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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan 

diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan 

dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan 

perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia 

dan keluarga miskin. 

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya 

kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) 

Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 5) Manajemen dan Informasi 

kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan 

dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, 

perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan 

kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan 

kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan 

Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik harus 

selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.   

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa daerah 

diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis setelah dilantiknya Bupati/Wakil Bupati periode 2010 - 2015 pada 

tanggal 6 Agustus 2010.  
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Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015 

selanjutnya setiap SKPD diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis 

SKPD tahun 2010 – 2015 sebagai dokumen perencanaan yang memuat 

sasaran, strategi, program dan kebijakan selama 5 tahun.  

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen 

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program 

pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis yang akan dilaksanakan 

langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis maupun dengan 

mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2010-2015. 

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini dipergunakan sebagai dasar 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2010 - 2015. 

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015 ini 

tetap mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Oleh karenanya lima pendekatan perencanaan yang 

dipergunakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah: 

(1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, 

(4) pendekatan atas-bawah (top-down), dan (5) pendekatan bawah-atas 

(bottom-up).  

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis memberikan penekanan 

pada pencapaian sasaran visi Kabupaten Bengkalis 2010 - 2015, Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan serta Millenium Development 

Goals (MDG’s). 

 
 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

 Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 ini antara lain 

adalah : 
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1. Maksud 

a. Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis dalam menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai bahan 

masukan penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS dengan menggunakan 

pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target 

kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, 

lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran 

kegiatan. 

b. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan 

penyampaian laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 

atas program secara terukur. 

 

2. Tujuan  

Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparan, 

akuntabel, dan partisipatif serta selaras dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 

2015.  

 

C. LANDASAN HUKUM  

 Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 

2010 - 2015 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan 

perundangan antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).   

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5063).  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614). 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737). 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 

 

D. POLA PIKIR PENYUSUNAN 

Pola pikir yang digunakan dalam penyusunan Renstra guna 

memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Renstra Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkalis, arah kebijakan yang ditempuh dalam 

mewujudkan visi dan misi serta rencana program adalah sebagai berikut :    

 
 

 

Bagan 1 

Pola Pikir Penyusunan Renstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPJP Kab Bengkalis 
2005 - 2025 

Renstra 
Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis 
2010-2015 

RPJM Kab. Bengkalis 
2010 - 2015 

STRATEGI : 
1. Arah Kebijakan 
2. Program 
3. Kegiatan 

TUJUAN 

MISI 

VISI 

SASARAN 

FPK 

SWOT 

NILAI-NILAI 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini 

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkalis, maksud dan tujuan penyusunan, 

landasan normatif penyusunan, pola pikir penyusunan dan 

sistematika penulisan.  

Bab II Gambaran Umum 

Bab ini menguraikan kondisi umum pembangunan kesehatan, 

potensi dan permasalahan serta analisis lingkungan strategis 

pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis.  

 

Bab III Visi, Misi, Tujuan, Nilai-Nilai dan Sasaran Strategis 

Bab ini menguraikan Visi, Misi, Tujuan, Nilai-Nilai dan Sasaran 

Strategis Pembangunan bidang kesehatan dengan melakukan 

penyesuaian dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta kebijakan 

prioritas RPJM Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015. 

Bab IV  Arah Kebijakan dan Strategi 

Bab ini menguraikan arah kebijakan, sasaran, strategi, program dan 

kegiatan dalam pembangunan kesehatan periode lima tahunan 

2010-2015. 

Bab V Penutup 

Lampiran-lampiran  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 
A. KONDISI UMUM  

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, Tugas Pokok 

dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut: 

Tugas Dinas Kesehatan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi:  

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan kesehatan. 

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

kesehatan. 

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan. 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Gambaran Kondisi Umum pembangunan kesehatan di Kabupaten 

Bengkalis didapatkan dari hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2005 – 2009. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di 

Kabupaten Bengkalis sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 

2008 yang berarti lebih rendah dibanding AKI Nasional yang tercatat sebesar 

228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Angka 

Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bengkalis tahun 2008 tercatat sebesar 34 

per 1.000 kelahiran hidup yang berarti sama dengan AKB Nasional yang 

tercatat sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). 

Sejalan dengan penurunan Angka Kematian Bayi, Umur Harapan Hidup (UHH) 

meningkat menjadi 71,1 tahun pada tahun 2008 yang berarti lebih tinggi 

dibanding UHH Nasional sebesar 70,5 tahun. Prevalensi gizi kurang di 

Kabupaten Bengkalis pada balita sebesar 0,87% pada tahun 2009 jauh lebih 

rendah dibanding prevalensi nasional  sebesar 18,4% pada tahun 2007 

(Riskesdas, 2007).  
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Upaya kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkalis mengalami 

peningkatan capaian, seperti cakupan rawat jalan sudah mencapai 65,10% 

pada tahun 2009 yang berarti jauh lebih tinggi dibanding cakupan rawat jalan 

nasional sebesar 15,26% pada tahun 2008. Cakupan persalinan yang ditolong 

oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 masih cukup 

rendah sebesar 68,54%, lebih rendah dibanding cakupan nasional sebesar 

80,36% pada tahun 2008. Cakupan kunjungan neonatus di Kabupaten 

Bengkalis pada tahun 2009 sebesar 87,46% hampir sama dengan cakupan 

nasional sebesar 87% pada tahun 2008. Cakupan ibu hamil risiko 

tinggi/komplikasi yang ditangani sebesar 29,63% pada tahun 2009 masih lebih 

rendah dibanding target 40%. 

Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga 

mengalami peningkatakan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih 

tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol di Kabupaten 

Bengkalis seperti TBC, DBD, Diare dan Pneumonia. Program Imunisasi belum 

optimal, karena belum merata ke seluruh desa yang digambarkan melalui 

persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) pada 

tahun 2009 sebesar 92,57%. Penanggulangan penyakit Tuberkulosis Paru, 

Demam Berdarah Dengue, Diare, Pneumonia dan HIV/AIDS sudah mengalami 

peningkatan namun masih perlu mendapat perhatian dalam peningkatan 

pengendaliannya untuk masa yang akan datang. Angka keberhasilan 

pengobatan kasus baru TB Paru BTA positif (Success Rate) di Kabupaten 

Bengkalis sebesar 76,77% pada tahun 2009, lebih rendah dibanding angka 

nasional sebesar 88,17% pada tahun 2008. Untuk itu perlu perhatian lebih pada 

upaya deteksi tuberkulosis paru dan juga keberhasilan pengobatannya. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi munculnya kasus DBD setiap tahun karena 

masih banyaknya rumah/bangunan di Kabupaten Bengkalis yang belum bebas 

jentik nyamuk Aedes Aegypti. Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ) tahun 

2009 sebesar 86,66%. Untuk itu perlu terus digalakkan penerapan 3M 

(Menguras, Menutup, Mengubur) oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga 

didorong dengan upaya promotif. 
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Beberapa hasil yang telah dicapai oleh program perbaikan gizi 

masyarakat antara lain pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6 – 59 

bulan sebesar 78,6% lebih rendah dibanding target 80%. Pemberian tablet besi 

(Fe) pada ibu hamil sebesar 73,4% dari target 80%. 

Untuk program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga 

kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target. Pada tahun 2009 

tercatat rasio dokter spesialis sebesar 5,02 per 100.000 penduduk (target 9 per 

100.000 penduduk), rasio dokter umum 12,64 per 100.000 penduduk (target 30 

per 100.000 penduduk), rasio dokter gigi 5,02 per 100.000 penduduk (target 11 

per 100.000 penduduk), rasio apoteker 2,01 per 100.000 penduduk (target 10 

per 100.000 penduduk), rasio perawat 65,61 per 100.000 penduduk masih jauh 

dari target 158 per 100.000 penduduk, rasio bidan 50,76 per 100.000 penduduk 

dari target 75 per 100.000 penduduk. Pada saat ini masih terdapat kekurangan 

tenaga kesehatan di Kabupaten Bengkalis, seperti dokter spesialis sebanyak 20 

orang, dokter umum 87 orang, dokter gigi 30 orang, apoteker 40 orang, perawat 

460 orang, bidan 121 orang, ahli gizi 79 orang, ahli sanitasi 187 orang dan ahli 

kesehatan masyarakat 159 orang. 

Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, ketersediaan obat 

esensial dan generik di Kabupaten Bengkalis sudah mencapai target 100%. 

Peresepan Obat Generik Berlogo (OGB) di Puskesmas pada tahun 2009 sudah 

mencapai target 100%. 

Keberhasilan pembangunan kesehatan sudah dapat ditunjukkan dengan 

tercapainya indikator sasaran dan saat ini merupakan kesempatan yang baik 

untuk lebih memberikan penajaman dan kesinambungan program-program 

yang dilaksanakan untuk periode berikutnya.   

          

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup 

sudah mengalami penurunan namun angka tersebut masih belum mencapai 

target MDG’s tahun 2015 (102/100.000 kelahiran hidup). Sedangkan untuk 

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bengkalis sebesar 34 per 1.000 

kelahiran hidup sama dengan AKB Nasional. Untuk menurunkan angka ini 
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hingga mencapai target dibutuhkan upaya yang luar biasa secara bersama-

sama. 

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah 

meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, Puskesmas 

Pembantu dan Poskesdes, serta dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi 

masyarakat miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit. Namun akses terhadap 

pelayanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. 

Bagi masyarakat di daerah terpencil, keterbatasan akses juga disebabkan 

karena kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan 

infrastruktur. 

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan 

infeksi penyakit menular terutama TBC, DBD, Diare dan Pneumonia masih 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya 

keras untuk mencapai target MDG’s. Selain itu, masih terdapat beberapa 

penyakit lain seperti Kusta dan Filariasis juga menjadi masalah kesehatan 

masyarakat. Disamping itu, terjadi peningkatan penyakit tidak menular yag 

berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian seperti hipertensi, 

jantung, diabetes mellitus, kanker dan stroke. 

Akibat dari cakupan Universal Child Immunization (UCI) yang belum 

tercapai akan berpotensi timbulnya kasus-kasus Penyakit yang Dapat Dicegah 

Dengan Imunisasi (PD3I) di beberapa daerah risiko tinggi yang selanjutnya 

dapat mengakibatkan munculnya wabah. Untuk menekan angka kesakitan dan 

kematian akibat PD3I perlu upaya imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan 

merata. 

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat, namun kebutuhan 

dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, terutama di daerah terpencil. 

Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum 

berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum diterapkan sebagaimana 

mestinya. Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan 

distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, disamping itu juga menimbulkan 

permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu. 
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Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan 

kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat 

menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas 

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan 

Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya 

mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, 

yang dapat mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh 

masyarakat.            

 

C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 

Dengan menggunakan metode analisis SWOT dapat dianalisis kekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan 

(threats) yang ada dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis 

sebagai berikut: 

 

1. Kekuatan (Strengths) 

Berdasarkan hasil analisis dapat diindentifikasikan beberapa faktor kekuatan 

yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis dalam mencapai visi misi yang telah disepakati. Faktor-faktor 

tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

a. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis berdasarkan 

pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur 

Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis berpontensi menjadi 

kekuatan, karena menjadi acuan kewenangan dengan berbagai tugas 

yang lebih berfokus kepada berbagai isu sentral bidang kesehatan di 

Kabupaten Bengkalis. 

b. Jalur koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan 

Kementerian Kesehatan RI  maupun dengan sektor lain yang terkait 

dapat menciptakan kesamaan gerak dalam melaksanakan program 

Kesehatan. 
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c. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang cukup mendukung dengan 

jumlah  4 orang berpendidikan S2, 46 orang Dokter Umum, 19 orang 

Dokter Gigi,   2 orang Apoteker, 181 orang Bidan, 131 orang Perawat,  

23 orang Ahli Gizi, 7 orang Ahli Sanitasi dan 23 orang Ahli Kesehatan 

Masyarakat. Ketersediaan SDM ini merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh 

lapisan masyarakat. 

d. Adanya tenaga pengelola program yang sudah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan sesuai dengan tugas pokok masing-masing baik tingkat lokal, 

regional maupun nasional yang selanjutnya akan menjadi tulang 

punggung pelaksanaan program-program kesehatan di tengah 

masyarakat. 

e. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh 

desa di Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 Puskesmas Rawat Inap, 

7 Puskesmas Tanpa Rawat Inap, 38 Poskesdes, 52 Puskesmas 

Pembantu dan 32 Polindes. Sarana pelayanan kesehatan yang sudah 

tersebar di seluruh desa di wilayah Kabupaten Bengkalis ini sangat 

memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanaan kesehatan 

yang berkualitas. 

f. Ketersediaan peralatan kesehatan dan perbekalan kesehatan termasuk 

obat-obatan secara memadai yang sangat diperlukan dalam pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat.  

 

2. Kelemahan (Weaknesses) 

Disamping kekuatan seperti dijelaskan di atas,  Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat 

kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kondisi sarana pelayanan kesehatan di beberapa lokasi/desa perlu 

dilakukan rehabilitasi mengingat kondisi bangunannya yang sudah cukup 

tua/lama. 
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b. Peralatan kesehatan di beberapa sarana pelayanan kesehatan juga  

perlu dilakukan peremajaan agar pelayanan dapat berlangsung secara 

optimal dan nyaman.  

c. Kemampuan sumber daya manusia kesehatan sebagai pengelola 

program kesehatan secara kualitas dan kuantitas masih kurang. 

 

3. Peluang (Opportunities) 

Beberapa peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis dalam mencapai visi dan misinya diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Kepercayaan dan dukungan dari pimpinan daerah serta stakeholders 

yang terkait dengan program kesehatan. 

b. Tersedianya dukungan anggaran untuk program kesehatan baik dari 

APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Anggaran yang 

memadai memungkinkan untuk mendukung pelaksanaan program-

program kesehatan, pembangunan/rehabilitasi sarana kesehatan, 

peremajaan peralatan kesehatan maupun pengadaan obat-obatan.  

c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan / mengikuti pendidikan 

formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun diklat-diklat teknis untuk 

meningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia kesehatan. 

 

4. Tantangan (Threats) 

Dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis selain peluang yang ada, sering pula terdapat tantangan–

tantangan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi 

sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai 

keberhasilan. Beberapa tantangan tersebut di antaranya sebagai berikut : 

a. Sistem kebijakan nasional yang sering berubah-ubah. 

b. Letak geografis serta persebaran penduduk di beberapa desa yang 

tersebar dengan kondisi sarana transportasi yang sulit sering 

menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
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c. Masih tingginya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit 

menular di Kabupaten Bengkalis seperti DBD, TBC, Diare dan ISPA. 

d. Adanya kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular seperti 

jantung, hipertensi, diabetes mellitus, kanker dan stroke. 

e. Masih tingginya kepercayaan masyarakat untuk berobat atau melahirkan 

kepada tenaga non kesehatan.   

Berdasarkan analisa SWOT tersebut, maka diindetifikasikan beberapa 

Faktor Penentu Keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi 

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif 

dan efisien. Beberapa Faktor Penentu Keberhasilan yang dianggap sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis adalah terdiri dari : 

1. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu dan punya kompetensi  

dalam mengelola program kesehatan baik di Kabupaten maupun di 

Puskesmas dan jaringannya. 

2. Tersedianya sarana, prasarana, peralatan kesehatan, perbekalan 

kesehatan serta obat-obatan dan vaksin yang memadai untuk pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat 

3. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta instansi 

terkait dalam pelaksanaan program kesehatan. 

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan 

program kesehatan di masyarakat.  

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan-tujuan 

yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari 

hasil yang ingin dicapai maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya dan 

sedapat mungkin dengan dukungan data kuantitatif sehingga dapat lebih 

terukur dalam mengevalusinya. 
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI-NILAI DAN SASARAN STRATEGIS 

 

A. VISI 

Visi Kabupaten Bengkalis tahun 2010 – 2015 yaitu: ”Mencapai 

Masyarakat yang Unggul, Sejahtera, Mandiri dan Bertaqwa melalui Perwujudan 

Kabupaten Bengkalis sebagai Salah Satu Daerah Otonomi Terbaik di Indonesia 

Tahun 2015”. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu 

bagian dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan visinya tentu 

harus mengacu pada visi Kabupaten Bengkalis. Dalam upaya mendukung 

tercapainya visi Kabupaten Bengkalis tersebut maka Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis menetapkan visi sebagai berikut :  

” Masyarakat Bengkalis Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan ” 

 

B. MISI 

Dalam rangka mewujudkan visi “ Masyarakat Bengkalis Sehat yang 

Mandiri dan Berkeadilan ”, ditempuh melalui misi sebagai berikut:  

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan 

masyarakat termasuk swasta dan seluruh lapisan masyarakat. 

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya 

kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. 

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. 

4. Menciptakan tata kelola administrasi dan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat yang prima, akuntabel, transparan, adil dan berkualitas. 

 

C. TUJUAN 

Terselenggaranya pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis 

secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan yang 

berhasil-guna dan berdaya-guna dapat dicapai melalui pembinaan, 

pengembangan, dan pelaksanaan, serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi 

kesehatan yang didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan 
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dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan. Fungsi-fungsi administrasi 

kesehatan tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, 

serta pertanggung-jawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

 

D. NILAI-NILAI 

Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan 

kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis menganut dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai yaitu: 

 

1.   Pro Rakyat 

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis 

selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang 

terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan 

suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. 

 

2.   Inklusif 

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, 

karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis saja. Dengan demikian, seluruh 

komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, 

organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput. 

 

3.   Responsif 

Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi 

kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini 

menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-

beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. 

 

 



17 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2010-2015 

 

4.   Efektif 

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang 

telah ditetapkan, dan bersifat efisien. 

 

5.   Bersih 

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel. 

 

E. SASARAN STRATEGIS  

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2010-2015, yaitu: 

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, dengan: 

a. Meningkatnya umur harapan hidup dari 71,1 tahun menjadi 73 tahun. 

b. Menurunnya Angka Kematian Ibu melahirkan dari 226 menjadi 118 per 

100.000 kelahiran hidup. 

c. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 

kelahiran hidup. 

d. Menurunnya Angka Kematian Neonatal dari 19 menjadi 15 per 1.000 

kelahiran hidup. 

e. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 

(Cakupan PN) sebesar 90%. 

f. Persentase Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED sebesar 

100%. 

g. Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PONEK sebesar 100%. 

h. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90%. 

2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan: 

a. Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 

penduduk. 

b. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan 

menjadi 90%. 

c. Persentase desa yang mencapai UCI menjadi 100%. 

d. Angka kesakitan DBD menjadi 51 per 100.000 penduduk. 
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3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan 

antar tingkat sosial ekonomi serta gender. 

4. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah 

tangga menjadi 70%. 

5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga, sarana dan peralatan kesehatan di seluruh 

wilayah di Kabupaten Bengkalis terutama Daerah Tetinggal, Terpencil, 

Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 
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BAB IV 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

A. ARAH KEBIJAKAN 

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang 

sosial budaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia 

IPM). Kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun kedepan (2010 – 

2015) diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan 

terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung 

pencapaian MDG’s pada tahun 2015.  

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2010 – 2015 maka 

sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis adalah terwujudnya 

peningkatan kualitas dan aksesabilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat di 

Kabupaten Bengkalis.  

 

B. STRATEGI 

Untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan 

sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2010 - 2015 

akan dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi sebagai berikut : 

 

1.  Peningkatan kualitas manajemen kesehatan  

Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan 

kualitasnya, serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan 

masyarakat secara adil, utamanya di DTPK dan daerah bermasalah 

kesehatan; mengedepankan upaya  pengembangan dan pemberdayaan 

SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dengan lebih 

memantapkan sistem manajemen mutu (upaya, pengawasan, audit), 

standarisasi, dan sertifikasi; serta mempermudah akses SDM kesehatan 

terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; serta meningkatkan 

pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan yang diiringi dengan upaya 

mensejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM 
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Kesehatan. Strategi pertama ini ditempuh dengan melaksanakan 3 (tiga) 

program sebagai berikut: 

 

a. Program peningkatan kuantias SDM Kesehatan sesuai kebutuhan 

1) Tujuan : 

Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia 

kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.  

2) Indikator : 

a) Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi 

standar kompetensi sebesar 90%. 

b) Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur (PNS dan PTT) 

sebesar 95%. 

c) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai SDM 

kesehatan sesuai standar sebesar 95%. 

3) Kegiatan : 

a) Peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga medis dan 

paramedis. 

b) Peningkatan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta 

pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan. 

c) Optimalisasi perencanaan dan pendayagunaan tenaga PTT. 

 

b. Program peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga 

kesehatan 

1) Tujuan : 

Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia 

kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.  

2) Indikator : 

a) Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar 

kompetensi sebesar 95%. 

b) Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan 

terlatih (Cakupan PN) sebesar 92%. 



21 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2010-2015 

 

c) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 

100%. 

3) Kegiatan : 

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal. 

b) Magang Bidan di Desa 

c) Pelatihan Manajemen Penatalaksanaan Gizi Buruk 

 

c. Program Standarisasi pelayanan kesehatan 

1) Tujuan : 

Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia 

kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.  

2) Indikator : 

a) Persentase sarana kesehatan dan SDM kesehatan yang 

dilakukan evaluasi kinerja dalam pelayanan kesehatan sebesar 

100%. 

3) Kegiatan : 

a) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan. 

 

2. Penggerakan dan memberdayakan masyarakat terhadap aspek 

kesehatan 

Mendorong kerjasama antar masyarakat, antar kelompok, serta antar 

lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan; 

memantapkan peran masyarakat termasuk swasta sebagai subyek atau 

penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan; meningkatkan upaya 

kesehatan bersumberdaya masyarakat dan mensinergikan sistem 

kesehatan modern dan asli Indonesia; menerapkan promosi kesehatan yang 

efektif memanfaatkan agent of change setempat; memobilisasi sektor lain 

untuk pembangunan kesehatan. Strategi ini ditempuh dengan 

melaksanakan program sebagai berikut: 
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a. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

1) Tujuan : 

Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan  

kepada masyarakat. 

2) Indikator : 

a) Persentase desa siaga aktif sebesar 40%. 

b) Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 75%. 

3) Kegiatan : 

a) Pembentukan dan pembinaan desa siaga. 

b) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. 

c) Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan 

elektronik. 

 

3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 

Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif termasuk layanan 

kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan 

kemudahan akses baik jarak maupun pembiayaan; memfokuskan pada 

upaya percepatan pembangunan kesehatan di Daerah Tertinggal 

Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) agar mendapatkan kesempatan yang 

sama dalam pelayanan kesehatan dan berkurangnya disparitas status 

kesehatan antar wilayah; mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk 

meningkatkan kualitas manusia yang sehat (fisik, mental, sosial) dan 

mengurangi angka kesakitan; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang kesehatan melalui kajian, 

penelitian, pengembangan, dan penerapan; menyediakan biaya operasional 

untuk Puskesmas sehingga mampu melaksanakan pelayanan preventif dan 

promotif di Puskesmas, menuju inovasi upaya pelayanan kesehatan 

berkelanjutan, melalui reformasi upaya kesehatan sehingga tercapai 

pelayanan kesehatan yang berdayaguna dan berhasilguna. Strategi ini 

ditempuh dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut: 
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a. Program obat dan perbekalan kesehatan 

1) Tujuan : 

Meningkatnya ketersediaan Obat Essensial Generik di Sarana 

Pelayanan Kesehatan Dasar. 

2) Indikator : 

a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%. 

b) Persentase obat yang memenuhi standar, cukup dan terjangkau 

sebesar 100%. 

c) Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan 

kesehatan sebesar 80%. 

d) Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan 

kesehatan dasar sebesar Rp.19.000,- 

3) Kegiatan : 

a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. 

b) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. 

c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

d) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat 

generik. 

 

b. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 

prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan pelayanan 

rujukan 

1) Tujuan : 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan peralatan 

kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

2) Indikator : 

a) Jumlah ambulance yang dapat mengakses 2 – 3 desa berdekatan 

sebanyak 50 buah. 

b) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi 

sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar dan 

aman 100%. 

c) Persentase Puskesmas berfungsi baik sebesar 100%. 
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d) Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi sebanyak      

84 buah. 

e) Persentase Puskesmas yang menerapkan standar pelayanan 

kesehatan medik dasar sebesar 100%. 

f) Jumlah Puskesmas Rawat Inap sebanyak 8 buah. 

3) Kegiatan : 

a) Menjamin ketersediaan ambulance di desa-desa sebagai sarana 

rujukan. 

b) Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana 

Puskesmas dan jaringannya. 

c) Pembangunan dan peningkatan sarana/prasarana kesehatan 

dasar. 

d) Pembangunan dan pengembangan Puskesmas Rawat Inap di 

setiap ibukota kecamatan dan kawasan strategis. 

 

c. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 

1) Tujuan : 

Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita. 

2) Indikator : 

a) Persentase kunjungan Posyandu (D/S) sebesar 90%. 

b) Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan 

terlatih (Cakupan PN) sebesar 92%. 

c) Persentase ibu hamil mendapat pelayanan AnteNatal Care (ANC) 

sebesar 100%. 

d) Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 94%. 

e) Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 93%. 

f) Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapatkan 

penanganan komplikasi kebidanan (Cakupan PK) sebesar 79%. 

g) Cakupan penanganan neonatal komplikasi sebesar 85%. 

h) Cakupan penanganan kesehatan anak balita sebesar 87%. 
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3) Kegiatan : 

a) Optimalisasi peran dan fungsi Posyandu. 

b) Pertolongan persalinan bagi ibu hamil masyarakat kurang mampu. 

c) Pendataan penjaringan dan rujukan ibu hamil dan bayi risiko 

tinggi. 

d) Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. 

 

d. Program upaya kesehatan masyarakat 

1) Tujuan : 

Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi 

masyarakat. 

2) Indikator : 

a) Persentase RS yang melaksanakan pelayanan keperawatan 

sesuai standar dan pedoman sebesar 100%. 

b) Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat 

standar sebesar 100%. 

c) Persentase RS yang melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai 

standar dan pedoman sebesar 100%. 

d) Persentase RS yang melaksanakan PONEK sebesar 100%. 

e) Jumlah Posyandu Usila yang dibentuk sebanyak 50 buah. 

f) Persentase dilaksanakan Audit Maternal Perinatal sebesar 100%. 

g) Persentase Puskesmas yang menerapkan standar pelayanan 

medik dasar sebesar 100%. 

h) Persentase Puskesas Rawat Inap yang mampu PONED sebesar 

100%. 

i) Persentase Puskesmas dan jaringannya yang mendapatkan biaya 

operasional sebesar 100%. 

3) Kegiatan : 

a) Optimalisasi pelayanan medis di RSUD Bengkalis dan RSUD 

Mandau. 

b) Peningkatan kesehatan masyarakat. 

c) Penyediaan biaya operasional pelayanan kesehatan. 
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e. Program perbaikan gizi masyarakat 

1) Tujuan : 

Meningkatkan kualitas penanganan masalah gizi masyarakat. 

2) Indikator : 

a) Persentase kecamatan yang melaksanakan surveilans gizi 

sebesar 100%. 

b) Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) sebesar 90%. 

c) Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI sebesar 100%. 

d) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 

100%. 

e) Persentase ibu hamil yang mendapat Fe 90 tablet sebesar 88%. 

f) Persentase balita 6 – 59 bulan dapat kapsul Vitamin A sebesar 

88%. 

g) Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 

sebesar 93%. 

3) Kegiatan : 

a) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi. 

b) Pemberian tambahan makanan dan vitamin. 

c) Penanggulangan KEP, anemia gizi, Kekurangan Vitamin A dan zat 

gizi mikro lainnya. 

 

f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan 

penyakit bersumber binatang 

1) Tujuan : 

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular 

2) Indikator : 

a) Angka kematian calon jemaah haji sebesar 1,5 per 1.000 calon 

jemaah haji. 

b) Jumlah kasus Tuberkulosis sebesar 217 per 100.000 penduduk. 

c) Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 

sebesar 93%. 



27 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2010-2015 

 

d) Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 

sebesar 93%. 

e) Persentase cakupan penemuan dan tatalaksana penderita 

pneumonia balita sebesar 100%. 

f) Persentase cakupan pengobatan massal Filariasis terhadap 

jumlah penduduk endemis sebesar 69%. 

g) Angka penemuan kasus baru (NCDR) Kusta sebesar 8 per 

100.000 penduduk. 

h) Persentase kasus Rabies (GHTR) yang ditangani sesuai estándar 

sebesar 95%. 

i) Angka kesakitan penderita DBD sebesar 45 per 100.000 

penduduk. 

j) Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi 

dasar lengkap sebesar 95%. 

k) Persentase desa yang mencapai UCI sebesar 100%. 

l) Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi 

sebesar 100%. 

m) Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 jam pada desa/ 

kelurahan yang mengalami KLB sebesar 100%. 

3) Kegiatan : 

a) Penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan penyakit menular 

dan wabah. 

b) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. 

c) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk. 

d) Peningkatan Imunisasi. 

e) Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan. 

 

g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular 

seksual (PMS) termasuk HIV dan AIDS. 

1) Tujuan : 

Menurunnya angka kesakitan penyakit menular seksual (PMS) 

termasuk HIV/AIDS. 
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2) Indikator : 

a) Prevalensi kasus HIV sebesar < 0,5 

3) Kegiatan : 

a) Pelacakan kasus HIV/AIDS serro survey 

 

h. Program pengembangan lingkungan sehat 

1) Tujuan : 

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan. 

2) Indikator : 

a) Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ) sebesar 97%. 

b) Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum 

berkualitas sebesar 70%. 

c) Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat sebesar 

100%. 

d) Persentase cakupan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang 

memenuhi syarat kesehatan sebesar 85%. 

e) Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat sebesar 

77%. 

f) Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 

sebesar 88%.   

3) Kegiatan : 

a) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat. 

b) Pemeriksaan bakteriologi sumur gali. 

c) Inspeksi sanitasi dasar dan institusi TTU 

 

4. Peningkatan pembiayaan kesehatan 

Lebih memantapkan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan kearah 

kesiapan konsep, kelembagaan, dan dukungan terhadap penerapan 

jaminan kesehatan sosial menuju universal coverage; menghimpun sumber-

sumber dana baik dari pemerintah pusat dan daerah, juga peningkatan 

peran masyarakat, termasuk swasta untuk menjamin tersedianya 

pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang cukup, utamanya dalam 
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menjalankan upaya preventif dan promotif dan terlaksananya program-

program unggulan/prioritas nasional; merancang dan menetapkan kebijakan 

pembiayaan kesehatan bagi daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan 

kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan. Strategi ini ditempuh 

dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut: 

 

a. Program pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan 

pemeliharaan kesehatan 

1) Tujuan : 

Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan 

kesehatan. 

2) Indikator : 

a) Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 

100%. 

b) Persentase Puskesmas dan jaringannya yang memberikan 

pelayanan kesehatan pada peserta Askes PNS sebesar 100%. 

3) Kegiatan : 

a) Penetapan pola dan bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi 

seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. 

b) Peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan bagi seluruh 

Masyarakat (Jamkesmasda) Kabupaten Bengkalis. 

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Asuransi Kesehatan Masyarakat. 

 

b. Program pelayanan kesehatan masyarakat miskin 

1) Tujuan : 

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk 

miskin. 

2) Indikator : 

a) Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang memberikan 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin 

sebesar 100%. 
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3) Kegiatan : 

a) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan 

jaringannya serta di Rumah Sakit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2010-2015 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 dapat disusun. 

Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan 

upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis menghadapi tantangan 

pembangunan kesehatan yang semakin kompleks, berlangsung pesat, dan 

tidak menentu. 

Renstra Dinas Kesehatan Bengkalis ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu lima tahun (2010 - 2015). 

Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil 

pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 

laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Semoga upaya 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sampai dengan tahun 2015 dapat lebih 

terarah dan terukur.  

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini 

disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renstra Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 ini dapat dilaksanakan dan 

mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras 

dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis bersama-sama dengan masyarakat. 

 

 

Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis, 

 

 

 

Dr. Edi Setiawan 

Pembina Tingkat I, 

NIP. 19701224 200212 1 001 

 


