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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1   Gambaran Umum Puskesmas Ngantru  

2.1.1 Geografi 

 Puskesmas Ngantru terletak di kec. Ngantru Kabupaten Tulungagung yang 

memiliki luas wilayah 20.73 KM persegi. Adapun batas wilayah Puskesmas 

Ngantru adalah sebagai berikut: 

 Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kediri. 

 Sebelah barat berbatasan dengan Puskesmas Karangrejo. 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Puskesmas Kedungwaru. 

 Sebelah timur berbatsan dengan Puskesmas Pucung kecamatan Ngantru. 

2.1.2 Demografi 

1. Pertumbuhan penduduk 

Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas Ngantru 33.731 jiwa, jumlah KK 

Miskin 1.824 KK (Sumber: BPS Jawa Timur; Proyeksi Penduduk Sasaran 

Program Kesehatan 2001-2010). 

2. Ditribusi penduduk menurut kelompok umur 

Kelompok umur 10-14 tahun merupakan proporsi yang paling banyak, 

disusul kelompok umur 5-9 tahun. 

3. Kepadatan penduduk 

Luas wilayah Puskesmas Ngantru Kab. Tulungagung adalah 20.73 KM 

persegi dengan jumlah penduduk Tahun 2013 sebanyak 33.731 jiwa, 
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sehingga rata- rata kepadatan pendudu Puskesmas Ngantru Tulungagung 

sebesar 13.40 jiwa/KM persegi, sedangkan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 8632 KK dengan rata- rata 4.36 jiwa/KK. 

2.1.3 Beban Tanggungan 

Untuk mengetahui beban tanggungan usia produktif digunakan indikator 

dependency ratio, dimana rata- rata di Puskesmas Ngantru Kab. Tulungagung 

beban ketergantungannya adalah 50.84% yang diperoleh dari jumlah penduduk 

usia non produktif sebanyak 10.932 jiwa terhadap jumlah penduduk usia produktif 

sebanyak 21.449 jiwa. 

2.1.4 Angka Melek Huruf 

Kemampuan penduduk untuk menyerap informasi termasuk informasi kesehatan 

berhubungan erat dengan angka melek huruf. Jumlah penduduk Puskesmas 

Ngantru Kab. Tulungagung pada tahun 2010 adalah 19.476 orang, dari jumlah 

penduduk sebanyak 33.731 orang atau secara relatif dikatakan bahwa jumlah 

penduduk di Puskesmas Ngantru Kab. Tulugnagung yang melek huruf untuk usia 

10 keatas sebesar 65.62%. 

2.2   Visi Puskesmas Ngantru 

 Visi pembangunan kesehatan Puskesmas Ngantru Tulungagung adalah 

”Mewujudkan kecamatan Ngantru Sehat” dengan mendukung Visi kabupaten 

Tulungagung, yaitu ”Tulungagung Sehat 2012”. 
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2.3   Misi Puskesmas Ngantru 

Untuk mewujudkan visi “Masyarakat Ngantru sehat ” yang mengarah 

pada “Tulungagung sehat 2012”, maka ditetapkan misi pembangunan kesehatan 

kabupaten Tulungagung sebagai berikut: 

1. Menggerakkan pembangunan kecamatan yang berwawasan kesehatan. 

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata- mata ditentukan oleh 

hasil kerja sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras 

serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk 

optimalisasi hasil serta kontribusi positif tersebut, harus dapat diupayakan 

masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pokok program pembangunan 

daerah. Dengan perkataan lain untuk dapat terwujudnya kecamatan Ngantru 

sehat, para penanggungjawab program pembangunan harus memberikan 

pertimbangan- pertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan 

pembangunannya. Program pembangunan yang tidak berkontribusi positif 

terhadap kesehatan, apalagi yang berdampak negatif bagi kesehatan, 

seyogyanya tidak diselelnggarakan. Untuk dapat terlaksananya 

pembangunan yang berwawasan kesehatan ini, adalah tugas seluruh elemen 

dan sistem kesehatan untuk berperan sebagai penggerak utama 

pembangunan daerah berwawasan kesehatan. 

2. Mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat. 

Kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu, masyarakat, 

pemerintah dan swasta. Apapun peran pemerintah tanpa kesadaran individu 

dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan mereka, hanya 

sedikit yang akan dicapai. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat 
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untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat 

menentukan keberhasilan pembangunan kesehata. Oleh karena itu salah 

satu upaya kesehatan pokok atau misi sektor kesehatan adalah mendorong 

kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 

3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata 

dan terjangkau. 

Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, 

dan terjangkau mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab 

sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang 

bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan 

pelayanan kesehatn tidak semata- mata 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. 

Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan 

masyarakat beserta lingkungan mengandung makna bahwa tugas utama 

sektor kesehatan adalah memelihar dan meningkatkan kesehatan segenap 

warganya, yakni setiap individu, keluarga dan masyrakat di kabupaten 

Tulungagung, tanpa meninggalkan upaya penyembuhan penyakit atau 

memulihkan kesehatan penderita. Untuk terselenggaranya tugas ini, 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah bersifat 

promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif. 

Agar dapat memelihara dan meningkatkan keshatan individu, keluarga dan 
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