Melakukan pengolahan dan analisa data, penggunaan, peredaran obat-

obatan di rumah sakit, puskesmas, serta sarana kesehatan lainnya. 

Sasaran pokok program ini adalah, mencegah dan mengamankan 

peredaran sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan yang terdiri 

dari : 

a. Program pengamanan bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat 

narkotika, Psikotropika, zat adiktif lain dan bahan berbahaya lainnya 

b. Program pengamanan dan pengawasan makanan dan bahan tambahan 

makanan 

c. Program pengawasan obat, obat tradisional, kosmetika dan alat 

kesehatan 

d. Program penggunaan obat rasional 

e. Program obat esensial 

f. Program pembinaan dan pengembangan obat asli Indonesia 

g. Program pembinaan dan pengembangan industri farmasi 

Standar pelayanan minimal seksi farmasi dan perizinan adalah : 

1. Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan : 

- Ketersediaan obat sesuai kebutuhan ( 8,5% ) 

- Pengadaan obat essensial ( 100% ) 

- Pengadaan obat generik ( 95% ) 

2. Pelayanan penggunaan obat generik : 

- Penulisan resep obat generik ( 90% ) 

3.4.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN 

LINGKUNGAN  
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Program promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan  

bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih 

sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang 

berasal dari lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan individu, 

keluarga dan masyarakat yang optimal. 

Sasaran yang hendak dicapai melalui program ini adalah 

meningkatnya mutu lingkungan hidup, serta kemauan dan 

kemampuan individu, keluarga dan masyarakat serta pemerintah 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan 

kesehatan. 

Kegiatan-kegiatan  yang tercakup dalam lingkungan sehat adalah : 

a. Kegiatan  Kawasan Sehat 

b. Kegiatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

c. Kegiatan   Hygiene dan Sanitasi Tempat Tempat Umum  

d. Kegiatan Permukiman, Perumahan dan Bangunan Sehat. 

 

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan  yang telah 

ditetapkan adalah : 

a. Penyuluhan Kesehatan berupa penyebaran informasi untuk perilaku 

hidup bersih dan sehat  serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

dibidang kesehatan 

b. Pengembangan PSM dan organisasi sosial melalui forum kota sehat 

c. Pengawasan dan pembinaan Tempat  Tempat Umum 

d. Pengawasan Kualitas Air 
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e. Peningkatan fungsi posyandu dan kinerja pokjanal Posyandu 

f. Pengembangan PSM dan organisasi sosial dalam upaya kesehatan 

masyarakat 

g. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM)  

 

Rincian kegiatan dari Program Kesehatan Lingkungan adalah : 

a. Membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan 

dengan kegiatan kesehatan lingkungan. 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencemaran 

lingkungan ( udara, air, tanah dan bahan pencemar yang berasal dari 

industri, pestisida, kendaraan bermotor, rumah sakit dan tempat usaha 

lainnya), serta pengawasan terhadap kualitas air ( air minum, air 

bersih, air badan air, kolam renang, pemandian umum, dan limbah). 

c. Melakukan pembinaan, pengawasan TPS, TPA bekerjasama dengan 

lintas sektor dan dinas terkait 

d. Melakukan pembinaan terhadap kelompok pemakai air (POKMAIR) 

dan kader kesehatan lingkungan. 

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tempat-tempat umum (hotel, 

terminal, pasar, rumah sakit, bioskop, mesjid/rumah ibadah, salon, 

daerah tujuan wisata) dan tempat pengolahan makanan ( rumah 

makan/restoran, industri makanan dan minuman, jasa boga) dan 

pengambilan sampel makanan minuman. 

f. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana percontohan 

TTU/TPM. 
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g. Melakukan pemantauan KLB keracunan makanan dan minuman. 

h. Melakukan pengumpulan data, analisa data yang berhubungan dengan 

kegiatan kesehatan lingkungan. 

i. Melakukan pemeriksaan ke lapangan dalam rangka pemberian izin 

layak kesehatan tempat usaha. 

 

Rincian kegiatan Seksi promosi kesehatan adalah sbb : 

a. Melaksanakan penyuluhan kesehatan dalam rangka meningkatkan 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

b. Menyebarluaskan informasi kesehatan melalui poster, radio, televisi, 

billboard, leaflet dan media lainnya. 

c. Menyediakan data yang berhubungan dengan seksi promosi kesehatan 

d. Mengumpulkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan 

penyuluhan kesehatan masyarakat. 

e. Melakukan koordinasi pelaksanaan bimbingan penyuluhan dengan 

instansi terkait. 

f. Menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor. 

g. Menggerakkan partisipasi masyarakat melalui organisasi 

kemasyarakatan, generasi muda, pramuka dan LSM. 

h. Membina kelompok-kelompok potensial yang ada di masyarakat. 

i. Membina kader-kader kesehatan dan kader posyandu. 

j. Melakukan pembinaan tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat. 
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k. Membuat dan menganalisa data yang berkaitan dengan kegiatan seksi 

Promosi Kesehatan. 

l. Melakukan pencatatan dan memberikan laporan kepada kepala bidang. 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

n. Membuat rencana dan melaksankan kegiatan yang berhubungan 

dengan kegiatan kesehatan lingkungan 

o. Penyuluhan terhadap penyalahgunaan NAPZA dan obat terlarang 

lainnya. 

 

3.4.5. BIDANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT  

Program Pencegahan dan Pemberantasan  Penyakit Menular 

mempunyai peran penting dalam menurunkan angka kesakitan dan 

kematian, dimana pada  akhirnya dapat dicapai  peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat secara optimal. Beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan dalam program  Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit  

ini adalah   Imunisasi, TB- Paru, Kusta ,Rabies, Filaria, DBD, Malaria, 

Survailans,  dan  lain sebagainya.  Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan 

langsung oleh Puskesmas, Rumah Sakit maupun Dokter dan Bidan Praktek 

Swasta, dan dilakukan  promosi melalui Posyandu dan kelompok potensial 

lainnya. Kegiatan lainnya yang langsung dilaksanakan dilapangan adalah 

pengobatan dan penanggulangan KLB, PSN – DBD dan juga fogging / 

pengasapan. 
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BAB IV 

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 

 

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan dapat dilihat dari berbagai 

indikator yang digunakan untuk memantau derajat kesehatan  sekaligus 

sebagai evaluasi keberhasilan pelaksanaan program. 

4.1. DERAJAT KESEHATAN 

Pada prinsipnya pembangunan kesehatan telah menunjukkan suatu 

keberhasilan dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara 

cukup bermakna, walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan 

hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. 

Untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan tersebut perlu dilakukan 

analisis situasi dan kecenderungan di masa mendatang. 

4.1.1  Angka Kematian Bayi Kota Padang Tahun 2008 

Kasus kematian bayi pada tahun 2008 adalah 164 orang / 15.693 

kelahiran hidup dan 10,4 per 1000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan kasus kematian yang 

bermakna dimana pada tahun 2007 terdapat  315 orang kematian bayi dari 

14.346 kelahiran hidup dan 21,9  per 1.000  kelahiran hidup. 

4.1.2  Angka Kematian Ibu Kota Padang Tahun 2008 

Angka kematian maternal tahun 2008 sebanyak 15 orang / 15.693 

kelahiran hidup dan 95,5/ 10.000 kelahiran hidup. Angka ini sudah 

menunjukkkan penurunan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2007 
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Angka Kematian Ibu  terdapat 18 orang yang meninggal dari 14.346 

kelahiran dan 125 dari 100.000 kelahiran Hidup.  

4.1.3  Angka Kematian Perinatal Tahun 2008  

Angka kematian Perinatal 142 orang / 15.693 kelahiran hidup. 

Jumlahnya masih cukup tinggi Hal dan telah dilakukan intervensi yang 

tepat guna meningkatkan pemantauan dan penurunan kasus kematian 

tersebut. Diharapkan dengan lebih terpantaunya kasus kematian, maka 

dapat di ketahui permasalahan kesehatan ibu dan anak yang ada di 

masyarakat. 

 

4.2. BAGIAN TATA USAHA 

 Kedudukan Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kota Padang 

sebagai unsur membantu Kepala Dinas Kesehatan  Kota Padang  dengan 

tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Tata Usaha  mempunyai 

Dua Sub. Bagian Yaitu Sub.Bag. Umum & Kepegawaian dan Sub. Bagian 

Perencanaan &  Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha  dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang. 

4.2.1. Sub.Bagian Umum & Kepegawaian 

   Berdasarkan tugas pokok dan fungís bagian umum dan 

kepegawaian  bertanggung jawab dalam mengelola sarana dan prasarana 

serta ketenagaan pada bidang kesehatan di daerah Kota Padang. 

1. Sarana Kesehatan 
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Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan 

kualitas dan pemerataan jangkauan pelayan kesehatan. Dalam upaya 

mencapai tujuan tersebut penyediaan sarana dan prasarana  kesehatan yang 

bermutu merupakan hal yang penting.  

 

 

a. Puskesmas  

Fasilitas pelayanan yang tersedia di kota Padang saat ini, secara 

umum sudah memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, 

meskipun kurang terdistribusi secara merata. Pada tingkat pelayanan dasar, 

saat ini terdapat 20 buah puskesmas yang terletak pada 11 kecamatan di 

Kota Padang dan didukung 60 buah puskesmas pembantu, artinya setiap 

puskesmas didukung oleh 2 sampai 3 puskesmas pembantu bahkan lebih . 

b. Puskesmas Pembantu 

Dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kesehatan yang 

diberikan pada unit pelayanan dan tuntutan dari masyarakat atas pelayanan 

yang cepat dan terjangkau sudah menjadi kebutuhan mendesak  sehingga 

berdirinya Puskesmas Pembantu yang tersebar disesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada. Saat ini jumlah puskesmas Pembantu sudah 

meningkat dari 49 buah pada tahun 2000 menjadi 58 buah pada tahun 

2008. Pada Tahun 2007  sudah dibangun sebanyak  5 ( Lima ) unit 

Poskesdes  yang berlokasi di  Poskesdes Jondul Lapai, Poskesdes Pisang  

Jadi Marapalam, Poskesdes Limau Manis Selatan,  Poskesdes Batang Arau 
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dan Poskesdes Koto Luar. Pada Tahun 2008 dibangun lagi sebanyak  6 

unit poskesdes yaitu Poskesdes Seberang Padang, Poskesdes Cengkeh, 

Poskesdes Bungus, Poskesdes Ikur Koto, Poskesdes Kuranji dan 

Poskesdes Rimbo Kaluang.  

c. Puskesmas Keliling 

Sarana transportasi pendukung pelayanan puskesmas (puskesmas 

keliling) pada tahun 2004 berjumlah 18 buah dimana 65 % diantaranya 

sudah berusia diatas 15 tahun dan pada tahun 2008 Puskesmas Keliling 

roda 4 di puskemas berjumlah 20 unit dan kendaran roda 2 sebanyak 88 

unit (Baik dan Rusak ringan ) Artinya setiap Puskesmas sudah didukung 

fasilitas Puskesmas keliling roda 4 sebanyak 1 unit. Kendaraan operasional 

Roda 4 di Dinas Kesehatan Kota Padang berjumlah 14 unit dan kendaraan 

roda 2 berjumlah 18 unit. Dalam perkembangannya Puskel dari tahun ke 

tahun terus meningkat jumlahnya walaupun ada yang berusia diatas 15 

tahun. dengan meratanya keberadaan Puskesmas keliling di Kota Padang 

diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat secara 

merata dan terjangkau.  

2. Tenaga Kesehatan : 

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari – hari  tenaga kesehatan 

merupakan  tenaga yang dibutuhkan berdasarkan rasio standar. Kebutuhan 

tenaga ini dikaitkan dengan rencana pengembangan fasilitas kesehatan, 

Setiap tingkat administrasi pelayanan mempunyai formasi pegawai  

bervariasi sejalan dengan mobilisasi pegawai sehingga pada gilirannya 

kebutuhan dan pengadaan tenaga kesehatan di suatu tempat pelayanan 
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kadang - kadang tidak seimbang. Berikut Jumlah Tenaga yang berada Di 

Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2008. 

  

 Selama Tahun 2008, Sub. Bagian Umum & Kepegawaian  sudah 

melaksanakan kegiatan rumah tangga Dinas Kesehatan Kota Padang 

antara lain : 

a.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Untuk melaksanakan tertib administrasi perkantoran maka  perlu 

dilakukan berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan administrasi 

Perkantoran antara lain :  

 Penyediaan jasa surat menyurat. 

 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya listrik, air dan telepon. 

 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional. 

 Penyediaan jasa kebersihan kantor. 

 Penyediaan alat tulis kantor. 

 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan. 

 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor. 

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 

 Penyediaan peralatan rumah tangga. 

 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. 

 Penyediaan bahan logistik kantor. 
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 Penyediaan makanan dan minuman. 

 Rapat – rapat koordinasi  dan konsultasi keluar daerah. 

 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 

 Peningkatan pelayanan jasa publik. 

 Penggadaan SIKD 

 Operasional Bimbingan tekhnis ke lapangan.  

 Belanja bahan logistik  ( Bahan pakai habis medis ) 

 Penyediaan jasa internet  

    b.  Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana  

Dalam rangka untuk melaksanakan program peningkatan sarana 

dan prasarana  maka Dinas Kesehatan Kota Padang melaksanakan 

kegiatan kegiatan antara lain :  

 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 

 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional. 

 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor. 

 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 

 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor   

            c.   Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Dalam rangka untuk melaksanakan program peningkatan disiplin 

aparatur maka Dinas Kesehatan Kota Padang melaksanakan kegiatan 

kegiatan antara lain : Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya. 

  

d.  Program Penggadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana        Puskesmas, Pustu dan Jaringannya. 
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Dalam rangka mewujudnya Kota Padang Sehat 2010 perlu 

dilakukan berbagai upaya peningkatan  sarana dan prasarana fisik 

pelayanan kesehatan seperti : 

 1.   Pembangunan baru puskesmas. 

11. Rehab Puskesmas 

12. Perluasan Gedung Puskesmas 

13. Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu. 

14. Rehab  Puskesmas Pembantu 

15. Penggadaan Alat Medis dan Non Medis  

16. Penggadaan kendaraan roda 4 puskel 

17. Rehab fisik kendaraan puskel roda 4 

18. Pembangunan baru poskesdes 

19. Rehab Rumah Dokter Puskesmas Nanggalo  

Hal ini secara langsung akan meningkatkan mutu pelayanan dan 

jangkauan pelayanan kesehatan yang pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat secara 

optimal. 

Kegiatan yang telah terealisasi adalah : 

 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Lubuk Buaya 

 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Air Tawar 

 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Dadok T. Hitam  

 Pembangunan Puskesmas Pembantu Pasir Putih Tabing 

 Pembangunan Puskesmas Pembantu Koto Ujung Tanah 

 Pembangunan Pagar Pustu Mata Air 
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 Pembangunan Pagar Pustu Tabing 

 Pembangunan Pagar Pustu Pulai Koto Tangah 

 Pembangunan Pagar Pustu Alai Parak Kopi 

 Rehabilitasi Puskesmas Kuranji 

 Rehabilitasi Puskesmas Nanggalo 

 Rahabilitasi Puskesmas Bungus 

 Rehabilitasi Puskesmas Pagambiran 

 Rehabilitasi Puskesmas Pauh 

 Rehabilitasi Ruang Rawatan Puskesmas Lubuk Buaya 

 Perluasan Puskesmas Rawang 

 Rehabilitasi Pustu Batu Gadang 

 Rehabilitasi Pustu Timbalun Bungus Teluk Kabung 

 Rehabilitasi Pustu Nipah 

 Rehabilitasi Pustu Purus V 

 Peningkatan Poskesdes Batang Arau menjadu Pustu 

 Peningkatan Poskesdes Marapalam menjadi pustu 

 Rehabilitasi Polindes Sungai Sapih 

 Penggadaan Puskesmas Keliling roda empat 

 Rehabilitasi kendaraan puskel roda empat 

 Pembangunan Poskesdes Seberang padang 

 Pembangunan Poskesdes Cengkeh 

 Pembangunan Poskesdes  Bungus 

 Pembangunan Poskesdes  Ikur Koto 

 Pembangunan Poskesdes  Kuranji 
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 Pembangunan Poskesdes  Rimbo Kaluang 

 Rehabilitasi Rumah Dokter Puskesmas Nanggalo 

 Penggadaan peralatan medis 

 Penggadaan alat non medis seperti : 

 Penggadaan peralatan komputer & komunikasi seperti : 

a. Penggadaan komputer note book 

b. Penggadaan printer 

c. Penggadaan kelengkapan komputer 

d. Penggadaan jaringan komputer tanpa CPU 

e. Penggadaan teralis televisi 

f.  Penggadaan kamera 

g. Penggadaan AC/Kipas Angin & sound sistem 

h. Penggadaan televisi untuk puskesmas 

i.  Penggadaan radio SSB 

j.  Penggadaan radio HF 

 Penggadaan peralatan kantor dan moubiler seperti  : 

a. Penggadaan Almari 

b. Penggadaan Meja dan Kursi 

c. Penggadaan Tempat Tidur 

d. Penggadaan Kursi Tamu 

 Disamping kegiatan – kegiatan tersebut diatas Sub. Bagian Umum 

dan Kepegawaian juga bertugas mengurus kepegawaian  di lingkungan 

Dinas Kesehatan adapun hasil kegiatan selama Tahun 2008 : 
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1. Sumber Daya Kesehatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Padang  

Tahun 2008 adalah 1.046 orang yang terbagi atas : 

a. Pegawai Negeri Sipil  (PNS) sebanyak  899 orang. 

b. Pegawai NPD sebanyak 9 orang 

c. Pegawai Musiman sebanyak 15 orang 

d. Pegawai honor harian sebanyak  4 orang  

e. Pegawai Tidak Tetap ( PTT )  sebanyak  119 orang yang terdiri dari : 

 Dokter umum sebanyak 15 orang. 

 Dokter Gigi sebanyak 2 orang  

 Bidan sebanyak 102 orang ).  

Dinas kesehatan yang mempunyai UPT Dinas yaitu Puskesmas 

yang mempunyai tenaga fungsional. Tenaga fungsional ini berprofesi 

sebagai Dokter umum, Dokter gigi, Perawat / bidan, Gizi, Sanitasi dan 

Farmasi dan lain - lain. 

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 899 orang, yang 

menerima Keputusan naik pangkat 179 orang yang terdiri :  

c. Kenaikan Pangkat Periode April 2008. 

 Kenaikan Pangkat Reguler sebanyak  29 orang 

 Kenaikan Pangkat Fungsional sebanyak 70  orang 

d. Kenaikan Pangkat Periode Okober 2008 

 Kenaikan Pangkat reguler sebanyak 10 orang 

 Kenaikan Pangkat Fungsional sebanyak  65 orang 

 Penyesuaian Ijazah 
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9. Jumlah pegawai yang mengajukan usulan dari CPNS ke PNS  yaitu 

sebanyak        45 orang. 

10. Jumlah Pegawai yang naik gaji berkala  yaitu sebanyak  310 orang. 

11. Jumlah pegawai yang pensiun sebanyak 11 orang 

12. Jumlah pegawai yang pindah ke daerah lain sebanyak 2  orang. 

13. Jumlah pegawai yang pindah dari daerah lain sebanyak 24 orang. 

14. Jumlah pegawai yang titipan ke daerah lain sebanyak  8 orang 

 

  4.2.2.  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  

               Sesuai dengan bidang tugasnya, Bendaharawan di bawah 

lingkungan Dinas kesehatan telah melakukan pembukuan / administrasi 

keuangan serta pembuatan SPJ setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Sub.Bag Perencanaan dan Keuangan dalam rangka melaksanakan 

kegiatannya telah melakukan administrasi keuangan dan perencanaan baik 

kegiatan langsung   dan kegiatan tak langsung  dengan perincian sebagai 

berikut : 

  4.2.2.1   Anggaran  

  1.   Pendapatan / Penerimaan  

   Dibidang penerimaan daerah Dinas Kesehatan sesuai 

dengan Peraturan daerah No. 3 tahun 2000 tentang retribusi pelayanan 

Kesehatan berperan memberikan dukungan bagi terlaksananya upaya 

kegiatan ektensifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah . Kewajiban 

tugas Dinas Kesehatan Kota Padang  untuk melakukan pemungutan 
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secara operasional dilaksanakan melalui retribusi atas pelayanan 

Kesehatan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis,  Adapun 

penerimaan retribusi kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Kota Padang 

berupa karcis Umum, Rawat Inap Persalinan, Penerimaan Askes, 

Laboratorium, Pelayanan Ambulance, Pengujian Kesehatan dan 

Pelayanan Gigi dengan total pencapaian  berjumlah : Rp. 

589,188,100,-  ( 80,42 %) dari target yang ditetapkan Tahun 2008  

sebesar :   Rp. 732,620,000.- 

2.    Belanja /Pengeluaran Yang Berasal Dari : 

a. APBD Kota Padang  :. 

Dari APBD Kota Padang termasuk dana DAK yang dialokasikan ke 

Dinas Kesehatan Kota Padang sebanyak Rp. 45.190.099.740,-.  

Setelah dilakukan perubahan anggaran jumlah dana APBD Dinas 

Kesehatan Kota Padang Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar Rp. 

46.695.798.089.,-. dan terealisasi sebesar :Rp. 43.964.726.319,- ( 

94,15  % ) . Anggaran ini alokasikan untuk kegiatan – kegiatan 

belanja tak langsung dan belanja langsung.  

b. Dana APBN  : 

Dana APBN untuk Dinas Kesehatan Kota Padang antara lain berupa 

HWS  (Health Workforce Services) untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Akses pelayanan kesehatan yang bersumber dari World 

Bank dengan jumlah anggaran sebesar  Rp. 2.100.470.000 ,- dan 

terealisasi sebesar  Rp. 1.269.308.040 ,- (60 %). 
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c. Dana – Dana Lainnya 

Program Dinas Kesehatan Kota Padang yang dianggarkan 

menggunakan dana lainnya: 

 NLR (Nederland Leprosis)  

Untuk Kegiatan Program Pencegahan dan Pengobatan Penyakit 

Kusta melalui sumber NLR (Nederland Leprosis) sebesar  Rp. 

4,000,000,-  dan terealisasi   Rp. 4.000,000,-  (100 %).  

 

4.2.2.2.  Peningkatan Manajemen Kesehatan     

 Dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar agar terjadi 

peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat, maka diharapkan adanya 

peningkatan terhadap manajemen kesehatan.  

 

Kegiatan Program Peningkatan Manajemen Kesehatan diantaranya : 

14. Penyusunan Laporan Kerja  

15. Penyusunan Rencana Kerja  

16. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran  

17. Penyusunan Laporan SAP  

18. Penyusunan Profil Kesehatan Kota Padang  

19. Pertemuan Manajemen Puskesmas 

20. Sosialisasi SAP 

21. Pertemuan Perencanaan Berbasis Kinerja 

22. Rakerkesda 
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23. Pertemuan PUMC dan Juru Pungut 

24. Pembinaan Perencanaan  ke Puskesmas 

25. Pengumpulan Data Profil Kesehatan Kota Padang 

26. Pengumpulan Data Laporan SAP 

27. Pembinaan Administrasi Keuangan 

28. Pembinaan Kepegawaian Ke Puskesmas 

29. Pembinaan Administrasi Barang Inventaris 

30. Monev petugas ke Institusi Pendidikan yang MOU dengan DKK 

31. Konsultasi RKA/DPA ke Bagian Keuangan Pemko Padang 

32. Pengumpulan Data Profil Kesehatan Kota Padang ke Instansi 

terkait     

 

4.3.  BIDANG KESEHATAN  KELUARGA 

4.3.1. SEKSI KIA DAN LANSIA 

4.3.1.1 Program KIA 

4.3.1.1.1. Pemantauan Wilayah Setempat KIA (PWS KIA) 

PWS KIA bertujuan untuk memantau secara berkesinambungan 

pelayanan kesehatan ibu hamil, dari mulai ANC sampai persalinannya 

serta kesehatan  anaknya. Pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan 

K1, K4, Deteksi Resti oleh tenaga kesehatan / masyarakat, Kunjungan 

Neonatus, Persalinan oleh tenaga kesehatan, dan persalinan yang ditolong 

dukun. Pencapaian K1, K4, Kunjungan Neonatus (KN), dan Persalinan 

yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) sudah mencapai target, dan 

mengalami trend peningkatan pada tahun 2008. Jika dibandingkan dengan 
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target pencapaian (K1 = 92 % dan K4 = 84 %), maka cakupan K1 dan K4 

sudah melebihi target di tahun 2008 (K1 = 97.9 % dan K4 = 88 %). 

Pencapaian ini meningkat dari tahun 2007 yakni K1 = 90.5 % dan K4 = 

81.3 %.  

Hal ini disebabkan karena sudah mulai ada kerja sama yang baik 

dalam melaksanakan pemantauan wilayah setempat antara Puskesmas 

dengan Bidan Praktek Swasta (BPS) yang berpraktek di wilayah kerja 

Puskesmas, sehingga kunjungan K1 dan K4 terpantau dan terlaporkan 

dengan lebih baik. Diharapkan kedepan Puskesmas lebih meningkatkan 

kualitas forum komunikasi BPS di Puskesmas, sehingga kualitas dan 

kuantitas pemantauan dan pelaporan dari BPS ke Puskesmas akan semakin 

lebih baik dan lebih maksimal.  

Cakupan Kunjungan Neonatus (KN) mengalami penurunan di 

tahun 2007 (84.9 %) dan mengalami trend peningkatan di tahun 2008 

(87.7 %), meskipun masih di bawah pencapaian tahun 2006 (90 %).  Jika 

dibandingkan dengan target pencapaian (KN = 83 %), cakupan KN tahun 

2008 sudah melebihi target (+ 4,7 %).  Untuk deteksi bumil resti terlihat 

ada trend penurunan ditahun 2008 (16.1 %) jika dibandingkan dengan 

tahun 2007 (18.5 %). Dan pencapaian di tahun 2008 masih dibawah target 

yang ditetapkan (Resti = 20%). Diharapkan kedepan, Pembina wilayah 

lebih meningkatkan kerjasama dengan kader dalam pendeteksian bumil 

resti di masyarakat. Sehingga semua bumil resti yang ada dapat terdeteksi 

dan mendapat pelayanan yang tepat dan aman. 
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Meskipun masih dibawah pencapaian tahun 2006 (85 %), 

Persalinan yang ditolong oleh Nakes (PN) memperlihatkan bahwa ada 

peningkatan cakupan ditahun 2008 (83.8 %) jika dibandingkan dengan 

tahun 2007 (80.9 %). Dan pencapaian di tahun 2008 sudah melebihi target 

(PN = 82 %) sebesar + 1,8 %. Ini makin mempertegas bahwa adanya 

peningkatan kerjasama antara Puskesmas dan BPS dalam pelaksanaan 

PWS KIA. Meskipun demikian masih harus tetap dilakukan pembinaan 

kepada Pengelola program KIA Puskesmas, Pembina Wilayah dan BPS 

yang ada di Kota Padang. 

4.3.1.1.2. ASI Ekslusif 

Untuk pencapaian ASI Eksklusif adanya peningkatan cakupan jika 

dibandingkan dari tahun sebelumnya. Terdapat penurunan pencapaian di 

tahun 2007 (36.4 %), pada tahun 2008 terjadi peningkatan cakupan (44.2 

%). Walau ada kecendrungan peningkatan, hasil yang telah dicapai masih 

dibawah target yang telah ditetapkan (80%). Hal ini disebabkan karena 

masih rendahnya kesadaran ibu-ibu yang memiliki bayi, terutama ibu yang 

bekerja dalam memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. Promosi ASI 

Eksklusif kalah bersaing dengan promosi susu formula bayi, dan 

mudahnya mendapatkan susu formula bayi di pasaran tanpa ada aturan-

aturan yang mengikat serta masih kurangnya dukungan dari atasan bagi 

ibu-ibu bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif pada bayinya.  

4.3.1.1.3. Bumil Resti  

Cakupan bumil resti yang dirujuk walaupun sudah meningkat 

dibandingkan dengan cakupan di tahun 2007, akan tetapi masih  di bawah 
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target. Dari 3157 orang bumil resti  yang dideteksi, baru 70 % yang 

dirujuk. Sementara 30 % masih ditangani oleh Puskesmas dan BPS. Hal 

ini dikarenakan adanya factor penolakan dari pasien untuk  dirujuk ke 

sarana yang lebih lengkap, yang disebabkan dengan berbagai alasann, 

terutama alasan ekonomi dan keluarga.  

4.3.1.1.4. Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) Balita  

DDTK memperlihatkan peningkatan cakupan dua tahun terakhir. 

Akan tetapi hasil yang diperoleh masih dibawah target yang diharapkan. 

Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya peralatan permainan edukatif 

(APE), belum tersosialisasikannya DDTK ke semua pembina wilayah, 

sehingga pelaksanaan DDTK belum maksimal. Diharapkan kedepan 

pelaksanaan DDTK balita dapat dilaksanakan lebih maksimal oleh semua 

pembina wilayah dengan melibatkan semua sector terkait, dan adanya 

dukungan yang penuh oleh pimpinan puskesmas. Pembinaan dan 

pengadaan APE perlu ditingkatkan dan ditambah. DDTK dapat 

dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu dan PAUD.  

4.3.1.1.5. Kasus kematian  

Kematian maternal tahun 2008 ada 15 orang / 15.693 kelahiran 

hidup, kematian Perinatal 142 orang / 15.693 kelahiran hidup, dan 

kematian bayi 164 orang / 15.693 kelahiran hidup. Jika dibandingkan 

tahun sebelumnya ada kecendrungan penurunan kasus kematian, dimana 

pada tahun 2007 kematian maternal  20, perinatal 197 dan kematian bayi 

235. 
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Hal ini disebabkan karena adanya survey AKI/AKB di tahun 2007, 

sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat guna meningkatkan 

pemantauan dan penurunan kasus kematian tersebut. Diharapkan dengan 

lebih terpantaunya kasus kematian, maka dapat di ketahui permasalahan 

kesehatan ibu dan anak yang ada di masyarakat. 

4.3.1.2. Program Lansia 

4.3.1.2.1. Jumlah Posyandu lansia di Kota Padang 91 pos (87,5 %). 

Pencapaian ini menunjukkan bahwa ada penurunan dari jumlah posyandu 

lansia dari 2 tahun terakhir.  

4.3.2.1.2. Cakupan pelayanan kesehatan lansia tahun 2008 meningkat dari 2 

tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena mulai meningkatnya 

partisipasi lansia untuk memenfaatkan posyandu lansia untuk memeriksa 

kesehatannya, sehingga cakupan pelayanan kesehatan lansia meningkat. 

Hal ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara Puskesmas, 

tokoh masyarakat maupun lintas sektor terkait, terutama peranan kader 

posyandu lansia. Pembentukan pengurus Palanta lansia Kota Padang, serta 

pelaksanaan Puskesmas Santun Lansia juga berpengaruh pada pencapaian 

cakupan. Diharapkan kedepan lebih ditingkatkan lagi pembinaan oleh 

Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota, dan lintas sektor terkait lainnya. Dan 

adanya dukungan dana dari  Pemerintah Kota Padang untuk pelaksanaan 

pembinaan lansia. 

 

4.3.2.  PROGRAM GIZI DAN UKS 

4.3.2.1. Program Gizi 
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4.3.2.1.1. Indicator SKDN dan Hasil Pemantauan Status Gizi 

4.3.2.1.1.1. Indicator SKDN 

D/S  : Jumlah Balita yang berpartisipasi dalam kegiatan posyandu pada 

tahun 2008 (42.4 %)  terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 

2007 (43.9 %). 

N/D : Pencapaian N/D tahun 2008 (78.3 %) mengalami kenaikan 

walaupun hanya sedikit dari tahun 2007 (77.2 %) tetapi jika dibandingkan 

dua tahun lalu N/D cendrung mengalami penurunan (2006 = 87.1 %).   

BGM/D : Hasil pencapaian BGM / D tahun 2008 (2.2 %) mengalami 

peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya (2006 = 1.75 % dan 

2007 = 2.06 %). 

  Penurunan dan peningkatan pada indikator SKDN ini disebabkan 

kurangnya penyuluhan diposyandu tentang pentingnya melakukan 

penimbangan setiap bulan guna memantau berat badan secara rutin. Selain 

itu kegiatan di poyandu yang monoton setiap bulan (menimbang, PMT dan 

pulang), serta kurangnya penyuluhan di posyandu tentang pola asuh yang 

baik untuk anak balita. Sedangkan peningkatan BGM/D disebabkan belum 

tercatanya semua balita BGM sehingga kasus BGM yang tercata pada 

bulan ini tidak terdeteksi pada bulan berikutnya dan juga belum 

terbentuknya suatu tim yang baik untuk mengatasi BGM pada balita 

diposyandu. Selain kegiatan posyandu bulanan juga dilakukan 

penimbangan massal yang dilaksanakan pada bulan Februari 2008 yang 

berguna untuk menjaring dan mendeteksi kasus balita gizi buruk di Kota 

Padang. 
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4.3.2.1.1.2. Pemantauan Status Gizi 

  Kegiatan PSG di Kota Padang tahun 2008 dilakukan pada bulan 

Agustus 2008 dengan memantau berat badan dan tinggi badan dengan 

capaian BB/TB  1.6 % dan BB/U 2.5 %. Capaian ini mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya yakni BB/TB 1.5 % dan BB/U 2.2 %. 

Penyebab meningkatnya prevalensi status gizi karena kurangnya 

kerjasama keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam menangani 

penyebab masalah gizi buruk dan juga kurang dalam memantau 

perkembangan gizi buruk, selain itu juga belum semua balita gizi buruk 

tercatat dengan baik status gizinya oleh petugas karena kemempuan 

petugas yang belum maksimal. Selain hasil prevalensi status gizi, hasil 

PSG juga menunjukan daerah rawan gizi pada daerah Lubuk Begalung dan 

merupakan daerah yang menjadi waspada rawan gizi yaitu Koto Tangah, 

Padang Selatan. Padang Timur dan Pauh daerah ini merupakan daerah 

rawan gizi pada tahun sebelumnya (2007).  

 

 

4.3.2.1.2. Penanggulangan Kasus balita Gizi Buruk 

  Penanggulangan kasus balita gizi buruk dilakukan dengan 

pemberian PMT yang pendanaanya melalui dana APBD Kota Padang 

Tahun 2008. Pemberian PMT yang diberikan berupa pemberian susu 

Dancow, Frisian Flag dan Lactogen  untuk 200 balita gizi buruk.  Dari 

jumlah kasus yang dibantu lebih kurang 87 % balita naik berat badannya, 

tetapi masih juga ditemui sebanyak 13% dari kasus yang bantu tidak 
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megalami kenaikan berat badanya disebabkan adanya penyakit penyerta 

seperti kelainan syaraf, penyakit TBC, Cacat bawaan, Infeksi Saluran 

Kemih, Kelainan Jantung dan penyakit lainnya.   

  Selain itu tahun 2008 kegiatan penanggulangan balita gizi buruk di 

Kota Padang telah dilakukan di puskesmas Nanggalo sebagai puskesmas 

rawatan gizi buruk. Balita gizi buruk sebanyak 106 balita, yang dirawat 

inap sebanyak 10 orang dan rawat jalan sebanyak 118 orang serta balita 

gizi buruk meninggal sebanyak 7 orang.  

  Selama rawat inap balita gizi buruk diberikan perlakukuan sesuai 

dengan penangan kasus gizi buruk selama beberapa hari sampai kondisi 

balita tersebut menjadi gizi kurang atau gizi baik  dan selanjutnya 

dipulangkan untuk dilakukan rawat jalan dengan konsultasi tetap ke 

puskesmas Nanggalo serta tetap dipantau oleh tenaga gizi dan dokter 

puskesmas masing-masing. 

  Selain rawat inap juga dilakukan rawat jalan balita gizi buruk yang 

kondisi kurus atau kurus sekali yang tidak mau dirawat inap. Jumlah balita 

rawat jalan sebanyak  118 kasus baik kasus baru dan kasus lama. Hanya 

50% puskesmas yang merujuk balita gizi buruk  ke Puskesmas Nanggalo 

pada tahun 2008, hal ini disebabkan masih adanya pasien yang tidak mau 

dirujuk dengan alasan ekonomi dan lainnya. Oleh sebab itu untuk masa 

yang akan datang diharapkan partisipasi semua pihak untuk melakukan 

rujukan pasien gizi buruk. 

4.3.2.1.3. Hasil Pemeriksaan Garam 
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  Pada tahun 2008 pemeriksaan garam dilakukan di 50 kelurahan 

yang ada di Kota Padang. Terlihat jumlah desa yang baik sebanyak 72%  

dan kelurahan tidak baik 28%. Keadaan ini menunjukan masih kurangnya 

penyuluhan tentang pentingnya penggunaan garam beryodium oleh 

petugas puskesmas ke masyarakat, selain itu belum berjalan secara 

maksimal kerja sama lintas sektor untuk melakukan pemeriksaan garam 

secara berkala terutama di tingkat puskesmas.  

Kegiatan lain yang dilakukan dalam usaha perbaikan gizi keluarga salah 

satunya adalah penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium 

(GAKY). Pelaksanaan yang dilakukan dalam penanggualan masalah 

akibat kekurangan garam beryodium adalah dengan melakukan 

Pemantauan Garam Beryodium ditingkat masyarakat dan melakukan 

survey cepat GAKY yang pendanaannya bersumber dari APBD Propinsi 

Sumatera Barat.  

  Survey Cepat GAKY dilakukan pada Bulan Maret 2008 di 104 

kelurahan pada 20 puskesmas dengan sampel sebanyak 2080 orang adalah 

wanita usia subur (ibu hamil, menyusui, dan wanita usia subur). Kegiatan 

survey ini meliputi pengambilan urine, palpasi, pemeriksaan garam serta 

wawancara.  Hasil Survey Cepat Gaky menunjukan 99,2%  garam 

mengandung yodium, Hasil palpasi 93,8 grade 0, hasil palpasi grade I 

(5,5%) dan grade II (0,7%) sedangkan hasil urine masih belum ada.  

 

 

4.3.2.2. Program UKS 
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  Kegiatan program UKS di Kota Padang melakukan skrening kepada anak 

baru masuk sekolah yaitu penentuan status gizi, dan juga sepuluh penyakit 

terbanyak pada anak sekolah serta pembinaan kepada sekolah melalui 

kegiatan penyuluhan. Hasil screning untuk sekolah TK dan SD telah 

mengalami peningkatan pada tahun 2008 (TK = 91.6 %, SD = 99.3 %, 

SMP = 92.7 % dan SMA = 86.9 %)  jika dibandingkan tahun 2007 (TK = 

87.6 %, SD = 94 %, SMP = 92.1 %) dan SMU = 89.9 %). Meskipun 

belum mencapai target yang diharapkan (100%), sedangkan untuk SMP 

dan SMA/K telah mencapai target (80%) yang diharapkan.   

 

4.4. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 

4.4.1. SEKSI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT 

Kegiatan proyek yang telah terealisasi adalah sebagai berikut : 

a. Pertemuan kesehatan olah raga bagi petugas puskesmas sebanyak 40 

peserta untuk 20 puskesmas dengan dana Rp. 10.635.900.- dan terealisasi 

sebesar   Rp. 10.635.900.- ( 100% ). 

b. Pelatihan sistem pelaporan SP2TP bagi petugas Tata Usaha dan petugas 

SP2TP puskesmas sebanyak 20 peserta untuk 20 Puskesmas dengan dana      

Rp. 7.700.000.- dan terealisasi sebanyak Rp. 7.700.000.- ( 100% ). 

c. Pelatihan evaluasi kinerja bagi petugas puskesmas sebanyak 40 peserta 

untuk 20 Puskesmas dengan dana Rp. 11.125.100.- dan terealisasi 

sebanyak          Rp. 11.125.100.- ( 100% ). 
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d. Pertemuan Monitoring evaluasi rumah sakit sebanyak 27 peserta untuk 27 

Rumah Sakit dengan dana Rp. 6.528.200.- dan terealisasi sebanyak 

Rp.5.928.200.- ( 90,81% ). 

e. Penilaian puskesmas dan petugas berprestasi terhadap 70 petugas dan 20 

Puskesmas dengan dana Rp. 26.199.950.- dan terealisasi sebanyak               

Rp. 24.699.950.-  ( 94,27% ). 

f. Pelatihan petugas Medical Record Puskesmas dengan dana Rp. 

7.230.050.- dan terealisasi Rp. 7.230.050.- ( 100% ) 

g. Pembinaan dalam rangka penilaian Puskesmas berprestasi tingkat kota 

Padang terhadap 6 Puskesmas dengan dana Rp. 5.520.000.- dan terealisasi 

sebanyak        Rp. 4.920.000.- ( 89,13% ). 

h. Monitoring evaluasi pasca pertemuan dan pelatihan ke puskesmas dengan 

dana Rp. 8.000.000.- dan terealisasi Rp. 7.600.000.- ( 95% ). 

i. Bimbingan teknis sistem pelaporan rumah sakit dengan dana 

Rp.2.000.000.- dan terealisasi Rp. 1.900.000.- ( 95% ) 

j. Pelaksanaan P3K dengan dana Rp. 24.720..000.- dan terealisasi sebanyak 

Rp.24.500.000.- ( 99,1% ). 

k. Pembinaan dan evaluasi dalam rangka program UKGS petugas puskesmas 

dengan dana Rp. 15.900.000.- dan terealisasi sebanyak Rp. 15.900.000.- ( 

100% ). 

l. Bimbingan teknis manajemen alat kesehatan Puskesmas dengan dana 

5.600.000.- dan terealisasi sebanyak Rp. 5.930.000- ( 105,89% ). 

m. Bimbingan tekhnis QA ke Puskesmas Pembantu dengan dana Rp. 

11.140.000.- dan terealisasi Rp. 11.070.000.- ( 99,37% ) 
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n. Bimbingan tekhnis evaluasi kinerja dengan dana Rp. 6.800.000.- dan 

terealisasi Rp. 6.740.000.- ( 99,12% ) 

o. Rapat Kerja Kerja Kesehatan Daerah dengan dana Rp.42.546.100.- dan 

terealisasi Rp. 42.546.000.- ( 99,9%) 

p. Honor panitia pelaksana kegiatan dan honor tim kerja khusus HWS 

dengan dana Rp.34.315.000.- dan terealisasi Rp. 34.150.500.- ( 99,52% ) 

q. Pencetakan blanko SP2TP dengan dana Rp. 4.500.000.- dan terealisasi 

100% 

 

Dari total anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Rp. 234.771.300.- 

pada tahun 2008 terealisasi sebanyak Rp.227.190.300.-  yaitu  96,77 %.  

4.4.1.1. Program Puskesmas ( Program Peningkatan Kesehatan Dasar 

dan Rujukan) 

Program Pelayanan Tingkat Puskesmas. 

1. Kunjungan Puskesmas. 

Pemanfaatan fasilitas kesehatan dapat dilihat dari beberapa 

indikator diantaranya jumlah kunjungan puskesmas dan visite rate . 

Cakupan kunjungan di Pukesmas pada tahun 2008 adalah sebanyak 

1.229.489 jiwa dan jumlah kunjungan baru sebanyak 276.901 jiwa dengan 

visite rate 1,5 , jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami 

peningkatan yakni 1.147.315 jiwa dengan visite rate 1,3. 

Penggunaan kartu Askeskin/ Jamkesmas bagi masyarakat miskin 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kunjungan puskesmas. 

Terlihat dari jumlah kunjungan yang dirinci berdasarkan jenis bayar 
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dimana jumlah kunjungan gratis merupakan kunjungan terbanyak (gr 

lansia, posyandu, luar gedung) sebanyak  529.931 jiwa, kemudian 

kunjungan umum sebanyak 322.179 jiwa, kunjungan Askeskin yakni 

208.886 jiwa,  Askes sebanyak  160.788 jiwa .  

  Kunjungan kasus baru terbanyak adalah ISPA yaitu 34 %(103.875 

kasus ), diikuti oleh Gastritis sebanyak 5 % ( 15.222 kasus ) dan penyakit 

kulit dan jaringan sub cutan 4.7 % ( 14.085 kasus ). Jika dibandingkan 

dengan tahun 2006 tidak banyak perbedaan, dimana pada tahun 2006 dan 

2007 penyakit terbanyak juga ISPA. Kasus ini selalu tertinggi setiap 

tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan iklim Kota 

padang yang cenderung berobah (pancaroba) dengan curah hujan yang 

tinggi. Sedangkan untuk kasus Penyakit Tidak Menular Hipertensi 

menempati posisi teratas yakni 8146 kasus, ini disebabkan oleh gaya hidup 

yang tidak sehat seperti merokok dan kurang olah raga serta pola makan 

masyarakat minang yang cenderung mengkonsumsi makanan tinggi 

kolesterol. 

 

2. Program Kesehatan Gigi dan Mulut. 

a. Pelayanan Pengobatan Gigi Di Puskesmas.  

 Kunjungan baru BP gigi tahun 2008 berjumlah 30.582 jiwa dengan 

total kunjungan 50.380 jiwa dan cakupan pelayanan kesehatan gigi 

Puskesmas Kota Padang adalah 6.01%. Ini menggambarkan pelayanan 

kesehatan gigi di puskesmas sudah mulai mendapat tempat di masyarakat 

karena cakupan pelayanan gigi melebihi target kota Padang yaitu 4 % dari 
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jumlah penduduk dan cakupan integrasi pelayanan gigi dengan KIA adalah 

0.37 %. 

  Dengan ratio tambal : cabut 1 : 7 (2.272 kasus tambal : 15.285 

kasus cabut). Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah kualitas sebagian sumber daya manuasia yang memberikan 

pelayanan, sarana dan prasarana perawatan gigi di Puskesmas kurang 

lengkap dan perilaku masyarakat yang cenderung  membutuhkan 

pelayanan yang cepat (cabut) sehingga perawatan gigi kurang menjadi 

pilihan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007 terjadi perubahan 

ratio, dimana pada tahun 2006 ratio tambal : cabut 1 : 7 dan pada tahun 

2007   yaitu 1 : 3. 

b. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) 

 Upaya pelayanan kesehatan gigi ini tidak saja dilakukan di dalam 

piuskesmas saja tapi juga dilaksanakan langsung pada masyarakat melalui 

penyuluhan dan pemeriksaan gigi yang mencantol pada UKBM seperti 

posyandu. Cakupan UKGM untuk kota Padang adalah 43.27% , yang 

berarti bahwa cakupan UKGM yang dicapai jauh lebih rendah dari target 

UKGM yaitu 60%. Jika dibandingkan dengan kegiatan UKGM pada tahun 

2006,dan 2007 maka kegiatan UKGMD untuk tahun 2008 kurang dari 2 

tahun sebelumnya.  

c.  UKGS dan Sikat Gigi Massal   

Dalam rangka kesehatan gigi anak sekolah melalui kegiatan UKS 

juga dilaksanakan UKGS, dengan melakukan pemeriksaan gigi secara 

sederhana di sekolah dan melakukan rujukan bagi yang memerlukan 
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perawatan. Dari  425 buah SD yang ada di Kota Padang 100 % 

melaksanakan UKGS. Disamping itu untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan anak sekolah dalam menjaga kebersihan gigi dan 

mulut, maka dilakukan peragaan sikat gigi secara massal yang yang 

bekerja sama dengan PT. Unilever dalam kegiatan Pepsodent School 

Program. Dimana kegiatan ini mencakup seluruh SD Yang ada di kota 

Padang. Jika dibandingkan dengan kegiatan yang sama pada tahun 2006 

dan 2007 terdapat peningkatan kegiatan UKGS yang sangat bermakna. 

 

3. Kesehatan Jiwa. 

Kasus gangguan jiwa yang menempati posisi teratas adalah 

Psikotik ( 4.288 kasus ) dan kasus terendah adalah Retardasi mental (231 

kasus). Sedangkan untuk kasus pasung tidak ada yang dilaporkan. 

Cakupan pelayanan jiwa untuk kota Padang adalah 10.8% 

sedangkan berdasarkan standar pelayanan minimal untuk kesehatan jiwa 

kota Padang 15%, ini berarti cakupan pelayan jiwa masih dibawah standar 

indikator pelayanan. 

 

4. Laboratorium. 

Pemeriksaan laoboratorium sebagai penunjang diagnostik di 

Puskesmas merupakan pemeriksaan yang bersifat labor sederhana karena 

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan dasar, jika ada kasus 

penyakit yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut maka puskesmas 

dapat merujuk pasien ke rumah sakit. Dari cakupan pemeriksaan 
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laboratorium di puskesmas didapat data dimana pemeriksaan darah 

menempati urutan teratas yakni 4.914 sampel berbeda dengan tahun 2007 

dimana pemeriksaan terbanyak adalah pemeriksaan urine. Kemudian baru 

disusul pemeriksaan urine yakni 4112 sampel. Dimana kunjungan labor 

terbanyak adalah dari Puskesmas Andalas (1.031 kunjungan). Ini 

menunjukkan bahwa pelayanan laboratorium di Puskesmas Andalas sudah 

cukup baik dibandingkan dengan Puskesmas lainnya. Dimana pada tahun 

lalu kegiatan laboratorium terbanyak adalah Puskesmas Lubuk buaya, 

penggurangan kunjungan laboratorium Lubuk Buaya ini mungkin 

disebabkan karena Puskesmas Lubuk Buaya dalam proses renovasi 

gedung. 

 

5. Kesehatan Olah Raga 

Kelompok olah raga sudah merata diseluruh Puskesmas dikota Padang, dimana jumlah 

kelompok olah raga yang dibina berjumlah 144 kelompok, sedangkan untuk peralatan olah raga hanya 

Puskesmas Padang Pasir yang memiliki tapi pemanfaatannya masih belum optimah karena belum 

adanya pelatihan khusus dalam penggunaan peralatan ini. 

 

6. Program Kesehatan Indera (Mata) 

Pelaksanaan kegiatan kesehatan indera khususnya mata ini masih sebatas 

mendiagnosa di tingkat Puskesmas dan mengirim penderita yang akan 

dioperasi katarak ke BKMM dan organisasi masyarakat (ormas) jika ada 

operasi katarak massal. Dari kunjungan puskesmas tercakup penderita 

kelainana pada mata denagn kunjungan kasus kelainan refraksi yang 

terbanyak yakni 3482 kasus, kemudian kasus katarak sebanyak 727 kasus. 
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7. Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin.  

Pemanfaatan sarana kesehatan oleh masyarakat miskin sudah 

cukup baik dengan Visite Rate 1,27. Untuk pelayanan kesehatan 

masyarakat miskin tersedia anggaran bersumber APBD dan APBN dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Dana Sunatan Massal sebesar Rp.44.000.000,- dan terealisasi sebanyak 

100 % (APBD). 

b. Dana Persalinan Masyarakat Miskin sebesar Rp.100.000.000,- hanya 

terealisasi sebanyak Rp. 23.600.400 yaitu 23.6 % (APBD). 

c. Dana Operasional Jamkesmas Kota sebesar Rp. 141.230.000,- dan 

terealisasi sebanyak Rp. 102.250.000,- yaitu 72.39 % (APBN). 

d. Dana Bansos Jamkesmas sebesar Rp. 57.720.000,- dan terealisasi 

sebanyak Rp. 32.500.000,- yaitu 56.32 % (APBN). 

4.4.1.2. Program Pelayanan Rumah Sakit. 

Dari data ang didapat sebagian besar rumah sakit di Kota Padang 

belum terakreditasi (19 RS), jumlah tempat tidur yang tersedia adalah 

2.030 tempat tidur yang tersebar di 26 rumah sakit di kota Padang. 

 

4.4.2.  SEKSI FARMASI DAN PERIZINAN 

 Seksi Farmasi dan Perizinan Bidang Pelayanan Kesehatan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok yang sifatnya proyek didukung 

oleh APBD Kota Padang dan rutin dengan total anggaran sebesar Rp. 

107.399.900,- dan terealisasi sebanyak Rp. 92.272.800,- yaitu 85.92 %. 
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 Adapun hasil pencapaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

selama tahun 2007 meliputi kegiatan proyek dan kegiatan rutin. 

4.4.2.1. Kegiatan Proyek 

  Kegiatan yang didukung oleh dana APBD Kota Padang tahun 2008 

dikelompokkan kepada 2 program dengan 3 kegiatan yakni : 

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan. 

2. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan 

berbahaya. 

3. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat 

Ad.1.   Program Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan. 

a. Pertemuan Pengelolaan Obat bagi petugas Puskesmas   

Tujuan diadakan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 

petugas obat puskesmas tentang pengelolaan obat mulai dari 

penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pelaporan agar obat yang 

sampai pada terjamin mutu dan khasiatnya. Sasaran peserta pertemuan 

adalah petugas apotik dan BP puskesmas.  yang berjumlah 60 orang 

untuk 20 Puskesmas . Biaya yang disediakan untuk pertemuan ini Rp. 

10.294.000,- Kegiatan ini terealisasi 100% baik keuangannya maupun 

fisik. 

b. Pertemuan Manajemen Pengelolaan Obat di Apotik bagi Apoteker.  

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman 

petugas dalam pengelolaan dan peredaran  obat di apotik. Sasaran 

pertemuan ini adalah Apoteker Pengelola Apotik (APA) di Kota 
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Padang. Jumlah peserta 60 orang Jumlah dana yang disediakan Rp. 

9.372.900,- Realisasi kegiatan ini keuangan dan fisik 100%.  

c. Bimbingan Teknis Pengawasan dan Razia Peredaran Obat di Toko 

Obat. 

Bimbingan dan pengawasan dilakukan adalah untuk melakukan 

penertiban terhadap toko obat dalam penyelenggaraannya sebagai toko 

obat dengan menjalankan kewenagnannya sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan secara tim untuk 

tinjauan kelapangan. Tim ini terdiri dari Dinkes Kota Padng, Satpol 

Kota Padang, Dinas Perindagtamben Kota Padang. Jumlah toko obat 

yang diawasi berjumlah 60 buah dengan dana yang tersedia Rp. 

5.600.000,- Kegiatan ini terealisasi keuangannya Rp. 3.560.000,- 

dengan prosentase 65,1 %. 

d. Bimbingan teknis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat di 

Apotik 

Tujuan pembinaan ini adalah untuk melihat kelengkapan adminstrasi 

seperti pencatatan dan pelaporan, petugas (apoteker dan asisten 

apoteker) serta peralatan lainnya yang wajib diadakan dan dijalankan. 

Jumlah apotik yang diawasi berjumlah 50 buah. Didukung oleh dana 

Rp. 8.180.000,- Terealisasi  Rp. 6.600.000,- dengan prosentase  80,6 

%. 

e. Bimbingan teknis Menejemen Pengelolaan Obat Terpadu & 

Pengunaan        Obat Rasional di Puskesmas. 
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Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahi sejauh mana 

pengelolaan manejemen obat dan penggunaan obat secara rasional di 

puskesmas sehingga nantinya akan diberikan solusi yang terbaik dalam 

pengelolaan obat nantinya baik. Sasaran petugas apotik di puskesmas 

dan dokter puskesmas, jumlah lokasi pengawasan adalah 20 

puskesmas yang ada di Kota Padang, dengan jumlah dana Rp. 

2.900.000,- Realisasi kegiatan ini untuk fisik terealisasi 100 %, 

sedangkan keuangan realisasinya Rp. 2.300.000,- dengan prosentase 

79,3 % 

f. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan.  

Honor ini diberikan kepada penanggung jawab, pelaksana kegiatan dan 

anggota panitia pelaksana kegiatan. Jumlah dana yang disediakan 

sebesar Rp. 660.000,-- dan terealisasi  100 %. 

Ad.2. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan     

Berbahaya.  

a. Penyuluhan Keamanan Pangan bagi industri Rumah Tangga Pasca 

Sertifikasi 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan 

kepada pelaku industri pangan rumah tangga tentang pengolahan 

makanan dan minuman yang baik, menjaga lingkungan tempat 

pengolahan makanan. Jumlah peserta penyuluhan ini berjumlah 60 

orang dan dana yang disediakan sebesar Rp. 12.953.500,- dan realisasi 

keuangannya  Rp. 12.953.000 (99,9 %). 
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b. Pelatihan Penanggulangan Keracunan Pangan bagi Petugas 

Puskesmas. 

Pelatihan ini diadakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 

keterampilan petugas puskesmas khususnya petugas surveilan dan 

petugas P2M dalam penatalaksanaan kasus /wabah dalam rangka 

penanggulangan Kasus Luar Biasa (KLB) keracunan pangan  di 

wilayah kerjanya. 

Biaya yang disediakan sebesar Rp. 10.107.000,- dan realisasinya baik 

fisik maupun keuangannya 100 % 

c. Bimbingan teknis Pengawasan Parcel & Mak-Min yang tidak 

memenuhi syarat pada sarana distribusi. 

Tujuan bimbingan ini adalah untuk melihat makanan dan minuman 

yang dijual baik yang dipajang maupun yang dibungkus dalam bentuk 

parcel yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Jumlah toko yang 

diawasi berjumlah 45 buah. Jumlah dana Rp. 2.970.000,- dan kegiatan 

ini terealisasi   keuangannya Rp.2.910.000 %. (97,9 %)   

d. Pembinaan Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan. 

Tujuan pembinaan adalah untuk mengawasi kegiatan pembuatan 

makanan dan minuman pada industri rumah tangga pangan, sehingga 

makanan yang diproduksi telah memenuhi syarat kesehatan (higienis). 

Jumlah sasaran yang dibina berjumlah 50 sarana dengan jumlah dana 

Rp. 7.590.000,-Realisasi keuangan kegiatan ini  Rp.7.050.000,- 

prosentase 92,9 %. 

e. Penanggulangan Kasus Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. 
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Untuk kegiatan ini disediakan sebesar Rp. 2.480.000,- untuk tim 

investigasi penderita keracunan baik untuk puskesmas maupun tingkat 

II Kasus keracunan terjadi  pada 5 lokasi, dengan hasil keracunan 

pangan yang disebabkan oleh kandungan kimia yang ada pada pangan 

tersebut. 

f. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan.  

Honor ini diberikan kepada penanggung jawab, pelaksana kegiatan dan 

anggota panitia pelaksana kegiatan. Jumlah dana yang disediakan 

sebesar Rp. 1.380.000,-- dan terealisasi      100 %. 

 

Ad.3. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat. 

a. Pertemuan Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/Klinik. 

Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan 

kepada petugas tentang penyelenggaran Balai Pengobatan (BP),/ 

klinik dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagi BP/klinik. 

Serta persyaratannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Disamping itu untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan pada 

BP/,klinik. 

Untuk pertemuan ini disediakan dana sebesar Rp. 9.427.900,- dengan 

peserta sebanyak 40 orang. Realisasi kegiatan ini baik fisik maupun 

keuangannya adalah 100 %. 

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Optik, Pengobatan 

Tradisional, RS & Sarkes lain 
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Kegiatan ini adalah melakukan pengawasan dan pengendalian 

dilapangan terhadap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan 

pelayanan medik dasar kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya 

pembinaan ini praktek-praktek pelayanan kepada masyarakat yang 

tidak sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan dapat dicegah 

sedini mungkin. Sasaran sarana yang dikunjungi sebanyak 30 sarana. 

Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar  Rp. 7.600.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 3.200.000,- (42,10 %) 

b. Bimbingan Tekhnis Penyelenggaraan RB/,/BP, /Klinik, & BPS 

Tujuan dari bimbingan teknis ini adalah melakukan pemantauan 

terhadap sarana pelayanan kesehatan tersebut dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Disamping itu juga memberikan masukan-masukan kepada pemilik 

sarana tentang izin yang harus dipunyai. 

Jumlah sarana yang dibina berjumlah 20 buah. Dana yang disediakan 

untuk pembinaan ini berjumlah Rp. 7.100.000,- dan realisasinya 

sebesar Rp. 5.150.000,- dengan prosentase (72,4 %).  

c. Pemeriksaan Setempat dalam rangka penyelenggaraan tempat 

pelayanan perizinan. 

Dalam pemberian izin ada beberapa langkah yang akan dilakukan, 

antara lain; meneliti permohonan yang harus melengkapi beberapa 

persyaratan yang ada pada permohonan perizainan. Kemudian tahap 

selanjutnya adalah pemeriksaan setempat setelah permohonan  telah 

lengkap. 
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Untuk kunjungan lapangan ini disediakan dana sebesar Rp. 

6.600.000,- Realisasi dana pemeriksaan setempat ini sesuai dengan 

permohonan izin yang masuk. Realisasi keuangan adalah Rp. 

4.720.000,- yakni sebesar 72,4 %.   

d. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan.  

Honor ini diberikan kepada penanggung jawab, pelaksana kegiatan dan 

anggota panitia pelaksana kegiatan. Jumlah dana yang disediakan 

sebesar Rp. 1.070.000,-- dan terealisasi  100 %. 

   

4.4.2.2. Kegiatan Rutin. 

 Disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat pengawasan dan 

pembinaan, seksi farmasi dan perizinan bidang pelayanan kesehatan juga 

melaksanakan kegiatan seperti pemberian izin operasional sarana 

pelayanan kesehatan masyarakat antara lain : 

1. Penyelenggaraan Apotik 

Untuk penerbitan izin penyelenggaraan apotik diatur oleh Keputusan 

Menteri Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 1332 tahun 2002, tentang 

Tata Cara Pemberian Izin Apotik. Jumlah apotik yang dikeluarkan izinnya 

selama tahun 2008 berjumlah 31 buah. Sehingga jumlah apotik yang ada 

pada saat yakni tahun 2008 ini berjumlah 174 buah.  

2. Penyelenggaraan Toko Obat 

Penyelenggaraan untuk sebuah toko obat didasari oleh Keputusan Menteri 

Kes sehatan Republik Indonesia nomor 1331 tahun 2002, tentang 

Pedagang Eceran Obat (Toko Obat Berizin). Jumlah izin yang telah 
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dikeluarkan untuk toko obat selama 2008 berjumlah 11 buah. Jumlah toko 

obat yang ada sampai pada tahun 2008 ini berjumlah 117 buah. Jumlah 

yang mempunyai izin berjumlah :   20 Buah dengan porsentase izin 17 % 

3. Penyelenggaraan Optikal 

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan optikal diatur oleh Keputusan 

Menteri Kesehatan  Republik Indonesia nomor : 1424 tahun 2002, tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Optikal. Jumlah izin yang telah dikeluarkan  

selama tahun 2008 berjumlah 3 buah. Jumlah optikal yang ada sampai 

tahun 2008 ini berjumlah 42 buah. 

4. Penyelenggaraan Rumah Bersalin 

Penyelenggaraan rumah bersalin diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal 

Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 664 tahun 1987, tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya 

Pelaksanaan Pelayanan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar. Jumlah 

rumah bersalin yang telah dikeluarkan izinnya selama tahun 2008 

berjumlah 2 buah. Jumlah rumah bersalin yang ada sampai tahun 2008 

adalah 410 buah. 

5. Penyelenggaraan Klinik Pengobatan Tradisional 

Klinik Pengobatan Tradisonal dalam penyelenggaraannya berpedoman 

kepada Kepmenkes Republik Indonesia No. 1076 Tahun 2006, tentang 

Penyelenggaraan Pengobatan Tradisonal, Jumlah izin yang dikeluarkan 

tahun 2008 berjumlah 13 buah.  

6. Penyelenggaraan Balai Pengobatan 
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Penyelenggaraan Balai Pengobatan diatur oleh Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920 Tahun 1986, tentang Upaya 

Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik. Jumlah Balai Pengobatan/ 

klinik yang telah diberikan izin selama tahun 2008 berjumlah 7 buah. 

Jumlah balai pengobatan sampai saat ini berjumlah 42 buah  

 

7. Penyelenggaraan Labor Swasta 

Dasar Penerbitan izin untuk penyelenggaraan labor swasta ini adalah 

Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2002. tentang 

Laboratorium Kesehatan Swasta. Jumlah izin labor yang telah dikeluarkan 

selama tahun 2008 adalah 2 buah. Jumlah labor swasta sampai saat ini 

adalah berjumlah 11 buah. Labor yang mempunyai izin operasionalnya 

berjumlah 7 buah (75 %). 

8. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) 

Dasar diterbitkan izin praktek bidang aadalah Kepmenkes Republik 

Indonesia Nomor 900 Tahun 2002, tentang Registrasi dan Praktik Bidan. 

Untuk pengeluaran izin ini harus mempunyai surat izin bidan dari Dinas 

Kesehatan Propinsi Sumatera Barat. Jumlah izin yang dikeluarkan selama 

tahun 2008 ini adalah 88 buah. Jumlah Bidan yang Ada sampai sekarang 

ini adalah 595 orang. 

9. Surat Izin Kerja Perawat (SIK) 

Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 1239 Tahun 2001, tentang 

Registrasi dan Praktik Perawat. Jumlah Izin Kerja Perawat yang 
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diterbitkan pada tahun 2008 ini berjumlah 193 orang. Dan jumlah perawat 

yang ada pada komisariat DKK Padang berjumlah 402 orang. 

10. Surat Izin Kerja RO 

Dasar penerbitan izin Kepmenkes RI Nomor 544 Tahun 2002, tentang 

Registrasi dan Izin Keja Refraksionis Optisien. Jumlah SIK RO yang 

dikeluarkan selama tahun 2008 berjumlah 5 buah. 

11. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker 

Daasar hukum penerbitan surat izin kerja asisten apoteker adalah 

Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2003, tentang 

Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker. Jumlah izin yang dikeluarkan 

selama tahun 2008 adalah 64 buah. 

12. Surat Izin Praktik Dokter Umum/ Dokter Gigi dan Dokter Spesialis. 

Surat izin praktek yang telah dikeluarkan baik praktek perorangan maupun 

pada sarana pelayanan kesehatan diatur dengan Kepmenkes Republik 

Indonesia Nomor 512 Tahun 2007. Jumlah izin yang dikeluarkan tiap 

dokter paling banyak pada 3 lokasi atau tempat sudah termasuk pada 

sarana pelayanan pemerintah. Jumlah surat izin praktik yang telah 

dikeluarkan selama tahun 2008 dengan Perincian:   

 Dokter Umum    : 100 orang 

 Dokter Gigi    :  22  orang 

 Dokter Spesialis Mata   :  13  orang 

 Dokter Spesialis Bedah Plastik  :    2 orang 

 Dokter Spesialis Bedah Ongkologi :    1 orang 

 Dokter Penyakit Dalam    :    6  orang 
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 Dokter Spesialis Kandungan  :    7  orang 

 Dokter Spesialis Anak   :    9  orang 

 Dokter Spesialis Bedah   :    2  orang 

 Dokter Spesialis THT   :    2  orang 

 Dokter Spesialis P. Kulit & Kelamin :    2  orang 

 Dokter Spesialis Jiwa   :    3  orang 

 Dokter Spesialis Orthopedi  :    2  orang 

 Dokter THT.DFM    :    1 orang 

 Dokter Sub Spesialis   :     6 orang 

 

13. Izin Pangan Industri Rumah Tangga.  

Dasar pengeluaran sertifikat izin industri pangan rumah tangga adalah 

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasa Obat & Makanan Republik 

Indonesia Nomor : HK.00.05.5.1.1640, tanggal 30 April 2003, tentang 

Sertifikat Pangan Industri umah Tangga. 

Penerbitan izin ini adalah untuk produksi makanan dan minuman yang 

telah memenuhi syarat kesehatan terutama hygiene sanitasinya. Proses 

penerbitan adalah penyuluhan dan pemeriksaan setempat. Jumlah izin 

yang telah dikeluarkan untuk tahun 2008 adalah 152 buah. Jumlah izin P-

IRT sampai saat ini yang telah dikeluarkan, dengan perincian : 

 Tahun 2005   : 119 buah 

 Tahun 2006   : 102 buah 

 Tahun 2007   : 111 buah 

 Tahun 2008   : 152 buah 
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 Yang masih menggunakan SP : 499 buah 

Jumlah seluruhnya Industri Pangan Rumah Tangga di Kota Padang adalah 

1.073 buah. 

4.5. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN 

LINGKUNGAN  

4.5.1. SEKSI PROMOSI KESEHATAN 

4.5.1.1. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan 

perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil 

pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong 

diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan 

kesehatan masyarakatnya. Sehat adalah karunia tuhan yang perlu disukuri, 

sebab sehat merupakan hak azazi manusia yang perlu dihargai, dijaga, 

dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga. 

PHBS meliputi PHBS di rumah tangga, PHBS di tempat-tempat 

umum, PHBS di Institusi Kesehatan, PHBS di sekolah, PHBS di tempat-

tempat kerja. 

PHBS di rumah tangga tujuannya untuk memberdayakan anggota keluarga 

agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan 

sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.  Untuk 

menilai rumah tangga sehat digunakan 10 alat ukur atau indikator PHBS 

yaitu : persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, ASI Ekslusif, 

menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan 

dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas 
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jentik di rumah, makan buah dan sayur tiap hari, melakukan aktifitas fisik 

setiap hari dan tidak merokok dalam rumah.  

Indikator PHBS di tempat kerja, di institusi kesehatan,di tempat-tempat 

umum, di sekolah dan tempat kerja, tidak jauh berbeda dengan indikator 

PHBS rumah tangga. Intinya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat 

untuk mempraktekkan perilaku hidup sehat dimanapun berada. Untuk 

tahun 2008, Survey PHBS telah dilakukan pada 11 kelurahan  pada 11 

kecamatan yang ada di kota Padang, dengan  jumlah sampel 2310 RT, 

dengan hasil sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1. 

Rekapitulasi Survey PHBS Pada 11 Kelurahan 

No Indikator % 

1 Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 81,9 

2 Memberi Bayi Asi Eksklusif 70,3 

3 Menimbang bayi dan anak balita  60,9 

4 Menggunakan air bersih 98,9 

5 Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 58,9 

6 Menggunakan jamban sehat 82,0 

7 Memberantas jentik di rumah 60,6 

8 Makan buah dan sayur setiap hari 43,9 

9 Melakukan aktifitas fisik setiap hari 99,8 

10 Tidak merokok dalam rumah 40,3 
 

 

Sampai saat ini jumlah Kelurahan PHBS di Kota Padang sebanyak 73 

Kelurahan dengan strata tingkat perkembangan sebagai berikut : 

Tabel 4.2. 

Perkembangan Strata PHBS Di Kota Padang 
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No Nama Puskesmas 
Jumlah Kelurahan 

PHBS 
Starata 

1 Seberang Padang 3 II 

2 Pemancungan 3 II 

3 Rawang 3 II/III 

4 Padang Pasir 6 II/III/IV 

5 Ulak Karang 4 II/III 

6 Alai 3 II 

7 Air Tawar 3 II 

8 Andalas 5 II/III 

9 Nanggalo 4 II 

10 Lapai 4 II 

11 Kuranji 2 II 

12 Belimbing 3 II 

13 Ambacang 2 II 

14 Pauh 7 II/III 

15 Lubuk Kilangan 4 II 

16 Lubuk Begalung 3 II 

17 Pengambiran 2 II 

18 Bungus 4 II 

19 Lubuk Buaya 5 II 

20 Air Dingin 3 II 

Jumlah 73  

 

4.5.1.2.    Pengembangan  UKBM 

4.5.1.2.1. Posyandu 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan 

diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memperoleh 

pelayanan kesehatan dasar.  

Posyandu merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakat dewasa 

ini. Posyandu yang meliputi 5 program prioritas (KB, KIA, Gizi, 

Imunisasi dan Penanggulangan Diare) terbukti mempunyai daya ungkit 

besar terhadap penurunan angka kematian bayi dan angka kematian 

ibu.  
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Secara kuantitas perkembangan posyandu sangat 

menggembirakan, karena disetiap kelurahan terdapat 5 – 6 posyandu. 

Saat ini posyandu yang ada di kota Padang berjumlah 844 buah yang 

tersebar di 104 kelurahan  dengan jumlah kader lebih kurang 3376 

orang. Terjadi penambahan jumlah posyandu 22 buah dari 822 buah 

pada tahun 2007. Apabila ditinjau dari aspek kualitas, masih 

ditemukan berbagai masalah antara lain pengetahuan dan keterampilan 

kader yang belum memadai, tempat penyelenggaraan posyandu yang 

masih menumpang, partisipasi masyarakat yang masih rendah.  

Untuk meningkatkan kualitas posyandu telah dikembangkan 

Telaah Kemandirian Posyandu yang pada intinya menggelompokkan 

posyandu ke dalam 4 tingkat perkembangan yaitu : Posyandu Pratama, 

Madya, Purnama dan Mandiri.  Dimana posyandu pratama sudah tidak 

ada lagi,  posyandu purnama sudah mencapai 501 buah, sedangkan 

mandiri baru 94 buah. 

Angka D/S Kota Padang tahun 2008 masih dibawah target 63 

%.  Pada umumnya yang datang ke posyandu adalah bayi yang akan 

mendapatkan imunisasi, sementara untuk anak usia 3 –  5 tahun jarang 

yang mau datang ke Posyandu. Salah satu solusi untuk meningkatkan 

cakupan D/S ini adalah integrasi PAUD dengan Posyandu. 

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan peran Posyandu 

pada tahun 2008 yaitu :  

a. Evaluasi Pokjanal Posyandu 
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     Bertujuan untuk menilai kembali keaktifan kelompok kerja operasional 

Posyandu di Kecamatan dalam membina posyandu yang ada di setiap 

Kelurahan. Kegiatan ini berupa pertemuan yang pesertanya terdiri dari 

pengurus Pokja Kecamatan, Pokja Kelurahan dan Tokoh Masyarakat. 

b. Penilaian Posyandu 

Bertujuan untuk memberikan motivasi kepada kader, Pokja Posyandu, 

dan masyarakat, dalam pelaksanaan posyandu. 

      Dalam penilaian ini, juri berasal dari Bidang Pemerintahan, BPM-

KB,PKK dan Dinas Kesehatan. Hasil kegiatan ini yaitu : 

Juara I : Posy Melati III Kel Batang Kabuang Ganting Kt 

Tangah 

Juara II    : Posy Kel Ujung Gurun, Kec Padang Barat 

Juara III : Posy Mutiara Bunda Kel Lapai Kec Nanggalo 

Harapan I : Posy Bungo Kopi Kel Parak Kopi Kec Padang 

Utara 

Harapan II : Posy Anggrek Jingga Kel Cupak Tangah Kec Pauh 

Harapan III : Posy Kasih Ibu IV Kel Parak Gadang Kec Pdg 

Timur. 

     Penyerahan hadiah dan piagam pemenang diberikan oleh Walikota 

Padang pada tanggal 12 November 2008 dalam rangka memperingati 

Hari Kesehatan Nasional ke 44 tingkat Sumatera Barat di Lapangan 

Imam Bonjol Padang. 

c. Dalam rangka meningkatkan kinerja kader posyandu diberikan insentif 

berupa uang pengganti transpor sebanyak Rp.40.000/bulan/posyandu 
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selama 2 bulan. Alokasi dana untuk Kota Padang sebanyak 840 

posyandu. Di BPM-KB juga memberikan insentif kader ini selama 8 

bulan. 

4.5.1.2.2.   Satuan Karya Bhakti Husada 

SBH (Satuan Karya Bakti Husada) merupakan bentuk 

partisipasi generasi muda khususnya pramuka di dalam bidang 

kesehatan. SBH merupakan bentuk wadah pramuka untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan 

kesempatan untuk membaktikan diri pada masyarakat untuk mencapai 

masyarakat yang sehat. 

SBH di Kota Padang (Kwartir Cabang), dan di Kecamatan 

Kwartir Ranting. Kegiatan yang telah dilakukan oleh SBH Kota 

Padang yaitu pembinaan SBH Kecamatan se Kota Padang, yang 

pesertanya adalah Kwartir Ranting se Kota Padang. Sosialisasi Krida 

Bina Perilaku Hidup Sehat (PHBS) telah dilakukan pada 10 Gudep 

Kwarcab se Kota Padang. Peserta adalah anggota Pramuka di : 

1. Gudep SMTI Padang     

2. Gudep MAN Gn Pangilun Padang   

3. Gudep SMA Muhammadiyah Padang   

4. Gudep SMAN 1 Padang     

5. Gudep SMAN 4 Padang     

6. Gudep SMA 6 Padang 

7. Gudep SMANK 1 Padang 

8. Gudep SMANK 2 Padang 
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9. Gudep SMANK 4 Padang 

10. Gudep SMAN  9  Padang 

4.5.1.2.3. Poskestren 

Pesantren merupakan kelompok masyarakat yang harus dibina, 

yang mempunyai warga belajar yang disebut santri. Para santri ini 

jumlahnya cukup banyak sehingga nantinya diharapkan memiliki 

kemampuan sebagai inovator moral, spritual dan intelektual yang 

bernuansa Islami.  

Kelompok ini juga rawan dengan masalah kesehatan, oleh 

sebab itu perlu dibentuk Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Dari 14 

Pesantren yang ada di kota Padang telah dilakukan pembinaan 

Poskestren sebanyak 5 buah yaitu Poskestren di wilayah kerja 

Puskesmas Air Dingin, Lubuk Buaya, Nanggalo, Kuranji dan Bungus.  

Pembinaan dilakukan dengan instansi terkait yaitu Departemen Agama. 

Untuk tahun 2009 direncanakan akan membina semua poskestren yang 

ada Kota Padang. 

 

4.5.1.2.4. Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 

Tanaman obat keluarga (TOGA) merupakan sebuah lahan atau 

pekarangan yang dimanfaatkan untuk mananam tanaman yang 

berkhasiat sebagai obat.. TOGA merupakan wujud peran aktif 

masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan pengobatan sederhana 

dengan memanfaatkan obat tradisionil. 
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Fungsi utama TOGA adalah menghasilkan tanaman yang dapat 

dipergunakan untuk menjaga dan  meningkatkan kesehatan, mengobati 

gejala dan beberapa penyakit ringan, memperbaiki gizi masyarakat, 

memperindah pemandangan dan dapat menambah penghasilan keluarga. 

TABEL 4.3. 

TOGA DI KOTA PADANG 

No PUSKESMAS TOGA < 5 KK TOGA > 5 KK JUMLAH 

1 Seberang Padang 120 40 160 

2 Pemancungan 40 130 170 

3 Rawang 80 30 110 

4 Padang Pasir 50 60 110 

5 Ulak Karang 30 40 70 

6 Alai 25 60 85 

7 Air Tawar 50 30 80 

8 Andalas 290 360 650 

9 Nanggalo 90 250 340 

10 Lapai 80 240 320 

11 Kuranji 260 300 560 

12 Belimbing 340 400 740 

13 Ambacang 380 160 540 

14 Pauh 320 450 770 

15 Lubuk Kilangan 360 320 680 

16 Lubuk Begalung 160 340 500 

17 Pengambiran 60 200 260 

18 Bungus 450 360 810 

19 Lubuk Buaya 180 200 380 

20 Air Dingin 330 300 630 

 

4.5.1.2.5. POS Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 

Upaya kesehatan kerja menjadi penting di era Industrialisasi 

sekarang ini. Pertumbuhan industri yang pesat membuat tenaga kerja 
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formal semakin banyak yang biasanya tetap diiringi  oleh maraknya 

tenaga kerja informal. Salah satu wujud kegiatan UKK adalah 

pembentukan Pos UKK di sektor informal. 

Pos UKK merupakan wadah dari serangkaian upaya 

pemeliharaan kesehatan pekerja, yang terencana, teratur dan 

berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat pekerja. 

Kegiatan spesifik yang menjadi ciri pokok Pos UKK adalah : 

a.    Adanya komunikasi, informasi,edukasi dan motivasi untuk pencegahan 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, gizi kerja, kebugaran, 

penanggulangan stress, hypertensi, bahaya merokok, pencegahan 

penyakit menular dan keracunan makanan. 

b. Kegiatan yang bersifat lintas sektor, sesuai dengan peran masing-masing 

menurut peran dan fungsi sektor terkait. 

c.    Pelayanan dasar kesehatan kerja antara lain meliputi P3K, P3P 

(Pemantauan Penggunaan alat Pelindung Pekerja) dan upaya penyehatan 

lingkungan. 

Pos UKK yang sudah dibina sebanyak 273 buah, yang tersebar 

di semua wilayah kerja Puskesmas di Kota Padang. Pada umumnya 

kegiatan di Pos UKK masih dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, 

sehingga untuk Kota Padang belum bisa dibuatkan strata untuk Pos 

UKK ini. Indikator stratifikasi Pos UKK ini meliputi jenis obat yang 

dimiliki, P3K Kit, Ergonomi, Penggunaan pelindung, Simasker 

(Sarasehan Intervensi Menuju Norma Sehat Dalam Bekerja dan Dana 

Sehat).  
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4.5.1.2.6. Kelurahan Siaga 

Kelurahan Siaga dibentuk berdasarkan Keputusan Mentri 

Kesehatan RI No: 564/Menkes/SK/VIII/2006. Kelurahan Siaga adalah 

Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan 

kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah 

kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. 

Pengembangan Kelurahan Siaga dilaksanakan melalui 

pembentukan Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) yaitu salah satu 

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk 

dalam rangka menyediakan/mendekatkan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yang meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat  (Promotif), 

pencegahan penyakit (Preventif), pengobatan (Kuratif)yang dilaksanakan 

oleh tenaga kesehatan terutama bidan dengan melibatkan kader dan 

tenaga sukarela lainnya. 

Untuk pelaksanaan Kelurahan Siaga di Kota Padang sudah 

dibangun 15 Poskeskel dari dana Pemerintah (APBN, APBD)  dan 

swadaya masyarakat. Dalam rangka pengembangan Kelurahan Siaga 

baru telah dilakukan kegiatan Sosialisasi kepada Lurah, Tokoh 

Masyarakat dan Sektor Terkait. Untuk memaksimalkan peran Kelurahan 

Siaga ini telah dilaksanakan pelatihan tenaga kesehatan dan kader siaga 

dimana jumlah dokter yang terlatih 8 orang, bidan 83 orang dan kader 80 

orang. 

 

4.5.1.3.   Asuransi Jamkesda 
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Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948), UUD 1945 pasal 

28 H dan Undang Undang no.23/1992 tentang Kesehtan, menetapkan 

bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap penduduk. Karena itu 

setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan terhadap 

kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi 

hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan 

tidak mampu. 

Masih banyak keluarga, masyarakat miskin/ mendekati miskin 

yang tidak termasuk kuota JPKMM/ Askeskin, tetapi membutuhkan 

pelayanan kesehatan ke Puskesmas dan Rumah Sakit secara tetap, saat 

ini mempergunakan SKTM untuk berobat ke Puskesmas dan Rumah 

Sakit.   

Untuk mengatasi masalah diatas, Pemko Padang / Dinas 

Kesehatan Kota Padang tahun 2007 mengalokasikan dana subsidi premi 

Jaminan Kesehatan Kemitraan bagi kelompok keluarga non 

miskin/mendekati miskin sebesar 50 % atau Rp. 5000 per bulan ( Rp. 

60.000 per tahun) dari premi Rp. 10.000 per bulan (Rp. 120.000 per 

tahun). Premi 50 % lagi ditanggung oleh Pemerintah Propinsi Sumatera 

Barat / Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat. 

Tujuan JPKMM adalah meningkatkan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan pada seluruh masyarakat terutama masyarakat 

miskin/ mendekati miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat 

kesehatan yang optimal secara efisien dan efektif. Sasaran program ini 
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adalah masyarakat yang mendekati miskin/ tidak mampu di Kota 

Padang, tahun 2008 berjumlah 20.833 orang, 

4.5.1.4.   Penyuluhan Dalam Gedung 

Penyuluhan / promosi kesehatan dalam gedung maksudnya 

adalah promosi kesehatan yang dilakukan di dalam gedung puskesmas. 

Kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan sejalan dengan pelayanan 

yang diselenggarakan di puskesmas dengan cakupan 1.920 kali. Bentuk 

kegiatan promosi kesehatan yang telah dilaksanakan di semua 

puskesmas di Kota Padang adalah : 

 Di tempat pendaftaran pasien (Loket). Jenis informasi yang diberikan 

adalah tentang alur pelayanan puskesmas, jenis pelayanan yang ada, 

denah poliklinik,peraturan kesehatan spt tidak boleh merokok, 

dilarang meludah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, 

penggunaan kartu asuransi (Askes, Jamkesmas dan Jamkesda), dll. 

 Di Poliklinik. Petugas yang melayani pasien meluangkan waktu 

untuk konsultasi, menjawab pertanyaan pasien, dengan 

menggunakan media spt leaflet, poster, lembar balik dsb.  Di 

poliklinik tersedia ruang tunggu yang dilengkapi dengan media 

informasi spt poster, leaflet, VCD yang berhubungan dengan 

masalah kesehatan. Di setiap Puskesmas di Kota Padang, juga 

dilakukan penyuluhan kelompok pada saat pasien ramai. 

 Di ruang pelayanan KIA dan KB. Petugas juga melakukan 

penyuluhan langsung ke pasien (Ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita, 

WUS yang akan ber KB). Pada semua puskesmas juga telah 
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dilaksanakan kelas ibu yang tujuannya untuk memberikan informasi 

kepada ibu hamil untuk mempersiapkan kehamilannya secara dini. 

 Di Ruang perawatan inap (Puskesmas Rawatan) 

 Di Laboratorium 

 Di Apotik 

 Di Klinik Khusus ( Pojok Gizi, Pojok Kesling dan Pojok Uro) 

 

4.5.1.5. Penyuluhan Luar Gedung 

Penyuluhan kesehatan di luar gedung adalah penyuluhan yang 

dilakukan petugas puskesmas di luar gedung puskesmas, artinya 

penyuluhan yang dilakukan untuk masyarakat yang berada di luar gedung 

puskesmas spt di posyandu balita dan lansia, di sekolah, di mesjid, di 

rumah, penyuluhan dengan mobil Puskel dsb dengan cakupan 1.045 kali. 

Untuk tahun 2008, DKK Padang juga melakukan penyuluhan 

keliling di 13 Kelurahan di Kota Padang dengan topik DBD, Malaria dan 

PHBS. 

Penyuluhan Narkoba dilakukan untuk Lembaga Kerapatan Adat Alam 

Minangkabau (LKAAM), Bagi Dai dan Ustad, Bagi siswa di 5 SLTP, 5 

SLTA dan 5 Perguruan Tinggi di Kota Padang. Sebagai narasumber dalam 

kegiatan ini yaitu DKK Padang, Polda Sumbar dan Departemen Agama.  

Sumber dana untuk kegiatan penyuluhan ini APBD DKK Padang.  

 

4.5.2. SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN 

4.5.2.1.  Program Pengawasan Kualitas Air 
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Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota bersama Puskesmas 

dengan jenis kegiatan berupa pengawasan terhadap kualitas air bersih 

dan Air Minum berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

416 Tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih dan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 907 Tahun 2002 tentang Kualitas Air Minum. 

Dalam kegiatan operasionalnya kegiatan ini diimpelementasikan 

kedalam beberapa kegiatan sebagai berikut : 

4.5.2.1.1. Pengawasan kualitas air bersih terhadap sumber air bersih 

masyarakat yang bersumber dari Perusahaan Air Minum Daerah 

(PDAM), sumur gali, sumur pompa tangan, penampungan air hujan, 

perlindungan mata air, badan air maupun sungai dengan target program 

akses air bersih masyarakat sesuai standar kesehatan 70 %, kegiatan 

telah dilaksanakan melalui pemeriksaan sampel air bersih masyarakat 

sebanyak 1.500 dengan 86 % memenuhi syarat kualitas air bersih. 

4.5.2.1.2. Pengawasan terhadap tempat pemandian umum dan kolam renang 

dengan target seluruh sarana sesuai standar kesehatan dengan hasil 100 

% kolam renang memenuhi syarat dan tempat pemandian umum hanya 

30 % memenuhi syarat. 

Pengawasan terhadap sumber air minum yang dikonsumsi oleh 

masyarakat seperti Depot Air Minum (DAM) dengan tanget 100 % 

sarana memeriksakan kualitas air dengan parameter bakteri 1 kali 3 

(tiga) bulan hanya 40 % yang memenuhi ketentuan dan untuk kimia 1 

kali setahun hanya 10 % memenuhi ketentuan sesuai persyaratan 

pengawasan kualitas air minum. 



PROFIL TAHUNAN DKK TAHUN 2008 EDISI 2009 

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG 88 

 Dalam operasionalnya kegiatan ini didukung oleh dana sesuai 

perencanaan kegiatan tahun sebelumnya meliputi kegiatan pembelian 

bahan kimia, cetak dan penggandaan sarana pengawasan dan perjalanan 

dinas dalam rangka pembinaan teknis sebesar Rp. 43.337.000,- dengan 

realisai sebesar  Rp. 41.722.000,-  

4.5.2.2.  Program Pengawasan Sanitasi Tempat- Tempat Umum (TTU)   

Program ini meliputi kegiatan pengawasan terhadap tempat- 

tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang diperkirakan 

berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. 

Kegiatan  dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bersama tenaga sanitarian 

Puskesmas  yang meliputi kegiatan pengawasan tempat- tempat umum 

terhadap hotel, terminal, pasar, rumah sakit, bioskop, mesjid/rumah 

ibadah, salon dan  daerah tujuan wisata) yang ditargetkan 80 % sarana 

tempat- tempat umum memenuhi syarat kesehatan dengan hasil baru 67 

% memenuhi syarat kesehatan dilihat dari ketersedian sarana sanitasi 

dasar di sarana tempat- tempat tersebut. Operasional kegiatan dengan 

menggunakan inspeksi sanitasi terhadap masing- masing sarana. 

Program ini meliputi kegiatan pengawasan terhadap tempat- 

tempat umum dengan jumlah dan yang digunakan untuk penggandaan 

bahan pengawasan dan perjalanan dinas dalam rangka pembinaan teknis 

sebesar  Rp. 6.398.500,- dengan realisasi dana Rp. 4.898.450,- 

4.5.2.3.  Program  Pengawasan Tempat  Pengolahan Makanan (TPM) 

 Pengawasan terhadap tempat pengolahan makanan (TPM) 

seperti rumah makan/ restoran dan jasa boga dengan target program 75 
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% sarana memenuhi syarat dan baru tercapai 68 % dengan indikator 

ketersedian sarana sanitasi yang masih terbatas dan belum memenuhi 

syarat kesehatan. 

Pengawasan terhadap tempat pengolahan makanan (TPM) 

didukung untuk melaksanakan kegiatan pemantapan program terhadap 

petugas sanitarian Puskesmas dan pembinaan teknis sarana rumah makan 

dan restoran serta jasa boga sebesar  Rp. 39.221.500,- dengan realisasi 

dana Rp. 31.209.000,- 

4.5.2.4.  Program Monitoring  Evaluasi dan Pelaporan 

Untuk melihat sejauhmana kegiatan yang telah dilakukan oleh 

Puskesmas dalam hal ini perpanjangan tangan program oleh tenaga 

sanitarian dilaksanakan monitoring dan evaluasi program melalui 

kegiatan pembinaan teknis dan pertemuan dengan pimpinan dan petugas 

sanitarian sebagai wadah pembinaan dalam percepatan pencapaian 

program. 

Dukungan dana diperlukan untuk kegiatan pertemuan dalam 

rangak monitoring dan evaluasi program serta pembinaan teknis 

terhadap Puskesmas sebesar Rp. 9.812.500,- dengan realisasi Rp. 

7.512.450,-  

4.6. BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT  

4.6.1. SEKSI IMUNISASI DAN SURVAILANS 

4.6.1.1.  PROGRAM IMUNISASI 

4.6.1.1.1. Imunisasi Rutin  



PROFIL TAHUNAN DKK TAHUN 2008 EDISI 2009 

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG 90 

Dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu, Rumah Sakit, Rumah 

Bersalin, Dokter dan Bidan praktek swasta dengan sasaran bayi, ibu 

hamil dan calon pengantin ( WUS ) . Jumlah sasaran imunisasi untuk 

bayi adalah  17710 dan sasaran Ibu Hamil : 19302 , dengan target 

Kontak I = 95 % dan Kontak Lengkap = 85 %.  

  Pencapaian  imunisasi Kontak Pertama untuk BCG cukup 

bagus yaitu  98,8 %. Akan tetapi ini turun  dibanding tahun 2007 ( 111,6 

% )  dan tahun 2006 ( 104,7 % ). Sedang pencapaian kontak pertama HB 

uniject 0-7 hari masih rendah dari  target yang diharapkan yaitu baru 

40,2 % . Rendahnya pencapaian ini  disebabkan karena beberapa hal 

antara lain kurang teraturnya pengiriman laporan imunisasi dari Rumah 

Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Klinik, Dokter Praktek Swasta maupun 

Bidan Swasta. Disamping itu  hal ini bisa jadi disebabkan oleh belum 

validnya data sasaran di lapangan sehingga  sasaran sebenarnya lebih 

banyak dibandingkan dengan data yang di proyeksi. 

Untuk Kontak lengkap polio 4  sebesar 89,5 % turun dari tahun 

2007       ( 91,7 % )  dan tahun 2006 ( 88,2 %). Sedangkan untuk kontak 

lengkap campak sebagai indikator UCI  sebanyak 90,1 % , juga turun  

dari tahun 2007 ( 96 % ) dan tahun  2006 ( 89,6 % ). 

  Akan tetapi pada tahun 2008 ini terjadi peningkatan jumlah 

kelurahan UCI, dimana dari 104 kelurahan yang ada di Kota Padang 

terdapat 87     ( 83,6 % ) naik dibanding tahun 2007 yang 76 kelurahan  ( 

73 % ) dan tahun 2006 sebanyak  68 kelurahan ( 65 % ).  

 4.6.1.1.2. Bulan Imunisasi Anak Sekolah (Bias)  
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BIAS dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu BIAS Campak yang 

diberikan hanya untuk murid kelas 1 SD dan yang sederajat, dan DT / 

TT untuk kelas 1 s/d klas III.  

Kegiatan BIAS Campak ini dilaksanakan setiap awal tahun 

ajaran baru pada bulan Agustus. Target atau sasaran untuk BIAS 

Campak  sebanyak 17871 murid dengan hasil pencapaian sebanyak 

16445 murid ( 92 % ). Terjadi peningkatan cakupan dibanding tahun 

2007 ( 90,4 % ) dan tahun 2006 sebanyak 89,3 %.   

Sedangkan BIAS  DT / TT dilaksanakan di seluruh Sekolah 

Dasar / MI se Kota Padang  dengan sasaran murid  kelas satu sampai 

kelas tiga. Imunisasi DT diberikan pada murid kelas satu dengan jumlah 

sasaran 17771 murid, dan pencapaian sebanyak 16131 ( 90,8 % )  naik 

dibandingkan tahun 2007 (88,9 % )   dan tahun 2006  ( 90 % ) . 

Imunisasi TT diberikan untuk kelas dua dan tiga SD dengan jumlah 

sasaran 35186 dan pencapaian sebanyak 32005 murid ( 90,9 % ), naik 

dibanding tahun 2007 ( 89,6 %) dan tahun 2006  ( 90,6 %).   

4.6.1.1.3. Sweeping Imunisasi 

    Sweeping Imunisasi dilaksanakan pada kelurahan yang belum 

mencapai   UCI, yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan imunisasi 

pada bayi, sehingga semua kelurahan diharapkan dapat mencapai UCI. 

Puskesmas yang melaksanakan sweeping hanya sebanyak 8 Puskesmas 

dari 20 Puskesmas. 

4.6.1.1.4. Pemeriksaan Kesehatan & Vaksinasi Meningitis Calon Jemaah 

Haji (CJH). 
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Dalam rangka meningkatkan dan memelihara kesehatan CJH, 

setelah  melakukan pemeriksaan pertama di Puskesmas, selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan kedua dan Vaksinasi meningitis di Dinas 

Kesehatan Kota. Jumlah CJH Kota Padang tahun 2008 yang diperiksa 

sebanyak 1142 jemaah. Jemaah  terbanyak adalah perempuan 60 % dan 

laki – laki 30 %. Kelompok umur terbanyak adalah 50- 59  tahun 

sebanyak 38,3 %, disusul kelompok 40-49 tahun sebanyak 27,4  %.  

Jemaah resiko tinggi lebih banyak dibanding dengan yang sehat yaitu 55 

% dan jumlah jemaah haji yang meninggal sebanyak 3 jemaah. 

 

4.6.1.2.  SURVEILANS DAN PENANGGULANGAN KASUS 

Dalam rangka kewaspadan dini terhadap penyakit-penyakit 

yang cenderung menimbulkan wabah, maka dilakukan pengumpulan 

data mingguan dari Puskesmas berupa laporan W2 dan KDRS dari 

Rumah Sakit serta laporan beberapa penyakit terpilih yang dilaporkan 

Puskesmas melalui sistem surveilans terpadu (SST) setiap bulannya. 

Kasus KLB dilaporkan dalam 24 jam dengan menggunakan format W1.  

Dan untuk kasus-kasus KLB ini diperlukan tindakan segera dan 

pelacakan ke lapangan.  

Salah satu indikator kinerja surveilans adalah kelengkapan dan 

ketepatan laporan W2. Pada tahun 2008 kelengkapan laporan  W2 adalah 

sebanyak 98,7 % naik dibandingkan tahun  2007 ( 96,73 %) dan tahun  

2006 (92 %) . Sedangkan untuk ketepatan W2 pada tahun 2008 97,26 % 

lebih baik  dibanding tahun  2007 (94, 13 %) dan tahun 2006 (86 %)  
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Kasus – kasus yang terjadi pada tahun 2008 adalah :   

a. Pada tahun 2008 ditemukan  6 kasus diphteri klinis yang tersebar di 5 

wilayah Puskesmas yaitu Andalas, Seberang Padang , Lubuk Buaya, 

Pegambiran, dan Padang Pasir. Hasil pemeriksaan Laboratoriun pada ke 

enam  kasus ini tidak ada yang menunjukkan positif diptheri. 

Dari hasil pelacakan kelapangan ternyata bayi dan anak yang terkena 

penyakit ini, tidak diimunisasi / ada diimunisasi tetapi tidak  lengkap. 

Terjadi peningkatan kasus suspect diphteri dibandingkan tahun 2007 ( 5 

kasus ) dan 2006 (  2 kasus ) .  

b.    Kasus campak pada tahun 2008 ditemukan 168 kasus, turun 

dibandingkan tahun 2007 ( 316 kasus ) dan pada tahun 2006 ( 480 ) 

kasus .    

c.    Pada tahun 2008 terjadi penurunan kasus keracunan di kota Padang. Dari 

laporan yang tercatat ada tiga kali kasus keracunan yang terjadi, yaitu 

pada wilayah kerja Puskesmas Ulak Karang ( ikan  tongkol ) / AR 80 %, 

Pemancungan ( ikan tongkol ) / AR 75 %, Kuranji ( sosis goreng ) / AR 

80 %.  Jumlah kasus keracunan tahun 2008 turun dibandingkan dengan 

tahun 2007 dan 2006.  

d.    Kasus AFP pada tahun ini ditemukan 3 kasus, dengan hasill 

pemeriksaan laboratoriun virus polio negatif. Penemuaan kasus AFP ini 

turun dibanding tahun 2007 ( 5 kasus ) dan 2006 (4 kasus). 

e.    Kasus AIDS tahun ini ditemukan sebanyak 44 kasus positif yang 

dilaporkan rumah sakit. Kasus terbanyak ada pada Kecamatan Padang 

Barat. 
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f.    Pada awal tahun 2008 terjadi lonjakan Kasus DBD sebanyak 1219 kasus. 

Kasus terbanyak terjadi pada bulan Januari  ( 165 kasus  ) dan Februari  ( 

134  kasus), sedangkan kasus yang paling sedikit terjadi pada bulan 

September sebanyak 59 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada wilayah 

Puskesmas Lubuk Buaya sebanyak 164 kasus, diikuti Puskesmas 

Andalas 124 kasus dan Nanggalo sebanyak 99 kasus. Kasus yang paling 

sedikit terjadi pada Puskesmas Bungus  sebanyak 8 kasus. Untuk 

mengantisipasi terjadinya penyebaran kasus, maka dilakukan fogging 

focus yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan. Disamping 

itu tetap di sarankan pada masyarakat  untuk tetap melakukan PSN di 

rumah maupun kelurahan masing – masing .   

g.    Pada tahun 2008 terjadi juga peningkatan kasus chikungunya di Kota 

Padang. Tercatat sebanyak 62 kejadian chikungunya dengan jumlah 

kasus 957, yang hampir merata di seluruh wilayah Puskesmas kota 

Padang kecuali Puskesmas Bungus.  Kasus terbanyak terjadi di Padang 

Utara  dengan sebanyak 240 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada bulan 

Nopember 188 kasus dan bulan Agustus 174 kasus. Untuk pemutusan 

mata rantai penularan dari nyamuk yang telah terinfeksi kepada manusia 

lain, dilakukan fogging focus pada seluruh kasus         ( 62 ) focus. 

 

4.6.2. SEKSI PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 

4.6.2.1.  P2 Rabies 

Populasi anjing yang cukup tinggi di Kota Padang, 

mengakibatkan tingginya kasus gigitan dari Hewan Penular Rabies ( 
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HPR ) ini. Untuk  pencegahan terjadinya penyakit rabies, disamping  

dilakukan pemeliharaan dan vaksinasi  secara rutin dan berkala terhadap 

HPR tadi,  pada setiap kasus gigitan HPR  diberikan VAR `sesuai 

dengan protap yang ada, dimana apabila HPR bisa diobservasi, 

dilakukan observasi selama 14 hari. Bila hewan tersebut menderita 

rabies, akan mati dalam beberapa hari setelah menggigit, maka penderita 

harus diberikan VAR. Namun bila HPR tidak bisa diobservasi karena 

hilang, maka penderita yang digigit HPR tetap diberikan VAR. Untuk 

Pemberian SAR melihat tempat luka/ besar/luas luka gigitan. Pada luka 

yang besar dan banyak serta tempat gigitan yang dekat ke kepala selain 

pemberian VAR juga diiringi dengan pemberian SAR. 

Kasus Rabies  pada tahun 2008 berdasarkan laporan Puskesmas 

dan Rumah Sakit sebanyak 535 kasus naik dibanding tahun 2007 (427 

kasus). Yang mendapatkan VAR, sebanyak 468 kasus. Sedangkan kasus 

positif rabies tahun 2008 terdapat 6 kasus , naik dibandingkan tahun 

2007 (1 kasus)  sedangkan kematian nol kasus.  

 

4.6.2.2.  P2-DBD 

Pada awal tahun 2008 terjadi lonjakan Kasus DBD sebanyak 

1219 kasus (IR 145 /100.000  ) dengan 6 kematian (CFR 0,5 % ). Ini 

turun dibandingkan  tahun  2007 ( 1760 kasus dengan 19 kematian ) , 

tetapi naik dibanding  tahun 2005  ( 1100 kasus  dengan 19 kematian ) . 

Adapun untuk kasus terbanyak di tahun 2008 ini,  terjadi 

pada bulan Januari  ( 165 )  kasus dan Februari  ( 134  kasus), sedangkan 
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kasus yang paling sedikit terjadi pada bulan September sebanyak 59 

kasus. Kasus terbanyak terjadi pada wilayah Puskesmas Lubuk Buaya 

sebanyak 164 kasus, diikuti Puskesmas Andalas 124 kasus dan Nanggalo 

sebanyak 99 kasus. Kasus yang paling sedikit terjadi pada Puskesmas 

Bungus  sebanyak 8 kasus.  

Untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran kasus, maka 

dilakukan fogging focus yang bertujuan untuk memutus mata rantai 

penularan. Disamping itu tetap di sarankan pada masyarakat  untuk tetap 

melakukan PSN di rumah maupun kelurahan masing – masing . Dari 

jumlah kasus diatas bisa diketahui  CFR nya   0,5 % dari jumlah kasus, 

dengan insidens rate nya  145/ 100.000 penduduk. 

 

Untuk perbandingan jumlah kasus dan pola maximal dan minimal DBD  

dapat dilihat pada tabel berikut . 

Tabel 4.4.  

Grafik Pola Max – Min  Kasus DBD Di Kota Padang 

Tahun 2004 - 2008 dan Kasus DBD Tahun 2008 
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POLA MAX-MIN TH 2004- 2008  DAN  KASUS  DBD TH  2008  DI  KOTA  PADANG 
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Upaya yang dilakukan untuk pencegahan Kasus DBD di Kota Padang 

antara lain : 

1. Pemberantasan  Sarang Nyamuk  (PSN) DBD  

Salah satu kegiatan untuk menurunkan angka kesakitan dan 

kematian karena penyakit DBD adalah dengan melakukan PSN DBD 

secara berkesinambungan pada wilayah kerja Puskesmas masing - 

masing. Dengan kegiatan ini diharapkan tempat perkembang biakan 

nyamuk aedes aegypti  bisa dikurangi yang pada akhirnya tidak ada 

tempat untuk berkembang biak  nyamuk  aedes aegepty.     

2. Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) 

Pemeriksaan Jentik Berkala dilaksanakan oleh Kader secara 

berkala ke  rumah-rumah penduduk sambil memberikan penyuluhan 

tentang penyakit DBD dan pencegahannya, yang dikoordinir oleh 

petugas puskesmas. Agar penyakit DBD ini tidak menimbulkan 

wabah/KLB maka diharapkan lebih dari 95 % rumah yang ada harus 

bebas dari jentik nyamuk aedes. 
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Pada tahun 2008 dilakukan PJB pada  35 kelurahan endemis  

yang dipantau oleh Juru Pemantau Jentik ( Jumantik ).  Pemantauan ini 

diutamakan pada kelurahan endemis DBD.  

3. Abatisasi 

Abatisasi bertujuan untuk membunuh jentik nyamuk aedes, 

dengan cara menaburkan abate pada tempat-tempat penampungan air. 

Abatisasi dilaksanakan pada 35  kelurahan endemis  yang dilaksanakan 

oleh kader yang dikoordinir oleh petugas puskesmas.  Disamping itu, 

pemberian abate juga diberikan pada kelurahan non endemis . 

4. Fogging Focus 

Untuk memutus mata rantai penularan DBD pada daerah kasus, 

dilakukan fogging focus di lokasi tempat tinggal penderita dengan radius 

200 meter. Tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan dengan 

membunuh nyamuk dewasa yang telah terinfeksi. Untuk tahun 2008 

dilakukan sebanyak 1050 focus turun dibanding tahun 2007  ( 1607  

focus).  

 

4.6.2.3. Malaria 

Kasus penyakit malaria di  Kota Padang  sampai saat ini  masih 

ada. Dari hasil diagnosa di  Puskesmas lebih banyak banyak ditemui 

sebagai kasus malaria klinis artinya pada saat pasien berobat ke Puskesmas 

kondisi demam pasien sudah berkurang  sehingga  tidak dilakukan 

pemeriksaan darah tebal.  Jumlah kasus yang didiagnosa sebagai malaria 

klinis adalah sebanyak 13 kasus dan kasus malaria yang dirawat di rumah 
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sakit berjumlah 179 kasus.  Kasus ini turun dibanding dengan tahun 2008 ( 

24 ) kasus klinis dan tahun 2006 ( 82 ) kasus akan tetapi jumlah kasus 

rawatan rumah sakit  naik dibanding tahun 2007 ( 94 ) kasus  dan tahun 

2006 ( 77 kasus) .  

 

4.6.2.4. Diare 

  Penyakit Diare sampai saat ini masih termasuk dalam urutan 10 

penyakit terbanyak di Kota Padang. Penyakit diare yang banyak 

ditemukan adalah gastro enteritis yang disebabkan oleh kuman. 

Penderita yang berobat ke Puskesmas diobati sesuai dengan prosedur 

tetap penatalaksanaan kasus diare dengan pengobatan yang rasional.  

Pada tahun 2008, jumlah kasus diare rawat jalan di Puskesmas adalah 

sebanyak 14168 kasus  dengan Insidens Rate 16,9 /1000 penduduk naik 

dibanding tahun 2007 ( 10678 kasus) dengan Insidens Rate 13,3 / 1000 

penduduk dan tahun 2006 ( 13449 kasus ).  

Sedangkan kelompok umur terbanyak adalah > 5 tahun 

sebanyak 8360 kasus ( 59 % ) dan dibawah lima tahun sebanyak 5808 

kasus  ( 41 % ). Jumlah penderita diberi oralit sebanyak 12149 kasus , 

yang berarti tidak semua kasus diberi oralit.   

4.6.2.5.  ISPA 

Penyakit ISPA   ( Infeksi Saluran Pernafasan Akut )  sampai 

saat ini masih menempati urutan tertinggi dalam pola sepuluh penyakit 

terbanyak.  Penanganan kasus ISPA di Puskesmas disesuaikan dengan 

protap penanganan yang sudah baku  dan rasional.  Jumlah kunjungan 
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kasus ISPA Bukan Pneumoni  tahun 2008 sebanyak 49298 kasus naik 

dibanding tahun 2007 ( 39821 ) kasus  dan tahun 2006 ( 42888 ) kasus.  

Sedangkan kasus ISPA  Pneumoni  sebanyak 929 kasus , juga 

naik dibanding tahun 2007 ( 757 )  kasus  dan tahun 2006 (  774 )  kasus.  

  

4.6.2.6.  Kusta 

Penemuan penderita kusta baru  tahun 2008 sebanyak 2 kasus, 

turun dibanding tahun 2007 ( 3 kasus ) dimana  kedua kasus tersebut 

adalah kusta MB.  Dari jumlah kasus  tersebut  diketahui prevalensinya 

sebesar 0,03 %  dan CDR juga 0,27 %. Sedangkan   target yang hendak 

dicapai dalam  program P2 Kusta ini adalah penemuan kasus 1 / 10.000 

penduduk. Untuk tahun ini tidak bisa dilakukan penjaringan penderita 

kusta melalui survey ke sekolah sekolah dasar yang ada di Kota Padang.       

4.6.2.7.  TB Paru 

Penemuan kasus TB Paru dilakukan melalui penjaringan 

penderita yang dicurigai / suspek TB Paru yang berobat ke sarana 

kesehatan. Perkiraan  penderita TB Paru  BTA ( + ) 16/1000 penduduk. 

Cakupan penemuan penderita  TB Paru  BTA ( + ) tahun 2008 adalah 

sebanyak 699 kasus ( 52 % ) dari 1323 BTA ( + ) yang diperkirakan, 

naik dibanding  tahun  2007 yang   580 kasus (45,1 % ) dari  1282 dari 

BTA ( + ) yang diperkirakan. Pencapaian ini juga naik dibandingkan 

dengan penemuan cakupan tahun 2006 yaitu sebanyak 555 kasus ( 43,3 

% ) dari 1282 yang BTA ( + ) diperkirakan.  
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Untuk kasus TB Paru kambuh  ditemukan sebanyak 29 kasus 

naik dari tahun 2007 ( 19 kasus ) dan  turun dibandingkan tahun 2006 

sebanyak 31 kasus . Untuk angka kesembuhan  untuk tahun 2008 ini 

belum bisa dihitung , karena untuk mengetahui angka kesembuhan pada 

tahun yang bersangkutan hanya bisa dilihat pada tahun berikutnya ( 12 – 

15  bulan kedepan sejak akhir Desember  2008 ).   

Sedangkan angka konversi sampai dengan triwulan III tahun 

2008 adalah 88 %. Angka kesembuhan untuk penderita baru TB Paru 

BTA     ( + )  tahun 2007 yaitu sebanyak 409 penderita ( 88,1 % ) dengan 

angka konversi 83 % dengan error rate 0 %. Sedangkan tahun 2006 

angka kesembuhannya 495 kasus ( 89 % ), dengan angka konversi 

sebesar 90,8 % dan error rate   0 % . 

4.6.2.8.   HIV AIDS 

Dari data yang terkumpul , kasus HIV dan AIDS  mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Data  kasus  didapat dari  sero survey dan 

laporan rumah sakit.  Sero survey  dilakukan terhadap 112 sample naik 

dibanding tahun 2007 ( 86 sampel ), yang dilakukan di Poltabes dan 

seluruh Polsek di Kota Padang. Dari hasil sero survey ditemukan 1 orang 

positif HIV sedangkan dari laporan  rumah sakit tercatat 51 penderita 

HIV dan AIDS. Dengan demikan total kasus HIV dan AIDS tahun 2008 

sebanyak 52 penderita. Sebagian besar kasus terjadi pada pengguna 

napza suntikan . Kasus HIV dan AIDS tahun 2008 ini turun dibanding 

tahun 2007 ( 53 ) tetapi jumlah kasus naik dibanding  tahun 2006  

sebanyak 23 kasus .  
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4.6.2.9.   Filariasis 

Dari hasil survey darah jari untuk Filariasis tahun 2006, 

ditemukan 21 kasus positif filaria. Pada tahun 2008 dilakukan 

pengobatan massal filaria pada 3 kecamatan endemis yaitu Kecamatan 

Padang Timur, Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan. Sebelum 

dilakukan pengobatan massal telah dilatih kader sebanyak 720 orang. 

Jumlah sasaran pengobatan 182601 penduduk yang berusia diatas 2 

tahun , tidak dalam keadaan sakit berat dan hamil. Jumlah penduduk 

yang minum obat sebanyak 147474      ( 90.97 % ).  

Setelah  selesai pengobatan massal, maka muncul beberapa 

kasus baru filaria hampir diseluruh kecamatan di Kota Padang, kecuali 

Koto Tangah dan Nanggalo. Jumlah kasus baru yang ditemukan tersebut 

adalah sebanyak 5 kasus dan telah dilakukan pengobatan selektif.  

 

4.6.2.9.   FLU BURUNG 

Penyakit flu burung adalah suatu penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus influensa type ”A ” dan ditularkan oleh unggas 

dengan manifestasi beragam, mulai dari sakit ringan hingga kematian. 

Pernyakit flu burung yang disebabkan oleh avian Influensa jenid H5N1 

pada unggas di konfirmasikan telah terjadi di Korea, Vietnam, Jepang, 

Thailand, Kamboja, Taiwan, Laos , China, Pakistan dan Indonesia. 

Pada bulan Juli tahun 2008, ditemukan satu orang suspect flu 

burung di kelurahan Bungus Timur, RT 1 / RW. 2 , berumur 1 tahun 6 

bulan. Pasien menderita demam dan dibawa kebidan praktek swasta 
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karena riwayat demamnya bersamaan dengan adanya ayam yang mati 

mendadak satu ekor sehingga oleh bidan di rujuk ke RS. Dr. M. Jamil 

sebagai rumah sakit rujukan flu burung.  Dari hasil pemeriksaan labor 

darah penderita, dinyatakan negatif, namun penderita sempat dirawat di 

ruang isolasi selama seminggu. 

DKK  bersama Puskesmas Bungus dan Dinas Peternakan tetap 

melakukan pelacakan kasus ke lokasi dan memberi vaksinasi unggas, 

pembersihan  kandang dan pemberian penyuluhan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. BAGIAN TATA USAHA 

1. Masih adanya keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat. Dalam 

proses kenaikan pangkat, pegawai yang akan naik  pangkat harus 

menyerahkan berkas – berkasnya ke Sub.Bagian Umum dan 

kepegawaian paling lambat 3 bulan sebelum TMT Kenaikan pangkat 

pegawai yang bersangkutan. Kekurangan berkas – berkas yang 

disyaratkan untuk proses kenaikan pangkat, berakibat berkas yang 

telah dikirim ke BKN Medan sering dikembalikan untuk diperbaiki, 

sehingga proses kenaikan pangkat jadi terlambat. Untuk itu perlu 

adanya sosialisasi dan Bimbingan Teknis  dari Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, agar ditahun – 

tahun mendatang tidak ada lagi pegawai yang berkasnya kurang 

lengkap dan  terlambat untuk mengurus kenaikan pangkat, baik  

Reguler, Fungsional, Pilihan dan Penyesuaian Ijazah. 

2.    Untuk cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti melahirkan dan cuti besar, 

masih ada pegawai puskesmas dilingkungan Dinas Kesehatan Kota 

Padang yang terlambat mengirimkan surat cuti ke Dinas Kesehatan 

Kota Padang, sehingga seringkali terjadi yang bersangkutan telah 

menjalani cuti, tetapi surat cutinya belum ditanda tangani Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Padang. Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan 

bimbingan dari Dinas Kesehatan Kota Padang sehingga pegawai yang 
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akan cuti harus memasukkan surat permohonan cuti ke Dinas 

Kesehatan Kota Padang minimal 1 ( satu ) bulan sebelum yang 

bersangkutan cuti. 

3.   Kegiatan  Program Penggadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana  Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Tahun 2008,  realisasi dana 

sudah mencapai 97 %, persentase ini jauh lebih baik dibandingkan realisasi 

yang dicapai pada tahun 2007 yang hanya  60 %. 

4.   Pencapaian retribusi di tahun 2008 belum mencapai target yang telah 

ditetapkan. Belum  tercapainya target retribusi  dari pelayanan 

kesehatan ini disebabkan karena : 

a. Banyaknya pasien yang berasal dari keluarga miskin yang 

menggunakan kartu miskin sehingga pasien umum berkurang. 

b. Pelayanan persalinan yang beresiko tinggi langsung dirujuk ke 

Rumah Sakit    dan tempat lain sesuai dengan keinginan pasien. 

 

B. BIDANG KESEHATAN KELUARGA 

B.1. PROGRAM KIA DAN LANSIA 

1. Belum tercapainya target ASI Eksklusif 

Meningkatkan dana, sarana dan prasaranan untuk promosi ASI Eksklusif 

agar tidak kalah bersaing dengan promosi susu formula bayi, adanya 

komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung ibu menyusui yang 

bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif pada bayinya, meningkatkan 

kualitas pelaksanaan kelas ibu dalam mempersiapkan ibu hamil untuk 



PROFIL TAHUNAN DKK TAHUN 2008 EDISI 2009 

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG 106 

memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya, meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan petugas kesehatan dalam pelaksanaan manajemen laktasi. 

2. Masih rendahnya cakupan DDTK Balita 

Meningkatkan kualitas pelaksanaan kelas ibu balita, meningkatkan 

keterampilan petugas kesehatan dalam melakukan DDTK balita,  koordinasi 

lintas program dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan DDTK balita,  

meningkatkan promosi tentang penggunaan buku KIA, meningkatkan 

metoda pemancatatan dan pelaporan dalam pemantauan tumbuh kembang 

balita, penambahan pengadaan APE untuk Puskesmas. 

3. Belum tercapainya target bumil resti yang dirujuk 

Meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang bahaya-bahaya persalinan 

melalui kelas ibu hamil, meningkatkan kualitas pelaksanaan Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), meningkatkan 

kegiatan-kegiatan Garakan Sayang Ibu (GSI)   

4. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan dalam memberikan 

Asuhan Persalinan Normal yang aman dan nyaman, serta penanganan bayi 

baru lahir melalui pelatihan-pelatihan yang berkualitas, meningkatkan 

kualitas ANC oleh bidan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, 

mengoptimalkan sistim rujukan dan penanganan ditempat rujukan, 

meningkatkan pemantauan dan pembinaan ke BPS sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang sesuai standar praktek kebidanan. 

5. Penurunan cakupan posyandu lansia aktif 
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Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas tentang pelaksanaan 

Manajemen ARRIF dalam pembinaan posyandu lansia melalui pelatihan, 

meningkatkan komitmen bersama antara pimpinan, pengelola program 

lansia, dan pembina wilayah dalam pembinaan posyandu lansia, 

meningkatkan promosi dan koordinasi dalam pembinaan posyandu lansia, 

pengadaan alat untuk pelayanan kesehatan di Posyandu lansia, adanya 

perhatian dari Pemko Padang untuk memberikan insentif bagi kader 

posyandu lansia, dan penambahan anggaran untuk peningkatan pelayanan 

kesehatan lansia di Posyandu lansia.  

 

B.2.  PROGRAM GIZI DAN UKS 

1. Masih Belum Tercapainya Target SKDN  

2. Masih ditemukanya kasus gizi buruk teutama pada keluarga miskin, hal ini 

disebabkan kurangnya kewaspadaan terhadap sasaran yang bersiko tinggi 

untuk terkena kasus gizi buruk yaitu balita gakin yang tidak datang ke 

posyandu dan tidak terwaspadai oleh puskesmas. Kurangnya kerjasama 

keterlibatan lintas program dan lintas sektor dalam menangani penyebab 

masalah gizi buruk serta masih kurangnya memantau perkembangan gizi 

buruk dan juga masih kurangnya penyuluhan kepada ibu balita dalam 

merubah pola asuh orang tua. Oleh karena itu untuk kedepannya perlu 

dibentuk tim surveilans BGM sehingga penyebab balita BGM dapat 

tertanggulangi dan tidak ditemukannya balita gizi buruk. Selain itu perlu 

dilalukan kerja sama lintas program terutama dengan bagian promosi  
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kesehatan untuk melakukan penyuluhan baik di puskesmas maupun di luar 

puskesmas. 

3. Masih belum berjalan dengan lancar puskemas Nanggalo sebagai puskesmas 

rujukan bagi balita gizi buruk baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. 

Untuk kedepannya perlu dilakukan pembinaan kepada puskesmas lain untuk 

merujuk balita gizi buruk ke puskesmas Nanggalo. 

4. Hasil pemeriksaan garam beryodium yang merupakan salah satu cara untuk 

penggulangan GAKY di Kota Padang ternyata masih ditemukan masyarakat 

yang mengkonsumsi garam non yodium, sehingga pementauan garam 

beryodium perlu ditingkatkan dengan melibatkan lintas sektor sedangkan 

pendaannya dapat melalui dana APBD maupun dana puskesmas.    

 

 

C. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 

C.1.  Program peningkatan pelayanan dasar dan rujukan antara lain : 

Masalah Yang Dihadapi : 

1. Masih belum baiknya koordinasi antar lintas sektor dalam melaksanakan 

program upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

2. Masih rendahnya kesadaran petugas terhadap data dan kelengkapannya. 

3. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas pelayanan 

kesehatan dalam menganalisa satu laporan. 

4. Sering terjadi pertukaran pemegang program sehingga laporan tidak lengkap 

dan tidak tercatat. 
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5. Banyaknya pekerjaan rangkap yang dipegang oleh satu orang sehingga 

pekerjaan tidak optimal. 

6. Tidak sama persepsi terhadap satu jenis laporan sehingga memberikan 

laporan yang berbeda-beda. 

7. Belum adanya program yang diprioritaskan di Puskesmas, sehingga hanya 

kegiatan rutin yang dikerjakan. 

 

Pemecahan Masalah Antara Lain : 

1. Mengupayakan koordinasi antar lintas sektor dalam melaksanakan program 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

2. Meningkatan kesadaran petugas terhadap data dan kelengkapannya melalui 

bimbingan teknis yang akan dilaksanakan secara berkala. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam menganalisa 

laporan melalui pelatihan petugas pengelola SP2TP. 

4. Menganjurkan kepada pimpinan Puskesmas untuk tidak mengganti 

pemegang program terlalu sering. 

5. Menganjurkan kepada pimpinan Puskesmas supaya tidak ada tanggung 

jawab rangkap, sehingga satu program dipegang oleh satu orang. 

6. Melakukan evaluasi tiap bulan, triwulan terhadap laporan yang masuk 

bidang pelayanan kesehatan sehingga petugas pembuat laporan mempunyai 

persepsi yang sama terhadap suatu data. 

7. Menganjurkan kepada pimpinan Puskesmas untuk melakukan prioritas 

terhadap program-program yang menjadi unggulan di Puskesmas. 
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C.2.  Program Perizinan dan Farmasi antara lain : 

Masalah Yang Dihadapi : 

1. Pengelolaan obat di Apotik tidak memenuhi ketentuan kepmenkes 1332 

tahun 2002 tentang Tata cara izin apotik,14 % dari 71 Apotek. 

2. Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab Toko Obat tidak ada pada jam 

buka apotik,8 % 

3. Manajemen Pengelolaan obat di Puskesmas masih ada yang tidak satu pintu 

dan penggunaan obat belum rasional, 40% Puskesmas 

4. Industri Rumah Tangga Pangan dalam pengolahan makanan belum higienis, 

6 % 

5. Kurangnya kemauan penjaja kaki lima dan penjaga warung sekolah dalam 

menjaga kebersihan makanan yang dijual dan diolah 

6. Masih ada Toko makanan dan swalayan menjual makanan tidak 

memperhatikan kadaluarsa makanan serta makanan yang belum punya izin 

Depkes,3 % 

7. Masih ada sarana pelayanan kesehatan dan Praktek Tenaga Kesehatan 

memberi pelayanan kepada masyarakat , belum memiliki izin Operasional. 

Pemecahan Masalah Antara Lain : 

1. Apotik sebagai tempat melakukan pekerjaan kefarmasian dimana 

pengelolaan obat dipegang oleh Apoteker sebagai penanggung jawab penuh, 

dimana setiap mutasi obat harus selalu dipantau oleh Apoteker.Pemesanan 

obat harus diketahui oleh Apoteker untuk menghindari pemesanan obat palsu 

( obat yang tidak punya Izin edar). Dari hasil Tim Supervisi Tim DKK 

Padang kurangnya kehadiran Apoteker dan asisten apoteker yang membantu 
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apoteker dalam pengelolaan obat diambil alih oleh Pemilik Apotik dengan 

Latar belakang non Farmasi.Terutama apotik yang dulunya berstatus Toko 

obat, yang banyak melakukan kesalahan dalam pengelolaan obat.Untuk 

pemantauan apotik tersebut perlu pengawasan secara triwulan, terutama 

kehadiran apoteker dan assiten apoteker dalam pengelolaan obat. 

2. Asisten Apoteker sebagi penangung jawab Toko obat tidak ada pada jam 

buka apotik sehingga pengelolaan obat berada pada Pemilik  Toko Obat. 

Sehingga Toko obat hanya melakukan pengelolaan obat untuk obat bebas 

dan obat bebas terbatas sudah menyalahi aturan kepmenkes 1331 tahun 2002 

yaitu Pemilik Toko obat juga melayani obat keras ( obat daftar G ). Juga 

masih ada Toko obat yang tidak punya izin operasinal yang juga menyalahi 

kepmenkes 1331 tahun 2002 tentang tata cara perizinan Pedagang Eceran 

Obat. Perlunya pembinaan dan pengawasan dari Tim DKK Padang untuk 

mendata lagi Toko obat yang tidak punya izin oprasional dan memberikan 

teguran pada Toko obat yang punya masalah dalam pengelolaan obat. 

3. Perlunya pelatihan pada Tenaga medis dan paramedis untuk menetapkan 

dignosa penyakit terutama untuk tiga penyakit yaitu Ispa. diare dan mialgia, 

juga menerapkan standar terapi serta obat generic dan obat dalam daftar 

DOEN di Puskesmas untuk pengunaan obat rasional.Pembinaan pada 

petugas obat untuk menerapkan sistim obat satu pintu dimana obat dari 

berbagai sumber berada dalam satu pengelolaan .  

4. Penyuluhan pada Pemilik Industri Rumah Tangga tentang pengolahan 

makanan yang higienis serta bahan tambahan makanan yang dilarang dalam 
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pengolahan makanan menurut kesehatan sebagai salah satu syarat untuk 

menghasilkan makanan yang sehat. 

5. Perlunya penyuluhan serta pembinaan kepada penjaja kaki lima dan warung 

sekolah untuk selalu menjaga kebersihan makanan. 

6. Pengawasan pada Toko makanan dan minuman serta swalayan,serta 

minimarket untuk selalu memantau makanan dan minuman yang sudah 

kadalursa dan menginformasikan pada Pemilik sawlayan,Toko makanan 

untuk menerima produk makanan olahan Industri Rumah tangga yang ada 

izin P-IRT. 

7. Pembinaan dan Pelatihan bagi pemilik sarana pelayanan kesehatan tentang 

ketentuan peraturan perundang-undangan izin operasional sarana Pelayanan 

Kesehatan.  

 

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN 

LINGKUNGAN 

D.1.  Seksi Promosi Kesehatan 

1. Cakupan partisipasi masyarakat (D/S) untuk datang menimbang balita ke 

posyandu masih  rendah yaitu 55 %, masih dibawah target Kota Padang yaitu 

63 %. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan pokjanal 

posyandu, baik tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, melaksanakan temu 

kader posyandu, pemberian insentif berupa transpor kader posyandu, 

pemberian makanan tambahan di posyandu, dan integrasi posyandu dengan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
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2. Belum adanya data yang akurat dan penyamaan persepsi tentang kriteria dan 

jumlah Pos UKK yang ada di kota Padang,  sehingga belum bisa dibuatkan 

strata Pos UKK. Upaya yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan 

khusus yang akan membahas masalah UKK, penyamaan persepsi tentang 

kriteria dan indikator UKK, serta pembinaan terhadap Pos UKK yang telah 

ada.  

3. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas promkes dalam 

memanfaatkan sarana/ media penyuluhan yang tersedia, seperti penggunaan 

laptop dan LCD. Upaya yang dilakukan adalah  pembinaan dan bimbingan 

tehnis secara berkala dan pelatihan tentang penggunaan dan pembuatan 

media sederhana promosi kesehatan bagi petugas. 

 

D.2.  Seksi Kesehatan Lingkungan  

1. Masih rendahnya kepedulian pemilik sarana Depot Air Minum dalam 

memeriksakan kewajibannya untuk memeriksakan kualitas air minum 

parameter kimia maupun bakteri sesuai ketentuan berlaku ditandai hanya 40 

% dari jumlah depat sebanyak 253 buah yang melakukan internal kontrol 

dengan memeriksakan air ke Laboaratorium dan melaporkan hasilnya. 

Upaya yang telah dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan inspeksi 

sanitasi di lokasi serta pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang 

tentang Pengawasan Kualitas Air 

2. Sarana tempat- tempat umum yang diperiksa hanya 67 % memenuhi syarat 

ditandai dengan masih rendahnya fasilitas sanitasi dasar yang dimiliki, upaya 
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yang telah, sedang dan terus dilakukan melalui advokasi terhadap pemilik 

sarana maupun instansi terkait. 

 

E. BIDANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT 

1. Cakupan imunisasi kontak pertama ( BCG, DPTHB 1  dan Polio 1 )  dan 

Kontak Lengkap ( Polio 4 dan Campak ) untuk Kota Padang sudah mencapai 

target / UCI . Namun demikian masih ada sebagian kecil kelurahan pada  

Puskesmas yang belum mencapai target UCI .  Hal ini mungkin disebabkan 

karena masih adanya kegiatan imunisasi yang dilaksanakan pihak swasta 

seperti rumah sakit, dokter praktek swasta, bidan, dan sebagainya yang 

belum mengirim  laporannya secara rutin ke DKK Padang. Disamping itu 

masih ada juga sasaran yang belum tercatat di Puskesmas. Kedepan  

diharapkan kegiatan untuk imunisasi berupa promosi dan koordinasi harus 

lebih ditingkatkan lagi. 

2. Cakupan imunisasi  pada anak sekolah  masih belum bisa 100 %  sesuai yang 

diharapkan, hal ini disebabkan masih adanya beberapa sekolah dan orang tua 

murid yang menolak untuk pelaksanaan imunisasi ini. Untuk itu perlu 

sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif lagi dengan pihak sekolah 

melalui komite sekolah dan dinas terkait. 

3. Ditemukannya 6 kasus dipteri ( klinis ) pada wilayah kerja Puskesmas 

walaupun hasil labor menunjukkan negatif tetapi perlu peningkatan 

kewaspadaan terhadap KLB Dipteri melalui peningkatan cakupan imunisasi 

DPT di seluruh wilayah posyandu.  
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4. Cakupan ABJ rata – rata pada kelurahan sudah lebih darii 95 % akan tetapi 

masih ditemukan kasus DBD. Kedepan  diharapkan pemeriksaan jentik yang 

lebih valid  tidak hanya oleh Jumantik  juga dengan  didampingi oleh 

Puskesmas secara berkala serta peningkatan sosialisasi tentang penyakit 

DBD dan perkembangannya. Disamping itu diperlukan pemberian abate 

pada beberapa tempat penampungan air yang tidak memungkinkan untuk 

dikuras. 

5. Masih tingginya kasus gigitan HPR di Kota Padang, hal ini disebabkan oleh 

masih tingginya populasi anjing serta masih rendahnya kesadaran 

masyarakat untuk vaksinasi anjing. Kedepan diperlukan perhatian yang lebih 

serius lagi dengan menigkatkan sosialisasi penanganan rabies serta 

meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam penanganan 

anjing terutama anjing liar. 

6. Menigkatnya jumlah kasus HIV/AIDS memerlukan perhatian yang serius 

tidak hanya bagi Dinas Kesehatan tetapi juga dari sektor terkait, lintas 

agama, LSM yang bergerak di bidang HIV/AIDS  dan sebagainya. 

Sosialisasi tentang penyakit ini perlu lebih ditingkatkan lagi untuk 

kewaspadaan  dan pencegahan terjadinya peningkatan kasus HIV/AIDS serta 

peningkatan jasa konseling bagi masyarakat ( ODHA )  yang 

membutuhkannya. Disamping itu juga akan ditingkatkan kerjasama dengan 

KPA  AIDS Kota Padang. 

7. Meningkatnya kasus keracunan makanan memerlukan penanganan yang 

lebih serius sehingga  kasus kedepan bisa diturunkan. Penanganan yang lebih 

serius tidak hanya dari bidang P2P tapi juga dari lintas program seperti 



PROFIL TAHUNAN DKK TAHUN 2008 EDISI 2009 

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG 116 

pengawasan Tempat Pengolahan Makanan oleh Bidang PMKL, Pengawasan 

Makanan dengan bidang Yankes, maupun  lintas sektor terkait lainnya.  

Disamping itu perlu peningkatan sosialisi cara pengolahan makanan sampai 

kepenyajian terhadap konsumen serta pemeriksaan personal higiene petugas 

penjamah makanan. 

8. Cakupan penemuan BTA Positif  yang masih dibawah target  ( 52 % )  

berarti masih dibawah  standar  WHO ( 70 % ) . Kedepan penjaringan kasus 

TB Paru ini   akan lebih ditingkatkan lagi  melalui peningkatan  kerjasama 

dengan dokter praktek swasta, Rumah Sakit, PKK, , BP4 dan melalui 

pemeriksaan awal Calon Jemaah Haji, sehingga penemuan kasus TB Paru 

dengan BTA Positif akan lebih banyak. Dengan demikian  diharapkan akan 

terjadi penurunan penularan  TB Paru . Kemudian penderita yang dengan 

BTA Positif diberi tambahan makanan ( susu ). 

9. Ditemukan kasus Tetanus Neonatorum di kelurahan  Padang Sarai di Lubuk 

Buaya sebanyak 1 kasus. Dengan adanya  1 kasus di kelurahan tersebut  

maka kelurahan tersebut beresiko tinggi  untuk  kasus Tetanus  

Nenonatorum.  Dari penyelidikan kasus dilapangan diketahui bahwa kasus 

tersebut persalinannya tidak ditolong oleh tenaga kesehatan  dan tidak ada di 

imunisasi TT.  Kedepan diharapkan perlu peningkatan cakupan imunisasi TT 

pada WUS dan ibu hamil serta  meningkatkan kerjasama dengan lintas 

program seperti KIA. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Dalam Profil Tahunan Dinas Kesehatan Kota Padang ini, tersusun kebijakan 

yang selanjutnya dibuat Program dan dirinci dalam bentuk kegiatan yang 

dilakukan pada tahun 2008.. 

Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagian kegiatan 

lainnya dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan organisasi lain serta 

pihak lain yang dirasa berkompeten. 

Pembangunan Kesehatan dalam bentuk Program kegiatan di Dinas 

Kesehatan tahun 2008 secara umum dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan 

kegiatan tahun 2008 mempunyai kendala dan hambatan dalam melaksanakan 

kegiatan salah satunya adalah terlambatnya pencairan anggaran, keterbatasan 

tenaga dan sarana yang secara  umum dapat mengganggu pencapaian tingkat 

kinerja. 

Demikianlah Profil tahunan DKK 2008 ini dibuat untuk dapat menjadi 

gambaran dan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program untuk Tahun 2009 

mendatang. 
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