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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH  

 

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Blitar 

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria , Kota Lahar 

dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. 

Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari 

Jadi kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota, tidak 

serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi 

dikota -kota besar. Memang ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota 

yang cukup luas. Level yang dicapai kota Blitar adalah sebuah kota yang masih 

tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan 

kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar.  

Membicarakan Kota Blitar, tidaklah lengkap kalau tidak menceritakan 

semangat kejuangan yang tumbuh berkembang dan kemudian terus menggelora 

serta menjiwai seluruh proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

di kota ini. Di kota ini tempat disemayamkan Bung Karno, Sang Proklamator, 

Presiden Pertama RI, idiolog dan pemikir besar dunia yang dikagumi baik oleh 

masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Kota Blitar juga merupakan 

salah satu tempat bersejarah bagi Bangsa Indonesia, dimana sebelum 

dicetuskannya Proklamasi ditempat ini telah diserukan kemerdekaan Indonesia 

yang diikuti dengan pengibaran Sang Merah Putih yang kemudian berujung pada 

Pemberontakan PETA oleh Sudanco Supriyadi.  
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Masyarakat kota Blitar sangat bangga sebagai pewaris Aryo Blitar, 

pewaris Soeprijadi dan pewaris Soekarno, yang nationalistic - patriotic. 

Pemerintah Kota Blitar sadar akan hal ini, semangat itu dilestarikan dan 

dikobarkan, dimanfaatkan sebagi modal pembangunan ke depan. Tidak heran 

kalau akronim PATRIA dipilih sebagai semboyan. Kata PATRIA ini disusun dari 

kata PETA, yang diambil dari legenda Soedanco Soeprijadi yang memimpin 

pemberontakan satuan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar pada Jaman 

Penjajahan Jepang, serta dari kata Tertib, Rapi, Indah, dan Aman.  

Selain itu, kata PATRIA memang sengaja dipilih karena didalamnya 

mengandung makna "Cinta tanah air". Sehingga dengan menyebut kata PATRIA 

orang akan terbayang kobaran semangat nasionalisme yang telah ditunjukkan oleh 

para patriot bangsa yang ada di kota Blitar melalui roh perjuangannya masing-

masing.  

1. Kondisi Fisik dan Administrasi Kota Blitar 

a. Letak Geografis 

Kota Blitar terletak + 160 Km se-belah Barat Daya Kota Surabaya dan 

berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar pada koordinat 112º14’ – 112º28’ 

Bujur Timur dan 8º2’ – 8º8’ Lintang Se-latan. Kota Blitar merupakan ibu kota 

Blitar, Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kota Blitar terletak 112°14' - 

112°28' Bujur Timur dan 8°2' - 8°8' Lintang Selatan denga luas wilayah 32,57 

km² . Adapun batas-batas wilayahnya dapat digambarkan sebagai  berikut1 

 

                                                           
1
 Kondisi fisik kota blitar tahun 2013 
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a. Batas wilayah Utara      : Kabupaten Blitar 

b. Batas wilayah Selatan   : Kabupaten Blitar 

c. Batas wilayah Barat      : Kabupaten Blitar 

d. Batas wilayah Timur     : Kabupaten Blitar 

Kota Blitar terletak diantara 150 – 200 m diatas permukaan laut. Dilihat 

dari ketinggian tersebut Kota Blitar termasuk dalam kategori daerah datar. 

Sedangkan pembagian daerah ketinggian adalah sebagai berikut :  

1. Ketinggian 175 – 200 meter dpl, seluas 605.203 Ha (18.577 % dari luas 

wilayah )  

2.  Ketinggian 150 – 175 meter dpl, seluas 1.055.200 Ha (32.359 % dari luas 

wilayah )  

3. Ketinggian 150 meter dpl luasnya sekitar 692.234 Ha (21.248 % dari luas 

wilayah )  

Sedangkan kemiringan rata – rata Kota Blitar adalah antara 0 – 2 %, 

kecuali pada daerah utara kemiringan antara 2 – 15 . Kedalaman tanah diwilayah 

ini bervariasi mulai dari 30 - 90 cm yang meliputi 71.5 % dari Iuas wilayah. 

Urutan selanjutnya dengan kedalainan 60 - 90 cm meliputi 15.5 % dan terkecil 

dengan kedalaman 30 - 60 cm meliputi areal 13% 
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Gambar 3.1 

Peta Kota Blitar 

      Sumber : Map data @2016 Google 

b. Geologi dan Topografi 

Jenis tanah di Kota Blitar termasuk dalam jenis tanah litosol dan regosol 

dengan tingkat kesuburan yang cukup baik akibat pengaruh dari debu vulkanik 

Gunung Kelud. Jenis tanah regosol berasal dari bahan vulkanis serta batuan 

endapan kapur, dimana tanah regosol yang ada di Kota Blitar berasosiasi dengan 

tanah litosol yang berasal dari batuan beku basis sampai intermedier.  

Tanah regosol coklat kelabu merupakan tanah dengan bahan induk 

abu/pasir vul-kan masam yang bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%. 

Tanah ini sesuai untuk pengunaan hutan primer dan sekunder, semak belukar, 

palawija dan rerumputan.Jenis tanah litosol ini mempunyai konsistensi gembur, 
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porositas, merupakan tanah mineral yang ketebalannya 20 cm atau kurang, di 

bawahnya terdapat batuan keras yang terpadu daya tahan untuk menahan air yang 

baik dan tahan terhadap erosi. 

Kota Blitar mempunyai ketinggian yang bervariasi. Kondisi topografidi 

Kota Blitar rata-rata adalah 156 meter, dengan rincian untuk wilayah Kota Blitar 

bagian utara ketinggiannya adalah 245 meter dengan tingkat kemiringan 2-15˚, 

bagian tengah memiliki ketinggian rata-rata sebe-sar 185 meter dengan 

kemiringan 0-2˚, sedangkan untuk wilayah bagian selatan memiliki ket-inggian 

rata-rata sebesar 140 meter dengan tingkat kemiringan berkisar dari 0-2˚.  

Rata-rata  ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. 

Dengan melihat kondisi ketinggian dari tiap wilayah, baik bagian utara, tengah 

maupun selatan memiliki perbedaan ketinggian antara 25 meter sampai 50 meter, 

maka secara kes-eluruhan dapat dilihat bahwa kondisi topografiwilayah Kota 

Blitar merupakan daerah dengan dataran rendah atau datar. Kedalaman tanah di 

Kota Blitar bervariasi mulai dari 30 - 90 cm yang meliputi 71,5% dari luas 

wilayah. Urutan selanjutnya dengan kedalaman 60 - 90 cm meliputi 15,5% dan 

terkecil dengan kedalaman 30 - 60 cm meliputi 13% dari luas Kota Blitar. 

Tekstur tanah terbesar berupa tekstur halus ( 85.3 % ) yang berarti 

bahwa tanah yang ada di wilayah ini mempunyai kemampuan menahan atau 

mengikat air cukup besar. Sisanya adalah tekstur sedang yang meliputi 24.7% dari 

luas wilayah. Tekstur yang demikian kurang dapat menahan air, namun dilihat 

dari segi menyediakan unsur hara yang diperlukan tanaman, relatif lebih baik 

daripada tanah yang bertekstur halus. Kota Blitar mempunyai tipe iklim agak 
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basah dengan suhu rata - rata 29°C dengan curah hujan rata-rata pertahun sekitar 

102 hari dan besarnya curah hujan rata-rata sebesar 122.857 mm/tahun Sungai 

yang mengalir mengelilingi Kota Blitar membentuk pola aliran radial yaitu Sungai 

Lahar sepanjang 7,84 km menuju ke selatan menyatu dengan Sungai Brantas 

c. Wilayah Administrasi  

Kota Blitar mempunyai luas yang hanya 32,58 Km2, terbagi menjadi 3 

(tiga) Kecamatan dan masing-masing Kecamatan terbagi kedalam 7 ( tujuh ) 

Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,15 

Km2 ke-mudian Kecamatan Kepanjenkidul seluas 10,50 Km2 dan Ke-camatan 

Sukorejo 9,93 Km2. Kota Blitar hanya berbatasan langsung dengan wilayah Ka-

bupaten Blitar karena posisinya yang berada di tengah-tengah Kabupaten Blitar.  

Dari 21 Kelurahan yang ada, Kelurahan terluas adalah Kelurahan Sentul 

yang terletak di Kecamatan Kepanjenkidul yaitu 2,68 Km2, sedangkan Kelurahan 

dengan luas terkecil adalah Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo yaitu 0,51 Km2. 

Ada-pun tabel  Luas masing-masing Kecamatan dan Kelurahan  serta luas dan 

jumlah  sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Luas dan Presentase Luas Perkelurahan Kota Blitar 

NO 

 

KECAMATAN KELURAHAN JUMLAH 

LUAS ( Ha ) 

PROSENTASE 

(%) 

 Sananwetan a. Rembang 0,8443 2,59 

b. Klampok 1,5307 4,70 

c. Plosokerep 1,2481 3,83 

d. Karangtenggah 1,7954 5,51 

e. Sananwetan 2,1279 6,53 

f. Bendogerit 1,9552 6,00 

g. Gedog 2,6500 8,13 

2 

 

 

 

 

 

 

Kepanjenkidul a. Kepanjenkidul 0,8670 2,66 

b. Kepanjenlor 0,6133 1,88 

c. Kauman 0,6803 2,09 

d. Bendo 1,5185 4,66 
e. Tanggung 2,2300 6,85 

f. Sentul 2,6830 8,24 

g. Ngadirejo 1,9102 5,86 

3 Sukorejo a. Tanjungsari 1,0153 3,12 

b. Karangsari 0,8824 2,71 

c. Turi 1,5086 1,56 

d. Blitar 1,3321 4,09 

e. Sukorejo 1,4662 4,50 

f. Pakunden 2,2620 6,94 

g. Tanjungsari 2,4581 7,55 

Jumlah 32,5785 100,00 

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2012 
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4. Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian Visi adalah rumusan 

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis yang 

berkembang dengan memperhitungkan potensi sumberdaya dan faktor strategis 

yang dimiliki oleh masyarakat Kota Blitar, maka visi Kota Blitar ditetapkan 

sebagai berikut  :“MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA 

YANG BERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN 

RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2016” 

Makna dari visi Kota Blitar : 

a. Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan 

rohaniah dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu 

dan anggota masyarakat yang ditandai dengan 

meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan 

pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya 

lingkungan kehidupan sosial masyarakat. 

b. Berkeadilan merupakan suatu sikap dan tindakan yang 

memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan 

tanggung jawabnya serta memperhatikan hak dan 

kewajiban masyarakat. Dengan demikian proses 

pembangunan harus memperhatikan asas pemerataan 
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sehingga manfaat dan hasil pembangunan dapat dinikmati 

oleh seluruh lapisan masyarakat. 

c. Religius adalah kondisi masyarakat yang menjunjung 

norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran 

agama sebagai landasan moral dan etika yang 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-sehari. 

d. APBD Pro Rakyat mengandung makna bahwa APBD 

Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. 

 

Dengan demikian selama kurun waktu 5tahun kedepan ,didalam 

melaksanakan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah, pemerintahkota 

Blitar harus mampu menjaga kondisi lingkungan kehidupan baik alam maupun 

manusia tetap asri, lestari, hijau dan bersih seperti saa ini 

Misi Kota Blitar 

1. Perbaikkan kwalitas pendidikan secara menyeluruh melalui 

perbaikkan manajemen,sarana dan Prasarana sekolah yang 

disertai peningkatan profesionalisme dan semangat 

pengabdian guru, penerapan kurikulum lokal yang berbasis 

budi pekerti dan wawasan kebangsaan serta menjamin 

pelasksanaan pendidikan gratis secara sistematis, 

terkoordinasi dan berlanjut. 

2. Perbaikkan kwalitas pelayanan kesehatan daerah secara 

menyeluruh melalui manajemen,sarana dan prasarana, 



51 
 

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan 

kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Daerah yang diserta 

idengan peningkatan profesionalisme dan semangat 

pengabdian dokter maupun paramedis dan petugas 

lapangan serta menjamin pelayanan kesehatan dasar gratis 

secara sistematis terkoordinasi dan berlanjut. 

3. .Penerapan Ekonomi Kreatif sebagai lanjutan kebijakan 

ekonomi kerakyatan melalui   perbaikkan system distribusi 

bang dan jasa unggulan, penguatan kapasitas parapelaku 

ekonomi mikro, kecil, menengah dan koperasi yang disertai 

dengan perbaikkan sarana dan prasarana penunjang 

perekonomia daerah secara sistematis,terpadu dan 

berlanjut. 

4. Mengembangkan semangat kegotongroyongan melalui 

peJembagaan sistem kehidupan social yang berbasis 

kebersamaan, kesetia kawanan sosial dan semangat senasib 

sepenanggungan sebagai satu kesatuan masyarakat bangsa 

yang utuh dan berdauiat serta adil dan beradab. 

5. Penerapan revolusi mental internal dan external birokrasi di 

lingkungan pemerintah kota Blitar melalui perbaikkan 

kwalitas layanan pemerintahan daerah kepada masyarakat 

yang di ikuti oleh peningkatan kapasitas aparat pemerintah, 

Juga menjamin terselenggaranya penerapan sistem 

manajemen pembangunan yang partisipatif dan akuntabel 



52 
 

demi terjaganya kelestarian alam dan keberlanjutan 

pemanfaatan sumberdaya alam untuk kelangsungan 

kehidupan generasi yang akan datang serta demi 

tercapainya tujuan pembangunan mileinium (MDG's). 

A. Gambaran Kondisi Umum Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar 

1. Kondisi fisik dan Wilayah Administrasi  

a. Letak Geografis  

Dengan wilayah seluas 10,5 km2, kecamatan  terluas kedua diantara 3 

kecamatan yang ada di Kota Blitar. Kecamatan ini terletak di sebelah barat 

Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Wiayahnya di sebelah utara berbatasan 

dengan  Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar, sedangkan wilayah sebelah 

selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. 

Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul masih termasuk dataran rendah karena berada 

pada ketinggian 169 m dari permukaan air laut sehingga keadaan udaranya 

cenderung sejuk dengan suhu rata-rata 32°C 

 

                           Gambar 3.2 

Peta Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar 
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b. Wilayah Administrasi  

Kelurahan Kepanjenkidul, Kepanjenlor, Kauman, Bendo, Tanggung, 

Sentul, dan Ngadirejo adalah 7 kelurahan yang secara administratif membentuk 

pemerintahan Kecamatan Kepanjenkidul. Kelurahan dengan wilayah terluas 

adalah kelurahan sentul seluas 2,68 km2 dan kelurahan  yang wilayahnya paling 

kecil adalah kelurahan Kepanjenlor dengan luas 0,61 km2 

2. Penduduk di Kecamatan Kepanjenkidul 

Pada akhir tahun 2014, registrasi penduduk mencatat jumlah penduduk di 

Kecamatan Kepanjenkidul sebanyak 42.036 jiwa yang terdiri dari 20.867 

penduduk laki-laki dan 21.169 penduduk perempuan. Kelurahan dengan jumlah 

KK dan penduduk terbanyak adalah Kelurahan Kepanjenkidul yaitu sebanyak 

2.477 KK dan 7.987 jiwa. Sedangkan kelurahan yang jumlah penduduknya 

paling sedikit adalah Kelurahan Ngadirejo 1.022 KK dan 3.444 jiwa. 

Tidak berbeda dengan tahun-tahun ssebelumnya, meskipun jumlah 

penduduk terbanyak ada di Kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi 

adalah Kelurahan Kepanjenlor. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk mencapai 

9.467 jiwa/km2. Kelurahan terpadat berikutnya juga tidak bergeser, tetap 

ditempati Kepanjenkidul dengan tingkat kepadatan mencapai 9.294 jiwa/km2. 

Kedua Kelurahan tersebut berada di pusat kota yang juga sebagai pusat 

perekonomian dan secara fisik memang padat pemukiman penduduk, pertokoan, 

dan pasar. Sedangkan kelurahan denn tingkat penduduk terendah adalah 

Kelurahan Ngadirejo yaitu rat-rata setia kilometer peseginya hanya ditempati 

oleh 1.022 jiwa dengan kepadatan1.803 jiwa/km2 
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Tabel 3.2 Luas wilayah, Jumlah KK dan Kepadatan Penduduk di   

Kecamatan Kepanjenkidul tahun 2014 

Kelurahan Luas Wilayah Jumlah KK Kepadatan 

(jiwa/km2) 

Kepanjenkidul 0,87 2.477 9.180 

Kepanjenlor 0,61 1.718 9.467 

Kauman 0,68 1.782 9.294 

Bendo 1,52 1.660 3.640 

Tanggung 2,23 1.579 2.377 

Sentul 2,68 2.199 2.865 

Ngadirejo 1,91 1.022 1.803 

Sumber : Registrasi Penduduk Akhir 2014 

A. Puskesmas Tanggung Kota Blitar  

1. Visi Puskesmas Tanggung Kota Blitar 

Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang ramah, profesional, dan 

partisipatif untuk mencapai masyarakat sehat di Kecamatan Kepanjenkidul 

Kota Blitar. 

2. Misi Puskesmas Tanggung Kota Blitar 

a) Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang transparan dan   

profesional  

b) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan 

berterjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif 
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c) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 

d) Membangun citra pelayanan dengan memperoleh pengguna 

layanan sebagai pusat perhatian 

3. Tujuan Puskesmas Tanggung Kota Blitar 

Meningkatkan penampilan kerja puskesmas melalui peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan sesuai standart pelayanan dengan mengikutsertakan 

peran aktif masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul 

4. Tugas Pokok Puskesmas Tanggung Kota Blitar 

Melaksanakan pelayanan , pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan 

secara paripurna pada masyarakat. 

5. Fungsi Pokok Puskesmas Tanggung Kota Blitar 

Puskesmas diharapkan dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator dan 

turut serta memantau terselenggaranya proses pembangunan di wilayah 

kerjanya agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah 

kerjanya. Hasil yang diharapkan dalam menjalankan fungsi ini antara lain 

adalah terselenggaranya pembangunan di luar bidang kesehatan yang 

mendukung terciptanya lingkungan dan perilaku sehat. 

6. Slogan Puskesmas Tanggung Kota Blitar 

kepuasan anda adalah kebahagiaan kami , Masyarakat sehat adalah 

dambaan kami .dari slogan diatas mengambarkan bahwa UPTD 

Puskesmas Tanggung tersebut dengan adanya program citizen charter 

lebih mengutamakan kepentingan pelanggan , karna bagi penyedia 

pelayanan ( pegawai puskesmas ) kepuasaan masyarakat yang paling 

utama.  
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7. DESKRIPSI LOKASI PUSKESMAS TANGGUNG KOTA BLITAR 

                                           

Gambar 3.3. Puskesmas Tanggung 

Sumber: Company Profile UPTD Puskesmas Kec. Kepanjenkidul 

Puskesmas tanggung adalah salah satu Puskesmas yang ada di Kota 

Blitar yang memiliki program Citizen Charter . UPTD Puskesmas di Kecamatan 

Kepanjenkidul ini letaknya berada di perbatasan antara kota dan kabupaten Blitar, 

namun letak nya lumayan startegis . Letak yang strategis menguntungkan bagi 

Puskesmas Tanggung dimana dilalui banyak lalu lalang anak sekolah dan 

kawasan di jalan depan Puskesmas termasuk akses rame anak sekolah maupun 

orang berlalu lalang sesuai kebutuhan. UPTD Kesehatan tersebut beralamat di Jln. 

Ciliwung No.296, Tanggung, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66115, 

Pemilihan letak puskesmas merupakan hal penting sehingga perlu diperhitungkan 

beberapa aspek yang mempengaruhinya, demi memperlancar dan menunjang 

kinerja puskesmas..  
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Gambar 3.4  Map Puskesmas Tanggung 

Sumber : Map data @2016 Google 

8. STRUKTUR ORGANISASI dan JOB DISKRIPSION 

A. Struktur Organisasi UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 

Kota Blitar 

Setiap perusahaan atau organisasi selalu mempunyai struktur organisasi 

untuk pembagian wewenang dan membatasi ruang lingkup pekerja serta tanggung 

jawab, berikut adalah struktur organisasi UPTD Kesehatan Kecamatan 

Kepanjenkidul Kota Blitar. 

a) Kepala Puskesmas Tanggung bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan 

bagian- bagian dimana dalam mengemban tanggung jawab tersebut Kepala 

UPTD Puskesmas dibantu oleh Kasubag Tata Usaha, penanggung jawab 

UKP. Kefarmasiaan dan Laboratorium , penanggung jawaban UKM dan 

keperawatan kesehatan masyarakat , penanggung jawab UKM 

pengembangan , dan penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas 

dan jaringan faskes.  
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b) Kasubag Tata Usaha bertanggung jawab terhadap bagian – bagian : 

1) Sistem Informasi Puskesmas 

2) Kepegawaian  

3) Rumah Tangga 

4) Keuangan 

c) Penanggung jawab UKP bertanggung jawab terhadap bagian- bagian : 

1) Pelayanan Pemeriksaan umum 

2) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut  

3) Pelayanan KIA - KB bersifat UKP 

4) Pelayanan Gawat Darurat 

5) Pelayanan Gizi 

6) Pelayanan Pesalinan 

7) Pelayanan Rawat Inap 

8) Pelayanan Farmasi 

9) Pelayanan Jiwa 

10) Pelayanan MTBS 

d) Penanggung Jawab UKM pengembangan bertanggung jawab terhadap 

bagian- bagian : 

1) Pelayanan Kesehatan Jiwa 

2) Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  

3) Pelayanan Kesehatan lansia 

4) Pelayanan Kesehatan Remaja 

5) Pelayanan Kesehatan Indera   
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e) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jaringan Faskes 

bertangung jawab terhadap bagian – bagian : 

1) Pustu Kepanjenkidul 

2) Pustu Bendo 

3) Pustu Sentul PIPP 

4) Pustu sentul Jatimalang 

5) Pustu Ngadirejo 

6) Poskeskel Kepanjenlor 

7) Poskeskel Kauman 

 

 

 

 

Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kec. Kepanjenkidul 

                       

Gambar 3.5.Struktur Organisasi Puskesmas Tanggung Kec. Kepanjenkidul 

Sumber: SK Kepala UPTD Puskesmas Kec. Kepanjenkidul/410.109.5/2016 
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UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul mempunyai struktur, 

UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar adalah Puskesmas yang 

memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan adanya program citizen 

charter. UPTD Puskesmas yang dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas dan 

dibantu dengan empat penanggung jawab dalam setiap bidangnya. Berikut adalah 

tanggung jawab dan ruang lingkup setiap posisi struktur organisasi di UPTD 

Puskesmas. 

A. Kepala UPTD Puskesmas  

Secara keseluruhan UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD yang 

bertanggung jawab kepada kepala Regional. Kepala UPTD mempunyai fungsi 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai 

dengan perintah yang diberikan baik secara lisan maupun tulisan untuk 

menciptakan situasi yang kondusif di bidang kesehatan , mencapai target tentang 

kepuasaan layananan yang ada dipuskesmas, muttu pelayanan yang diberikan , 

dan pengendalian kinerja seluruh puskesmas pembantu di Kecamatan 

Kepanjenkidul Kota Blitar berada dalam lingkup  Puskesmas Tanggung yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

B. Kasubag Tata Usaha di UPTD Puskesmas 

Kasubag Tata Usaha di UPTD Puskesmas ini memiliki tanggung jawab 

terhadap bagian – bagianya antara lain : sistem informasi di puskesmas, 

kepegawaian , rumah tangga dan keuangan. Dengan adanya empat bagian tersebut 

Kasubag Tata Usaha Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 



61 
 

dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan  dan bidang tugas masing – 

masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Kasubag Tata 

Usaha memiliki tanggung jawab dalam bidangnya antara lain :  

a. Kepegawaian mempunyai tugas pokok membuat struktur organisasi 

UPTD dan membuat daftar atau catatan kepegawaian petugas. 

b. Rumah tanggan mempunyai tugas pokok menyiapkan keperluaan 

petugas contoh seperti makanan dan minuman untuk petugas setip 

harinya. 

c. Keuangan mempunyai tugas pokok membuat data aset masing-masing 

keuangan , membantu mengerjakan SPJ pegawai puskesmas, dan 

melaporkan seluruh inventaris alat kesehatan.  

d. Informasi kesehatan mempunyai tugas pokok menyajikan informasi 

secara cepat , tepat dan dapat dipercaya sehingga informasi yang 

disajikan dapat diterima masyarakat dengan baik. 

C. Penanggung Jawab UKM Farmasi dan Laboratorium di UPTD 

Puskesmas  

UKM dalam bidang Farmasi dan laboratorium di UPTD Puskesmas 

bertugas untuk menyusun rencana kegiatan pelayanan obat di kamar obat 

berdasarkan data program pelayanan Kesehatan dasar dipuskesmas, melaksanakan 

upaya pelayanan kefarmasian dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian dan 

kewenangannya. Melaksanakan upaya pelayanan kefarmasian sesuai SOP, SPM , 

tata kerja  dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Apoteker dan kepala 

Puskesmas. Sedangkan laboratorium bertugas meningkatkan mutu pelayanan di 

puskesmas dengan melaksanakan upaya pelayanan laboratorium dengan penuh 
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tanggung jawab sesuai standart profesi kewenanganya. Melakukan upaya 

kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. UKM Farmasi dan 

Laboratorium memiliki tanggung jawab dalam bidang nya antyara lain :  

a. Pelayanan Pemeriksaan Umum memiliki tugas pokok menentukan 

pola pelayanan dan tata kerja , menyusun rencana kerja dan kebijakan 

teknis pelayanan kesehatan pemeriksaan umum. 

b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki tugas pokok menyusun 

rencana kerja dan kebijakan teknis pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut , serta melaksanakan dan mengawasi kegiatan mutu pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut. 

c. Pelayanan KIA – KB memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan 

kebidanan sesuai standart prosedur operasional , standart pelayanan 

publik , tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala 

puskesmas, serta penyuluhan KIA – KB dan koordinasi lintas program 

sesuai dengan prosedur / SOP . 

d. Pelayanan Gawat Darurat memiliki tugas pokok melayani secara 

profesional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan kepala 

puskesmas,  

e. Pelayanan Gizi memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan 

peningkatan gizi masyarakat berdasarkan data program Puskesmas , 

melaksanakan pembinaan posyandu . 

f. Pelayanan Pesrsalinan memiliki tugas pokok melayani secara 

perofesional ibu-ibu yang akan melahirkan serta memberikan 

pelayanan sesui rencana kegiatan dipuskesmas.  
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g. Pelayanan Rawat Inap memiliki tugas pokok membagi tugas kepada 

petugas rawat inap agar pelaksanaan tugas data dilaksanakan dengan 

baik, melakukan evaluasi hasil kegiatan unit rawat inap. 

h. Pelayanan Farmasi memiliki tugas pokok melaksanakan upaya 

pelayanan kefarmasian dengan penuh tanggung jawab sesui kebutuhan 

dan kewenanganya. 

i. Pelayanan Jiwa memiliki tugas pokok penyuluhan terhadap 

masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa, serta menanggulangi 

masalah kesehatan jiwa sejak dini. 

j. Pelayanan MTBS memiliki tugas pokok memberi penjelasan kepada 

para ibu tentang pentingnya pemberiaan makan dan asupan gizi 

terhadap anak. 

 

D. Penanggung Jawab UKM pengembangan di UPTD Puskesmas  

Kegiatan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan yang dilakukan 

oleh pemerintah dan atau masyarakat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan 

pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), 

penyembuhan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang 

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. UKM 

Pengembangan di UPTD Puskesmas ini memiliki tanggung jawab terhadap 

bagian-bagian perbidangnya diantaranya : 

a. Pelayanan Kesehatan Jiwa Pelayanan kesehatan jiwa dirasa perlu 

diinisiasi untuk membantu memelihara dan meningkatkan derajat 
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kesehatan jiwa individu, keluarga dan masyarakat serta 

lingkungannya. Upaya yang dilakukan antara lain upaya promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada pasien gangguan jiwa, 

keluarga dan masyarakat. 

b. Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat penanganan dan pendampingan 

pada balita gizi buruk, penyuluhan ASI eksklusif, dan pemantauan 

tumbuh kembang anak melalui Posyandu Balita di setiap pedukuhan. 

c. Pelayanan Kesehatan lansia menyediakan pelayanan kesehatan lanjut 

usia yang bermutu dan berkesinambungan di puskesmas. Ketersediaan 

pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para lanjut 

usia untuk membina kesehatannya secara mandiri, meningkatkan 

kemampuan dan peran serta keluarga dan masyarakat dalam 

menghayati dan mengatasi kesehatan, serta meningkatkan jenis dan 

jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia. 

d. Pelayanan Kesehatan Remaja mendampingi remaja dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendampingan terhadap 

remaja, Puskesmas Mlati II menyediakan pelayanan kesehatan remaja. 

Bentuk pelayanan kesehatan remaja ini diwujudkan dalam program 

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). 

e. Pelayanan Kesehatan Indera menyediakan fasilitas pelayanan 

kesehatan indera untuk membantu masyarakat menyadari pentingnya 

menjaga kesehatan indera dan mengetahui upaya pengobatan yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan kesehatan indera. Pelayanan 
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kesehatan indera merupakan upaya pengembangan dari UKM esensial 

yang menjadi salah satu kekhasan Puskesmas. 

E. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jaringan 

Faskes di UPTD Puskesmas 

Masyarakat yang terpadu dan menyeluruh mempunyai tempat jaringan 

pelayanan, sehingga mudah menjangkau dan dijangkau oleh masyarakat. 

Pembentukan puskesmas dan jaringanya tergantung kepada pengembangan 

kepadatan penduduk dan kemampuan anggaran pembangunan kesehatan 

pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan. Pusat kesehatan 

masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama , 

memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional , khususnya subsistem 

upaya kesehatan. Jaringan pelayanan dan jaringan faskes di UPTD Puskesmas 

memiliki 7 bagaian puskesmas pembantu diantaranya : 

a. Puskesmas Pembantu Kepanjenkidul , membantu memperluas 

jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil 

serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan 

kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia di Kepanjenkidul 

b. Puskesmas Pembantu Bendo membantu memperluas jangkauan 

Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis 

dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan 

tenaga dan sarana syang tersedia di Bendo 
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c. Puskesmas Pembantu Sentul membantu memperluas jangkauan 

Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis 

dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan 

tenaga dan sarana yang tersedia di Sentul 

d. Puskesmas Pembantu Sentul Jatimalang membantu memperluas 

jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil 

serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan 

kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia di Jatimalang 

e. Puskesmas Pembantu Ngadirejo membantu memperluas jangkauan 

Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis 

dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan 

tenaga dan sarana yang tersedia di Ngadirejo 

f. Puskesmas Pembantu Kepanjenlor membantu memperluas jangkauan 

Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis 

dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan 

tenaga dan sarana yang tersedia di Kepanjenlor 

g. Puskesmas Pembantu Kauman membantu memperluas jangkauan 

Puskesmas dengn melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

Puskesmas dalam ruang 

 




