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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat 

dan karunia-Nya jualah sehingga Profil Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan 

Kabupaten Bintan Tahun 2009 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. 

Profil SDM Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2009 ini merupakan suatu gambaran atau 

informasi tentang kondisi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, terutama dalam hal 

upaya pelaksanaan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat Kabupaten Bintan tahun 2009. 

Sebagai salah satu produk Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Bintan, maka 

Profil SDM Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2009 ini diharapkan dapat memberi 

gambaran kepada para pembaca mengenai kondisi dan situasi SDM kesehatan di wilayah 

Kabupaten Bintan pada tahun 2009, dimana penyajian data dan informasi yang dimuat 

didalamnya dilengkapi dengan analisis deskriptif yang diharapkan dapat menjadi dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk merencanakan dan menyusun 

program kesehatan yang akan datang, disamping sebagai media penyajian data dan 

informasi profil ini juga merupakan sarana evaluasi kondisi SDM kesehatan 2009.  

Kondisi kesehatan yang dimuat dalam profil SDM kesehatan ini disusun 

berdasarkan Laporan Tahunan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak serta dokumen 

kepegawaian seperti Daftar Urutan Kepangkatan serta Surat Keputusan Tugas/Izin Belajar 

PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan sampai dengan kondisi tahun 2009 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan profil SDM kesehatan ini masih 

banyak kekurangan dan kelemahannya, namun demikian saran serta apresiasi perlu 

diberikan kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan 

penyusunan profil ini, untuk itu kami mengaharapkan saran dan kritik yang membangun 

guna perbaikan dimasa datang. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi, 

kerjasama dan kesediaan dari seluruh sumber yang telah memberikan informasi  data 

sehingga tersusunnya Profil SDM Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2009.  
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Akhirnya, semoga profil ini bermanfaat sebagai data dan informasi yang dapat 

digunakan untuk perencanaan dan penyusunan program SDM kesehatan dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya dan 

Indonesia pada umumnya.  

Tanjungpinang, 23  Nopember 2009 

 KEPALA DINAS KESEHATAN 
 KABUPATEN BINTAN 

 
 

  
 PUDJI BASUKI. SKM 

PEMBINA TK.I  
NIP. 19541008 197707 1 001 
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1.1.   Latar Belakang 

 

embangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, untuk mencapai tujuan tersebut 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan mestilah dilaksanakan dengan perencanaan 

program pembangunan kesehatan  yang baik sesuai dengan kebutuhan, terarah, 

menyeluruh dan berkesinambungan oleh segenap bangsa Indonesia baik oleh pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maupun oleh sektor swasta dan masyarakat.  

 

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan kesehatan nasional tersebut, salah 

satu upaya yang dikembangkan adalah dengan peningkatan kuantitas dan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di setiap lini (polindes, pustu dan puskesmas), 

karena keberhasilan pembangunan di daerah khususnya di kabupaten dan kota sangat 

ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaku 

pembangunan di bidang kesehatan, untuk melaksanakan fungsi puskesmas dibutuhkan 

sumber daya manusia yang profesional.  

 

Sumber daya manusia dibedakan antara pengertian secara mikro dan pengertian 

secara makro, secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga 

negara suatu negara atau wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, 

baik yang sudah atau yang belum mempunyai pekerjaan. Sumber daya manusia 

merupakan aset terpenting di antara sumber daya lain yang harus dimiliki oleh setiap 

organisasi, sebagian besar organisasi akan mempertahankan jumlah staf yang paling 

P
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sedikit, terutama karena besarnya biaya sumber daya, namun apa yang dianggap optimal 

tergantung pada tingkat layanan yang akan dapat diberikan oleh suatu organisasi. 

 

Di Kabupaten Bintan untuk menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang 

baik, perlu adanya peningkatan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Peningkatan 

ini sangat penting dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada  

masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya penempatan tenaga kesehatan di daerah 

terpencil dan tertinggal serta peningkatan kualitas SDM kesehatan dengan memberikan 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan spesialisasi atau manajemen. 

 

Untuk menghasilkan perencanaan SDM kesehatan yang baik maka perlu adanya 

suatu data base SDM kesehatan yang baik pula, dalam upaya mendukung ini maka jumlah 

SDM kesehatan yang ada harus dikemas dalam suatu dokumen berupa profil SDM 

kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2009. 

 

Dengan tersedianya data-data dan informasi yang akurat dan valid dalam  Profil 

SDM Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2009 ini, diharapkan bermanfaat tidak saja 

sebagai media evaluasi, tetapi juga menjadi sumber utama sebagai dasar dalam sistem 

pengambilan keputusan untuk penyusunan program-program pembangunan kesehatan 

dan kebijakan kesehatan berkaitan SDM kesehatan dimasa akan datang. 

 

Untuk lebih memberikan pemahaman tentang letak geografis Kabupaten Bintan 

Propinsi Kepulauan Riau, maka dapat digambarkan perbatasan Kabupaten Bintan dengan 

Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi lainnya di 

Indonesia, antara lain: 

 
� Sebelah Utara     :  Kabupaten Natuna 

� Sebelah Selatan  :  Kabupaten Lingga. 

� Sebelah Barat     :   Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. 

� Sebelah Timur    :   Propinsi   Kalimantan Barat. 
Gambar 1 : 
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Sumber : Subag Penyusunan Program, Tahun 2009 

 

1.2. Tujuan 

 

1.2.1. Tujuan Umum  

 

Secara umum tujuan penyusunan Profil SDM Kesehatan ini  adalah untuk 

mengetahui gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi sumber daya manusia 

kesehatan dalam mendukung pencapaian pembangunan kesehatan di Kabupaten 

Bintan Tahun 2009. 

 

 

 

1.2.2. Tujuan Khusus 
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1. Diketahuinya Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan SDM Kesehatan di Kabupaten 

Bintan tahun 2009. 

2. Diketahuinya gambaran jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis 

kelamin di Kabupaten Bintan tahun 2009. 

3. Diketahuinya gambaran angka kematian di Kabupaten Bintan tahun 2004 – 

2008. 

4. Diketahuinya gambaran jumlah dan penyebaran tenaga medis di Kabupaten 

Bintan tahun 2009. 

5. Diketahuinya gambaran jumlah dan penyebaran tenaga keperawatan di 

Kabupaten Bintan tahun 2009. 

6. Diketahuinya gambaran jumlah dan penyebaran tenaga bidan di Kabupaten 

Bintan tahun 2009. 

7. Diketahuinya gambaran jumlah tenaga gizi di Kabupaten Bintan tahun 2009. 

8. Diketahuinya gambaran jumlah kefarmasian di Kabupaten Bintan tahun 2009. 

9. Diketahuinya gambaran jumlah tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten 

Bintan tahun 2009. 

10. Diketahuinya gambaran jumlah tenaga keterampilan fisik di Kab. Bintan tahun 

2009. 

11. Diketahuinya gambaran jumlah tenaga keteknisian medis di Kab. Bintan tahun 

2009. 

12. Diketahuinya gambaran organisasi profesi SDM kesehatan di Kab. Bintan 

tahun 2009. 

13. Diketahuinya gambaran tenaga kerja kesehatan asing di Kab. Bintan tahun 

2009. 

14. Diketahuinya gambaran jumlah dan penyebaran tenaga non kesehatan yang 

bekerja di sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan tahun 2009. 

15. Diketahuinya gambaran jumlah tenaga kesehatan berdasarkan tempat kerja di 

Kabupaten Bintan tahun 2009. 

16. Diketahuinya gambaran jumlah tenaga kesehatan berdasarkan umur dan jenis 

kelamin di Kabupaten Bintan tahun 2009. 
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17. Diketahuinya gambaran kebutuhan SDM kesehatan di Kabupaten Bintan 

tahun 2009. 

18. Diketahuinya gambaran data pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan di 

Kabupaten Bintan tahun 2009. 

19. Diketahuinya gambaran rata-rata gaji, insentif dan pengeluaran pemerintah 

untuk SDM kesehatan di Kabupaten Bintan tahun 2009. 

 

1.3.  Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan Profil SDM Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2009 ini 

disajikan sebagai berikut : 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

 

Bab I menjelaskan secara singkat latar belakang dan tujuan penyusunan Profil 

SDM Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2009 dan sistematika penyajiannya. 

 

BAB II     VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN SDMK   

 

Bab II menyajikan visi, misi, tujuan dan kebijakan SDM Kesehatan di Kabupaten 

Bintan Tahun 2009. 

 

BAB III      SITUASI DERAJAT KESEHATAN 

 

Bab III menguraikan millenium development goasl (MDGs) kaitannya dengan 

indikator derajat kesehatan manusia di Kabupaten Bintan Tahun 2009. 

 

BAB IV        SITUASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN  
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Bab IV menggambarkan secara umum tentang SDM Kesehatan yang ada di 

Kabupaten Bintan Tahun 2009, (pengolahan, analisis dan pemanfaatannya 

untuk perencanaan sumber daya kesehatan). 

 

 

BAB V        PENUTUP 

 

Bab V menggambarkan secara umum hal-hal penting yang perlu disimak dan 

ditelaah lebih lanjut dari hasil pencapaian pembangunan SDM kesehatan, 

serta saran-saran berupa rekomendasi dalam upaya mengatasi masalah SDM 

kesehatan yang ada.  

 

LAMPIRAN 

Pada lampiran profil SDM Kesehatan tahun 2009 ini dilampirkan tabel sebanyak 20 tabel. 
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ektor kesehatan termasuk prioritas utama dalam proses pembangunan di 

Kabupaten Bintan. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat terhadap upaya pelayanan kesehatan dalam 

rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pembangunan 

Kesehatan juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia dan pembangunan ekonomi serta berperan penting terhadap penanggulangan 

kemiskinan sehingga dikatakan pembangunan kesehatan adalah suatu investasi bagi 

pembangunan masyarakat di Kabupaten Bintan. 

 

Mendukung terwujudnya “Indonesia Sehat 2010 “, maka penerapan 

pembangunan berwawasan kesehatan melalui pendekatan Kabupaten / Kota Sehat akan 

memberi dampak luas bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat baik diperkotaan 

maupun dipedesaan/kelurahan. Untuk itu perlu adanya persamaan persepsi terhadap  

Pengertian “Kabupaten Sehat“, yaitu   kesatuan wilayah administrasi pemerintah yang 

terdiri dari desa/kelurahan yang masyarakatnya secara terus menerus berupaya 

meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat yang didukung oleh lingkungan, prasarana 

S

BAB II 
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KEBIJAKAN SDM KESEHATAN 
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wilayah, askes, pelayanan sosial, ekonomi dan kesehatan yang memadai, sehingga dapat 

mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat yang hidup di lingkungan yang aman, 

nyaman dan sehat.  Guna mewujudkan “Kabupaten Sehat “ tersebut di Kabupaten Bintan , 

maka perlu adanya Visi, Misi dan Strategi pembangunan kesehatan.  

 

2.1.   Visi  

Visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan sebagaimana telah 

ditetapkan dan dituangkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2006 – 2010 adalah “Terwujudnya Pelayanan 

Kesehatan Bermutu yang Merata dan Terjangkau Menuju Kabupaten Bintan Sehat”.  

Harapan  berdasarkan Visi tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai 

pada jangka waktu lima tahun kedepan atau pada akhir tahun 2010 adalah terwujudnya 

pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana bermutu yang merata di 

seluruh wilayah Kabupaten Bintan, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat 

dalam rangka pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya menuju 

Kabupaten Bintan Sehat .  

 

2.2.   Misi  

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Dinas Kesehatan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, menetapkan misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan dan memantapkan Manajemen dan Kinerja serta Mutu  Pelayananan 

Kesehatan dan Keluarga Berencana di semua tingkat administrasi/Strata dan unit-unit 

pelayanan. 

2. Meningkatkan dan mengembangkan Promosi Kesehatan dan Membudayakan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat. 

3. Meningkatkan Kinerja dan memperkuat upaya-upaya Pengendalian  Penyakit dan 

mewujudkan lingkungaan sehat, serta penanggulangan masalah gizi masyarakat. 

4. Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kesehatan (SIK). 

5. Memantapkan Kemitraan Lintas Sekstor dan Pemberdayaan   masyarakat. 

 

2.3.   Arah Kebijakan  
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Dalam upaya  mencapai  tujuan pembangunan kesehatan menuju Visi 

terwujudnya Pelayanan Kesehatan bermutu yang merata dan terjangkau menuju 

Kabupaten Bintan Sehat 2010, kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada : 

1. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 

Agar pembangunan kesehatan dapat terselenggara secara berhasil guna dan 

berdaya guna, diperlukan sumber daya manusia/tenaga kesehatan yang bermutu, cukup 

jumlah dan jenisnya, serta tersebar secara adil dan merata sesuai kebutuhan dan tuntutan 

dan tantangan dimasa mendatang. 

2.  Pelaksanaan Upaya Kesehatan 

Sesuai dengan paradigma, Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bintan agar 

pembangunan kesehatan dapat terselenggara secara berhasilguna dan berdaya guna, 

diperlukan sumber daya manusia/tenaga kesehatan yang bermutu, cukup jumlah dan 

jenisnya, serta tersebar secara adil dan merata sesuai kebutuhan dan tuntutan dan 

tantangan dimasa mendatang. 

3.  Penanggulangan Kemitraan Lintas Sektor 

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan 

kerjasama lintas sektor yang mantap. Demikian pula optimalisasi pembangunan 

berwawasan kesehatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. 

4.  Pemberdayaan Masyarakat Swasta. 

Dalam era reformasi yang sedang berjalan pada dewasa ini, masyarakat 

termasuk swasta diharapkan berperan aktif dan berkontribusi secara nyata dalam 

pembangunan kesehatan. Pemberdayaan   masyarakat    dilakukan   dengan   mendorong   

masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan 

dan kesinambungan pelayanan kesehatan melalui pelaksanaan subsidi silang dan 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM). 

5.  Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas. 

Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan akan 

efektif dan efisien bila upaya pengawasan internal secara terus menerus ditingkatkan 

intensitas dan kualitasnya melelui pemantapan system dan prosedur pengawasan melekat 

dari pimpinan kepada bawahan dan jajarannya secara berjenjang. Pelaksanaan 

pengawasan dilakukan secara komprehensif dan berbasis kinerja. 
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2.4.   Strategi 

1. Meningkatkan Alokasi Pembiayaan Pembangunan Kesehatan dan Keluarga 

Berencana melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta PHLN. 

2. Meningkatkan Jumlah, Jenis, Mutu dan Profesionalisme Sumber Daya Tenaga 

Kesehatan. 

3. Meningkatkan dan Memantapkan Peranan dan Fungsi Pelayanan serta Manajemen 

Kesehatan. 

4. Memantapkan dan Merealisasikan Komitmen Bersama untuk Pembangunan 

Kesehatan umumnya, dan secara khusus Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan 

dan Keluarga Berencana Bermutu yang Merata dan Terjangkau.  

 

2.5.   Program Peningkatan dan Pembinaan Sumber Daya Kesehatan. 

Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung peningkatan jumlah, 

mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. 

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi : 

a. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; 

b. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui 

pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan; 

c. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga 

kesehatan dan PNS; 

d. Peningkatan, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana 

pelayanan kesehatan; 

e. Peningkatan manajemen pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. 

 

2.6.  Sasaran Pembangunan SDM Kesehatan ( RPJMD 2006 – 2010 ). 

Sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Bintan sampai akhir tahun 2010 

adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui 

peningkatan jangkauan/akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan prioritas 
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pada kelompok sasarannya yaitu masyarakat/keluarga miskin, kelompok rentan ( bayi, 

balita, ibu hamil, usila) dan masyarakat di daerah terpencil, dengan sasaran program  

sebagai berikut : 

a. Tersedianya berbagai kebijakan dan pedoman, serta Peraturan Daerah yang 

menunjang pembangunan kesehatan; 

b. Terbentuk dan terselenggarakannya system informasi manajemen keuangan 

daerah; 

c. Tersedianya sarana dan prasarana upaya pelayanan kesehatan yang 

memadai sesuai kebutuhan dan tuntutan pelayanan di kecamatan sampai 

daerah terpencil. Rasio sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan 

adalah : 

• Rasio Puskesmas dengan penduduk     (1 : 15.000) 

• Rasio Puskesmas Pembantu dengan penduduk   (1 :   1.500) 

• Rasio Pondok Bersalin Desa dengan penduduk   (1 :   1.000) 

• Rasio Posyandu dengan anak Balita    (1 :   100) 

d. Tersedianya sumber daya tenaga kesehatan yang bermutu, jumlah 

mencukupi, komposisi sesuai kebutuhan tenaga kesehatan Kabupaten Bintan 

adalah : 

• Rasio Dokter dengan penduduk    (1 :  3.000) 

• Rasio Perawat dengan penduduk    (1 :  1.000) 

• Rasio Bidan dengan penduduk     (1 :  1.200) 

• Puskesmas yang memiliki tenaga dokter    (100 %) 
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asaran Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals atau 

disingkat MDGs) adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai 

pada tahun 2015 merupakan tantangan -tantangan utama dalam 

pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh 

tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 

negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000. Dari 

delapan indikator 50% (4 indikator) diantaranya merupakan tugas pokok dari kesehatan 

untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan seperti pengentasan kemiskinan dan 

kelaparan yang ekstrim yang berdampak pada munculnya kekurangan gizi, mengurangi 

tingkat kematian pada anak, meningkatkan kesehatan ibu dan perlawanan terhadap 

HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya. 

Derajat kesehatan merupakan indikator kunci dalam pembangunan kesehatan, 

indikator ini dituangkan dalam Permenkes No: 174/Menkes/Per/VII/2008 sebagai tolok 

ukur kinerja kepala daerah yang terdiri dari 4 jenis pelayanan dan 18 indikator, 33.33% (6 

indikator) diantaranya berikaitan dengan kesehatan bayi dan ibu. Indikator ini juga telah 

dijabarkan sebagai dampak pembangunan kesehatan dalam RJPMD Kabupaten Bintan 

sampai dengan akhir tahun 2010 dapat dicapai , yaitu : 

a. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66, 2 tahun menjadi 70,6 tahun; 

S
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b. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi kurang dari 26 per 1.000 

kelahiran hidup; 

c. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi kurang 

dari 226 per 100.000 kelahiran hidup; 

d. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi < 5,0 %; dan 

e. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk menjadi ≤ 2%. 

Berkaitan dengan ulasan tersebut diatas, maka pada penjelasan selanjutnya akan 

diuraikan tentang upaya derajat kesehatan yang merupakan dampak pembangunan 

kesehatan yaitu tentang indikator angka kematian ibu, anak balita dan ibu serta uraian 

distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. 

  

3.1.    Distribusi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

3.1.1. Distribusi Penduduk menurut Kelompok Umur 

Jumlah penduduk Kabupaten Bintan sampai dengan pertengahan tahun 2009 

sebanyak 125.058 jiwa yang tersebar di seluruh kecamatan, lebih kurang 30% penduduk 

berdomisili di Kecamatan Bintan Timur. Jumlah penduduk menurut kelompok umur 

terbanyak adalah kelompok umur anak balita 0-4 tahun dan yang terendah usia lanjut >75 

tahun. 

Dengan melihat komposisi ini, maka perlu penggalakan Keluarga Berencana 

untuk menekan pertumbuhan penduduk sehingga piramida penduduk yang selama ini 

lebih  besar pada kelompok muda akan bergeser  menjadi lebih besar pada kelompok 

lebih tua, hal ini sangat penting untuk meningkatkan usia harapan hidup menjadi 70,6 

tahun pada tahun 2010. 
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Grafik 1: Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bintan Tahun 

2009 

 

Sumber : UPT Puskesmas Kabupaten Bintan, Tahun 2009 

 

3.1.2. Distribusi Penduduk menurut Jenis Kelamin 

Distribusi penduduk menurut jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki sebanyak 

63.523 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 61.536 jiwa.  

Grafik 2 : Persentase penduduk menurut jenis kelamin di Kab. Bintan Tahun 
2009 
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3.2.    Angka Kematian (Mortalitas) 

3.2.1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 

Kemajuan penting dalam pembangunan kesehatan pada tahun 2008 di Kabupaten 

Bintan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat melalui menurunnya 

Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2008 tercatat jumlah persalinan sebanyak 2.873 

orang, dari jumlah tersebut  terdapat 3 kasus lahir mati, ini berarti terdapat 2.860 bayi lahir 

hidup. Jumlah kematian bayi pada tahun 2008 sebanyak 13 kasus atau sama dengan 4,52 

per 1000 kelahiran hidup. Keadaan ini  lebih baik jika dibandingkan dengan kematian bayi 

pada tahun 2007 yaitu sebanyak 16 kasus atau sama dengan 5,3 per 1000 kelahiran 

hidup. Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi menurut kecamatan: 

 

Grafik 3.  Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2004-2008 per 1.000 kelahiran hidup  

di Kabupaten Bintan. 
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 Sumber : Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2009 

 

 

 

3.2.2. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup 

Perkembangan jumlah balita di Kabupaten Bintan mulai tahun 2004-2008 yaitu 

12.234 balita tahun 2004 dengan jumlah kematian 1 balita, 15.567 balita tahun 2005 

dengan jumlah kematian 1 balita, 16.734 balita tahun 2006 dan 16.735 balita tahun 2007 

dan 2008 tanpa kematian balita. 

Sedangkan Angka Kematian Balita di Kabupaten Bintan mulai tahun 2004-2007 

tercatat sebanyak 0.4 per 1000 kelahiran hidup tahun 2004, 0.3 per 1000 kelahiran hidup 

tahun 2005 dan tidak terdapat kematian pada tahun 2006, 2007 dan 2008. untuk lebih 

jelasnya trend angka kematian balita di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada grafik 4. 

 

Grafik 4.  Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2004-2008 per 1.000 kelahiran 

hidup  

di Kabupaten Bintan. 
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 Sumber : Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2009 

 
 

3.2.3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 

Kematian Ibu Maternal adalah kematian ibu selama masa kehamilan, waktu 

melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2008  terdapat 2 orang kematian ibu maternal dari 

2.873 persalinan, ini berarti Angka Kematian Ibu (AKI) sama dengan 69,61 per 100.000 

kelahiran hidup. Sedangkan kondisi pada tahun 2007 kematian ibu maternal sebanyak 1 

orang  dari 3.026 persalinan atau sama dengan 33 per 100.000 kelahiran hidup. Seluruh 

data diatas dicatat berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas dan 

disebabkan karena eklamsia (keracunan masa kehamilan) dan infeksi nifas.  

Secara umum pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat pada tahun 

2008 lebih baik hal ini ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dan kematian 

ibu. Secara Nasional angka kematian bayi pada saat ini 37 per 1000 kelahiran hidup dan 

diharapkan pada tahun 2010 menurun menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan 

Angka Kematian Ibu melahirkan secara Nasional pada saat ini 307 per 100.000 kelahiran 

hidup dan diharapkan menurun menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010. 

Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB adalah melalui penempatan  tenaga 

kesehatan di seluruh desa/kelurahan yang ada, terutama bidan desa yang didukung 
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dengan peningkatkan sarana dan prasarana antara lain gedung, obat dan alat–alat 

kesehatan, kendaraan operasional serta kesejahteraan tenaga kesehatan.  

Grafik 5.  Angka Kematian Ibu tahun 2004-2008 per 100.000 kelahiran hidup  

di Kabupaten Bintan. 

 

Sumber : Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.    Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan 

4.1.1.  Tenaga Medis  

alam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan 

diperlukan tenaga dokter yang cukup. Gambaran mengenai jumlah 

tenaga dokter dapat dilihat dari indikator jumlah dokter terhadap jumlah 

Penduduk. Jumlah tenaga dokter yang bekerja di pusat pelayanan kesehatan 

(Puskesmas) di Kabupaten Bintan tahun 2009 sebanyak 73 orang terdiri dari 55 orang 

D
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dokter umum, 16 orang dokter gigi dan 2 orang dokter spesialis untuk melayani 125.058 

penduduk. 

4.1.1.1. Rasio Dokter Spesialis terhadap jumlah Penduduk 

Rasio dokter spesialis terhadap penduduk 1 : 62.529 penduduk, sedangkan 

Standar Indonesia Sehat 2010 rasio dokter spesialis terhadap penduduk 1 : 16.600. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Bintan kebutuhan untuk tenaga dokter 

spesialis masih kurang. Idealnya untuk jumlah penduduk sebesar 125.058 jiwa dilayani 

sebanyak 7 orang dokter spesialis yaitu obgyn, penyakit dalam, anak, bedah, radiologi, 

patologi klinik dan anastesi. Sampai dengan tahun 2009 tenaga dokter spesialis yang 

tersedia yaitu spesialis anak sebanyak 2 orang, tenaga kesehatan ini telah melebihi 

target/kebutuhan  spesialis anak yaitu 1 orang berdasarkan hitungan rasio jumlah 

penduduk, namun jika ditinjau lebih jauh dengan memperhatikan kondisi geografis 

Kabupaten Bintan dengan jumlah spesialis anak sebanyak 2 orang belum mencukupi 

karena letak antara Puskesmas Perawatan Kijang Kecamatan Bintan Timur yang saat ini 

telah ditempatkan 2 orang dokter spesialis anak dengan Puskesmas Perawatan Tanjung 

Uban Kecamatan Bintan Utara cukup berjauhan yaitu lebih kurang 70 km, serta 

Puskesmas Perawatan Tambelan Kecamatan Tambelan dengan jarak 120 mil dari ibu kota 

Kabupaten belum memiliki dokter spesialis. 

Sebaran dokter spesilias menurut wilayah kerja puskesmas perawatan dapat 

dilihat pada gambar  2 berikut ini : 

Gambar 2: 
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Sumber : Subag Penyusunan Program, Tahun 2009 

 

4.1.1.2. Rasio Dokter terhadap jumlah Penduduk 

Jumlah  dokter umum di pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas) Kabupaten 

Bintan sebanyak 50 orang dan di Dinas Kesehatan sebanyak 5 orang,  rata-rata 

puskesmas telah memiliki 5 orang dokter, penempatan dokter umum juga telah sampai ke 

unit pelayanan terdepan yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu) khususnya daerah susah 

untuk diakses/dijangkau, seperti wilayah Puskesmas Kelong Kecamatan Bintan Pesisir 

(Pustu Kelong, Mapur, Numbing dan Air Glubi) serta puskesmas lainnya di wilayah 

Kabupaten Bintan. 

Rasio dokter umum terhadap penduduk di Kabupaten Bintan 1 : 2.273 jiwa, 

sedangkan standar Indonesia Sehat 2010 rasio dokter terhadap penduduk 1 : 3.000 jiwa. 

Kebutuhan Kondisi ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Bintan kebutuhan untuk 
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tenaga dokter umum sudah mencukupi, namun demikian sebagai upaya pelayanan 

kesehatan optimal kepada masyarakat maka perlu penempatan dokter di pustu. 

Sebaran dokter umum menurut wilayah kerja puskesmas pembantu dapat dilihat 

pada gambar  3 berikut ini : 

Gambar 3 : 

 

   Sumber : Subag Penyusunan Program, Tahun 2009 

 

4.1.1.3. Rasio Dokter Gigi terhadap jumlah Penduduk 

Jumlah dokter gigi di puskesmas Kabupaten Bintan tahun 2009 sebanyak 16 

orang, kebutuhan dokter gigi di Kabupaten Bintan sebanyak 20 orang (rata-rata 

puskesmas 2 orang dokter gigi), dengan demikian masih terdapat puskesmas yang belum 

memiliki dokter gigi kurang dari 2 orang. 
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Rasio dokter gigi terhadap penduduk 1 : 15.632  penduduk, sedangkan Standar 

Indonesia Sehat 2010 rasio dokter gigi terhadap penduduk 1 : 9.000. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa di Kabupaten Bintan kebutuhan untuk tenaga dokter gigi belum 

mencukupi, dengan jumlah kebutuhan dokter gigi sebanyak 4 orang.  

Sebaran dokter gigi  menurut wilayah kerja puskesmas dapat dilihat pada gambar  

4 berikut ini : 

Gambar 4 : 

 

  Sumber : Subag Penyusunan Program, Tahun 2009 

 

 

4.1.2. Tenaga Keperawatan 

4.1.2.1 Rasio Perawat terhadap jumlah Penduduk 
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Dalam rangka peningkatan upaya perawatan kesehatan masyarakat, tenaga 

perawat kesehatan memegang peranan yang sangat penting, karena pada umumnya 

tenaga perawat memberikan pelayanan langsung baik kuratif maupun preventif. Jumlah 

perawat per 100.000 penduduk menurut kecamatan dapat memberikan gambaran tentang 

penyebaran perawat di seluruh puskesmas. Di Kabupaten Bintan tahun 2009 jumlah 

perawat sebanyak 145 orang artinya 1 orang perawat melayani 862 penduduk. Idealnya 

jumlah perawat untuk tahun 2009 dengan jumlah penduduk sebanyak 125.058 jiwa 

membutuhkan tenaga perawat sebanyak 146 orang. Standar Indonesia Sehat 2010 untuk 

tenaga perawat dibutuhkan 1 : 855 penduduk. Berarti di Kabupaten Bintan untuk tenaga 

kesehatan perawat masih kekurangan sebanyak 1 orang. Tenaga keparawatan yang 

dibutuhkan adalah tenaga perawat dengan latar belakang pendidikan S1+profesi  

keparawatan karena sampai dengan tahun 2009 tenaga perawat dengan jenjang 

pendidikan ini tersedia 4 orang dan ditempatkan di 4 puskesmas perawatan dari 10 

puskesmas yang ada di Kabupaten Bintan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebaran perawat menurut wilayah kerja puskesmas dapat dilihat pada gambar 5 

berikut ini : 
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Gambar 5 : 

 

  Sumber : Subag Penyusunan Program, Tahun 2009 

 

4.1.2.2 Rasio Perawat Gigi terhadap jumlah Penduduk 

Jumlah perawat gigi yang bekerja di puskesmas wilayah Kabupaten Bintan tahun 

2009 sebanyak 5 orang yang tersebar di puskesmas sebanyak 3 orang dan Dinas 

Kesehatan 2 orang kebutuhan perawat gigi menurut rasio puskesmas adalah 10 orang 

sehingga tenaga ini masih kekurangan sebanyak 7 orang. 

 

 

 

4.1.3. Tenaga Bidan dan Gizi 

4.1.3.1. Rasio Bidan terhadap jumlah Penduduk 
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Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di daerah pedesaan maka 

sangat dibutuhkan penempatan tenaga bidan di desa. Pada tahun 2009 di Kabupaten 

Bintan telah memiliki 126 orang bidan yang penempatannya tersebar di 10 puskemas dan 

42 pondok bersalin desa/polindes/poskesdes serta di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. 

Standar Indonesia Sehat 2010 untuk tenaga bidan adalah 1 : 1000. Jumlah tenaga bidan 

pada tahun 2009 sebanyak 126 orang dengan rasio bidan terhadap penduduk sebesar 1 : 

992 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bintan tenaga bidan sudah 

mencukupi, karena Idealnya 1 tenaga bidan melayani 1000 penduduk, dengan demikian 

hanya dibutuhkan bidan sebanyak 105 orang.  

Gambar 6 : 

 

   Sumber : Subag Penyusunan Program, Tahun 2009 

 

4.1.3.2. Rasio Ahli Gizi terhadap jumlah Penduduk 
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Jumlah ahli gizi di Kabupaten Bintan tahun 2009 sebanyak 14 orang yang tersebar 

di puskesmas sebanyak 12 orang dan Dinas Kesehatan 2 orang, rasio ahli gizi terhadap 

penduduk 1 : 8.932 penduduk. Rasio kebutuhan tenaga gizi menurut puskesmas yaitu 10 

orang nutrtionis dan 5 orang dietesien, nutrtionis adalah tenaga gizi dengan latar belakang 

gizi masyarakat sedangkan dietesion adalah tenaga gizi dengan keahlian gizi klinis untuk 

memberikan pelayanan gizi di puskesmas perawatan yaitu sebanyak 5 puskesmas di 

Kabupaten Bintan. Kebutuhan tenaga nutritionis di puskesmas sudah mencukupi, 

sedangkan tenaga dietetion dibutuhkan sebanyak 5 orang. 

 

4.1.4. Tenaga Kefarmasian 

4.1.4.1. Rasio Apoteker terhadap jumlah Penduduk 

Jumlah apoteker tahun 2009 sebanyak 4 orang yang penyebarannya di 

puskesmas sebanyak 2 orang dan Dinas Kesehatan/Gudang Farmasi 2 orang. Rasio 

terhadap penduduk 1 : 31.264 penduduk, sedangkan kebutuhan menurut rasio puskesmas 

adalah 10 orang sehingga masih dibutuhkan sebanyak 8 orang apoteker untuk di 

tempatkan di puskesmas wilayah Kabupaten Bintan. 

 

4.1.4.2. Rasio Asisten Apoteker terhadap jumlah Penduduk 

Jumlah asisten apoteker tahun 2009 sebanyak 15 orang yang penyebarannya di 

puskesmas sebanyak 11 orang dan Dinas Kesehatan/Gudang Farmasi 4 orang, dengan 

tingkat pendidikan D3 Farmasi 6 orang dan SMF/SAA sebanyak 8 orang. Rasio terhadap 

penduduk 1 : 8.337 penduduk, sedangkan kebutuhan menurut rasio puskesmas adalah 10 

orang terdiri dari 2 orang asisten apoteker sehingga masih dibutuhkan sebanyak 9 orang 

asisten apoteker untuk di tempatkan di puskesmas wilayah Kabupaten Bintan. 

 

 

 

 

4.1.5. Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi Kesehatan 

4.1.5.1. Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat terhadap jumlah Penduduk 
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Jumlah tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Bintan tahun 2009 sebanyak 

40 orang yang terdiri S2 kesmas 5 orang yang terdiri dari epidemiologi 2 orang, 

manajemen kesehatan 2 orang dan SIMKES 1 orang sedangkan sarjana kesehatan 

masyarakat S1 kesmas 35 orang yang terdiri dari epidemiologi 12 orang, kesling 5 orang, 

K3 2 orang, penyuluhan kesehatan/promkes 1 orang, administrasi kesehatan 15 orang dan 

gizi masyarakat 1 orang. Sebaran tenaga kesehatan S1 kesmas khususnya tenaga 

administrasi kesehatan hampir merata di seluruh puskesmas kecuali Puskesmas 

Tambelan belum memiliki tenaga kesmas, sedangkan tenaga epidemiologi untuk 

puskesmas masih dibutuhkan 6 orang, kesling 9 orang, penyuluh kesehatan 10 orang. 

Rasio terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 3.126 penduduk.  

4.1.5.2. Rasio Tenaga Sanitasi terhadap jumlah Penduduk 

Jumlah tenaga sanitasi kesehatan di wilayah Kabupaten Bintan tahun 2009  

sebanyak 20 orang, 13 orang diantaranya bekerja di puskesmas sedangkan 7 orang di 

Dinas Kesehatan. Rasio tenaga sanitasi menurut jumlah penduduk adalah 1 : 6.252 

penduduk, kebutuhan tenaga sanitasi menurut puskesmas adalah 20 orang sehingga 

tenaga sanitas puskesmas masih kurang 7 orang. Puskesmas yang belum memiliki tenaga 

sanitasi yaitu Puskesmas Kelong Bintan Pesisir, sedangkan puskesmas yang sudah 

memiliki tenaga sanitasi lebih dari 1 orang yaitu puskesmas Kijang, Kawal, Teluk Sasah 

dan Tanjung Uban. 

 

4.1.6. Tenaga Keteknisian Medis 

Teknisi medis yang terdiri dari tenaga rontgen, radioterapis, radiografis, 

laboratorium, teknisi  elektromedis, ahli radiovaskuler, ahli transfusi darah, analis 

kesehatan, refraksi optisi, ortotik prostetik dan perekam medis. Total tenaga keteknisian 

medis sebanyak 17 orang yang terdiri dari radiografis 2 orang, elektromedis 1 orang, analis 

kesehatan 11 orang dan perekem medis 3 orang. 

 

 

Kebutuhan tenaga tersebut diatas masih kurang dilihat dari kuantitas, setiap 

puskesmas harus memiliki minimal 1 orang tenaga keteknisian medis sesuai dengan jenis 

tenaga rontgen, radioterapis, radiografis, laboratorium, teknisi  elektromedis, ahli 
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radiovaskuler, ahli transfusi darah, analis kesehatan, refraksi optisi, ortotik prostetik dan 

perekam medis. 

 

4.2. Oragnisasi Profesi 

Data organisasi profesi yang terdaftar di Kabupaten Bintan tahun 2009 ada 3 

organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dengan alamat sekretariat di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bintan Jl. Ir. Sutami No.50 Km 4 Tanjungpinang Kepulauan Riau 

Telp. 0771-21876 dan Fax. 0771-25395. Setiap tahunnya telah dilakukan rapat tahunan 

dan bulanan, tujuan rapat ini adalah untuk membahas permasalahan yang dihadapi 

berkaitan dengan organisasi dan juga masalah terkini yang dihadapi oleh masyarakat, 

bentuk kegiatan yang pernah  dilaksanakan seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan 

gratis, bakti sosial di daerah terpencil dan mengirimkan tenaga medis ke daerah bencana. 

 

4.3. Tenaga Non Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan 

Tenaga non kesehatan merupakan tenaga non teknis pendukung administrasi 

pelayanan kesehatan, di UPT dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2009 jumlah 

tenaga ini sekitar 128 orang (21.99%) dari 582 orang pegawai baik tetap/tidak 

tetap/sukarela yang ada di UPT dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, proporsi 

terbanyak adalah tenaga non kesehatan dengan tingkat pendidikan sebanyak 107 orang 

(83.59%). 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6.  Distribusi Tenaga Non Kesehatan menurut unit kerja di Kabupaten Bintan 

  Tahun 2009 
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Sumber : Subag Kepegawaian , Tahun 2009 (diolah) 

 

4.4. Tenaga Kesehatan berdasarkan Tempat Kerja 

Sebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja di Kabupaten Bintan tahun 2009; 

tenaga medis di puskesmas sebanyak 68 orang, dan Dinas Keshetan 5 orang; tenaga 

kefarmasian di puskesmas sebanyak 13 orang dan Dinas Kesehatan 6  orang; tenaga gizi 

di puskesmas 12 orang dan Dinas Kesehatan 2 orang; tenaga keperawatan di puskesmas 

sebanyak 138  orang dan Dinas Kesehatan 7 orang; tenaga bidan di puskesmas 119 

orang dan Dinas Kesehatan 7 orang; tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas 17 

orang dan Dinas Kesehatan 23 orang serta tenaga sanitasi di puskesmas 13 orang dan 

Dinas Kesehatan 7 orang; tenaga teknisi medis di puskesmas 13 orang dan Dinas 

Kesehatan 4 orang. 

 

 

 

 

 

Grafik 7.  Distribusi Tenaga Kesehatan menurut tempat kerja di Kabupaten Bintan 

  Tahun 2009 
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Sumber : Subag Kepegawaian , Tahun 2009 (diolah) 

 

4.5. SDM Kesehatan berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 484 orang 

dengan distribusi menurut jenis kelamin 179 orang berjenis kelamin laki-laki dan 305 orang 

berjenis kelamin perempuan, sedangkan kelompok umur < 45 tahun sebanyak 453  orang 

yang terdiri dari 160 orang laki-laki dan 293 orang perempuan, kelompok umur 45-55 

tahun sebanyak 25 orang yang terdiri dari 15 orang berjenis kelamin laki-laki dan 10 orang 

berjenis kelamin perempuan serta kelompokumur >55 tahun sebanyak 6 orang yang terdiri 

dari dari 4 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 8.  Persentase Tenaga Kesehatan menurut jenis kelamin di Kab. Bintan 

Tahun 2009 
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Sumber : Subag Kepegawaian , Tahun 2009 (diolah) 
 

Sedangkan distribusi tenaga kesehatan menurut kelompok umur dilihat pada 

grafik 9. 

Grafik 9.  Persentase Tenaga Kesehatan menurut kelompok umur di Kabupaten 

Bintan 

  Tahun 2009 

 

Sumber : Subag Kepegawaian , Tahun 2009 (diolah) 

 

4.6. Kebutuhan SDM Kesehatan 
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Dari 7 kategori ketenagaan kesehatan yaitu tenaga medis, keperawatan, farmasi, 

kesehatan masyarakat, gizi, keterapian medis dan keteknisian medis. Terdapat kategori 

kesehatan yang belum memenuhi kebutuhan berdasarkan rasio penduduk dan rasio 

puskesmas di Kabupaten Bintan, antara lain: keteknisian medis dari 7 dokter spesialis ada 

6 yang belum ada yaitu spesialis obgyn, penyakit dalam, bedah, radiologi, patologi klinik 

dan anastesi sedangkan spesialis anak sudah melebihi kebutuhan yaitu 2 orang, begitu 

pula tenaga dokter umum dan dokter gigi sudah memenuhi kebutuhan menurut rasio 

penduduk. 

Tenaga keperawatan dari 2 jenis tenaga yaitu perawat dan bidan, untuk tenaga 

bidan sudah memenuhi kebutuhan menurut rasio penduduk sedangkan tenaga perawat 

masih dibutuhkan 1 orang dengan kualifikasi S1+ners keperawatan untuk di tempatkan di 

puskesmas rawat inap. 

Tenaga farmasi baik apoteker, asisten apoteker maupun analis farmasi masih 

kurang sehingga tenaga ini sangat dibutuhkan untuk mengisi sarana pelayanan kesehatan 

yang belum memiliki tenaga kefarmasian. Kebutuhan tenaga apoteker sebanyak 10 orang 

(kekurangan 8 orang) karena 2 orang apoteker telah ditempatkan di Dinas Kesehatan dan 

Gudang Farmasi Kabupaten Bintan, asisten apoteker dibutuhkan 20 orang (kekurangan 9 

orang) karena 4 orang telah ditempatkan di Dinas Kesehatan dan Gudang Farmasi 

Kabupaten Bintan, sedangkan tenaga analis farmasi masih dibutuhkan 20 orang. 

Tenaga kesehatan masyarakat khususnya S1 kesehatan masyarakat, dengan 

latarbelakang pendidikan epidemiologi sangat dibutuhkan di seluruh puskesmas dalam 

upaya penguatan sistem surveilans di puskesmas (kebutuhan 6 orang), tenaga kesmas 

peminatan kesehatan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis 

lingkungan (kebutuhan 9 orang), tenaga kesmas peminatan promosi kesehatan untuk 

meningkatkan upaya promotif di puskesmas (kebutuhan 10 orang), sedangkan sanitarian 

dibutuhkan 10 orang untuk membantu tenaga surveilans. 

Tenaga gizi dengan jurusan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bintan tahun 

2009 sudah memenuhi kebutuhan 10 orang, sedangkan untuk tenaga gizi klinis untuk 

puskesmas perawatan masih kurang 5 orang, sehingga tenaga ini dianggap penting untuk 

dapat direncanakan pada penyediaan tenaga kesehatan di masa yang akan datang. 
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Tenaga keteknisian medis di puskesmas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2009 

masih kurang sehingga perlu adanya penambahan tenaga seperti tenaga transfusi darah 

untuk Puskesmas Perawatan Tanjung Uban dan Kijang, Tenaga perekam medis, tenaga 

laboratorium, serta tenaga lainnya yang dianggappenting pada kategori keteknisian medis. 

 

4.7. Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan  

Peningkatan SDM kesehatan bukan hanya dilihat dari segi kuantitas tetapi juga 

segi kualitas, dengan berbagai upaya seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan 

baik formal maupun informal. Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2009, telah 

melakukan berbagai pelatihan teknis dan majanajemen untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga kesehatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 19. 

Dilihat dari proporsi pelatihan yang dilaksanakan 83.33% diantaranya merupakan 

pelatihan teknis dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme bidan baik bidan 

desa, puskesmas/bidan koordinator maupun bidan koordinator kabupaten, sedangkan 

33.33% (4 pelatihan) untuk meningkatkan profesionalisme dokter dan 25% (3 pelatihan) 

untuk meningkatkan profesionalisme tenaga perawat. Jenis pelatihan yang dilakukan 

66.66% (8 pelatihan) merupakan pelatihan teknis dan 33.33% (4 pelatihan) merupakan 

pelatihan manajemen 

Untuk pendidikan formal PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan 

diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi baik 

pendidikan teknis maupun manajemen, tahun 2009 PNS yang diberikan kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan teknis (dokter spesialis) sebanyak 8 orang, pendidikan S2 kesmas 

1 orang,  serta sebagian PNS juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan 

S1 kesmas dan umum,  D3 kebidanan dan keperawatan baik di negeri maupun swasta.  

 

 

4.8. Rata-rata Gaji, Insentif bagi Tenaga Kesehatan  

Untuk meningkatkan kinerja pegawai tetap/honorer/sukarela di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bintan, maka telah diberikan gaji tetap, tunjangan, dan insentif setiap bulannya, 

untuk gaji baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan secara average sama yaitu 
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sebesar Rp. 1.688.120 perbulan, sedangkan untuk insentif dan tunjangan bagi pegawai 

kesehatan lebih tinggi dibandingkan tenaga non kesehatan yaitu Rp. 2.160.740 perbulan 

sedangkan non kesehatan Rp. 1.000.000 per bulan. 
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rofil SDM Kesehatan ini merupakan gambaran kegiatan pembangunan 

SDM kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2009. Berikut dapat disajikan 

beberapa hal penting yang perlu disimak dan dicermati dari pelaksanaan 

program pembangunan SDM kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2009, antara lain: 

1. Perlu penambahan tenaga medis khususnya dokter spesialis dasar untuk 

melayani kesehatan masyarakat Bintan,  

2. Perlu penambahan tenaga keperawatan dengan kualifikasi S1+ners keperawatan 

untuk di tempatkan di puskesmas rawat inap. 

3. Perlu penambahan tenaga farmasi baik apoteker, asisten apoteker dan analis 

farmasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian puskesmas. 

4. Perlu penambahan tenaga S1 kesmas khususnya tenaga epidemiologi, kesling, 

promosi kesehatan dan tenaga sanitarian. 

5. Perlu penambahan tenaga gizi klinik (dietetion) untuk puskesmas perawatan. 

6. perlu penambahan tenaga keteknisian medis seperti tenaga transfusi darah untuk 

Puskesmas Perawatan Tanjung Uban dan Kijang, Tenaga perekam medis, tenaga 

laboratorium, serta tenaga lainnya. 

7. Perlu peningkatan volume pelatihan khususnya pelatihan teknis bagi tenaga 

kesehatan di puskesmas. 

8. Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan dengan memberikan kesempatan 

untuk melanjutkan pendidikan baik teknis maupun manajemen. 
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