
 
 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

A. Profil Puskesmas Kupang Kota  

Perencanaan tingkat puskesmas (PTP) dapat diartikan suatu proses kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh Puskesmas pada tahun berikutnya untuk meningkatkan 

cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi 

masalah-masalah setempat. 

Tujuan Umum : 

Meningkatkan kemampuan manajemen Puskesmas dalam mengelola kegiatan-

kegiatan dalam meningkatkan fungsi Puskesmas sebagai pusat pengembangan, 

pembinaan dan pelaksanaan upaya kesehatan diwilayah kerjanya secara optimal. 

Tujuan Khusus : 

1. Dapat disusunya usulan kegiatan (RUK) Puskesmas yang akan dilaksanakan 

Tahun berikutnya dalam meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan 

sesuai dengan kebutuhan dan keadaan wilayah kerjanya terhadap seluruh lapisan 

masyarakat. 

2. Dapat disusunya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas Telah 

diterimanya Alokasi Sumberdaya dari beberapa Sumber dalam rangka 

memantapkan penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam tahun yang sedang 

berjalan. 
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Ruang Lingkup 

 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah semua yang tercakup dalan 5 (Lima) Program 

Skala prioritas dapat diupayakan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, dan 

sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan tersebut dengan pembinaan yang 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Puskesmas 

Merupakan Pusat Pengembangan, Pembinaan dan Pelaksanaan upaya kesehatan 

dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan 

kesehatan yang telah Sesuai dengan kebutuhan setempat. 

 

 

Visi Dan Misi 

 

Adapun yang menjadi visi Puskesmas Kupang Kota Bandar Lampung adalah : 

 

“Terwujudnya Pelayanan Puskesmas yang Optimal yang bertumpu dalam 

pelayanan Prima dan pemberdayaan masyarakat Mendukung Indonesia Sehat 

2015.” 

Selain visi terdapat pula misi Puskesmas Kupang Kota yaitu : 

 

1. Menggerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan. 

2. Memperdayakan Serta mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga 

dalam Hidup Sehat. 

3. Memberikan Pelayanan Tingkat Pertama yang bermutu, merata, terjangkau. 

4. Memelihara dan Meningkatkan Kesehatan Individu, Keluarga, Masyarakat 

dan Lingkungan. 

B. Jenis Tenaga dan Identitas Pegawai 

Puskesmas Kupang Kota mempunyai 22 jumlah tenaga kerja, serta 13 jenis tenaga 

kerja. Diantaranya yaitu: Dokter Umum, Dokter Gigi, D3 Perawat, SPK, D3 Bidan, 
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D1 Bidan, SPRG, Analis Kesehatan, Kesling/Promkes, Gizi, Asisten Apoteker, 

Perkarya, SMA, Dll. 

   

 

C. Kondisi Kepadatan Penduduk Dan Kesehatan Masyarakat 

Puskesmas Kupang Kota mempunyai luas wilayah 0,68km dengan jumlah penduduk 

sebanyak 11.660 jiwa dan rata-rata 4,2 jiwa serta mempunyai Kepala Rumah Tangga 

yang berjumlah 2.752 jiwa dengan kepadatan penduduk 17.259 jiwa. Puskesmas 

Kupang Kota mempunyai 11.660 jiwa serta 2.619 rumah sehat. Penduduk puskesmas 

kupang kota rata-rata melakukan pembakaran sampah demi menjaga kondisi 

kesehatan dan hal ini dilakukan oleh 457 rumah yang sadar akan pentingkan 

kesehatan dan hampir setiap rumah menggunakan air bersih. 

 

D. Kunjungan Pasien 

 Pasien yang berkunjung di Puskesmas Kupang Kota yang menggunakan jasa askes 

berjenis kelamin pria sebanyak 2.985 jiwa, dan yang menggunakan jasa jamkesmas 

sebanyak 3.191 jiwa, serta yang berkunjung berobat menggunakan lajur umum 

dengan membayar biaya administrasi sebesar 5ribu rupiah sebanyak 9692 jiwa. Pasien 

yang berkunjung di Puskesmas Kupang Kota yang menggunakan jasa askes berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 4.123 jiwa, dan yang menggunakan jasa jamkesmas 

sebanyak 4.407 jiwa, serta yang berkunjung berobat menggunakan lajur umum 

dengan membayar biaya administrasi sebesar 5ribu rupiah sebanyak 1.385 jiwa. Jika 

semua di total maka pengguna jasa askes sebanyak 7.108 jiwa, pengguna jasa 

jamkesmas 7.598 jiwa, dan jalur umum 23.077 jiwa. (Pedoman Perencanaan Tingkat 

Puskesmas UPT Puskesmas Kupang Kota 2012). 


