PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS TEMBELANG

Jl. Raya Pesantren No. 302 Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
Kode Pos : 61452 Telp. (0321) 888213 Email : pkmtembelang@gmail.com
KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PROGRAM ORIENTASI

A. Pendahuluan
Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah
kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat serta visi kabupaten Jombang
yaitu Bersama Mewujudkan Masyarakat Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing. Agar dapat
mewujudkan fungsinya, puskesmas harus memiliki sumber daya yang optimal termasuk
diantaranya yang terpenting adalah sumber daya manusia. Penanggungjawab dan pelaksana
kegiatan harus paham mengenai tugas pokok dan fungsinya agar program dan kegiatan dapat
berjalan dengan optimal.
Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan maka di semua fasilitas kesehatan
diperlukan sumber daya kesehatan yang bermutu dan merata. Hal tersebut memungkinkan bahwa
SDM kesehatan akan mengalami mutasi keberbagai tempat. Demikian pula dengan program dan
kegiatan yang berlangsung di puskesmas, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat
mencapai tujuan dan target yang di tetapkan tidak menutup kemungkinan timbul program dan
kegiatan baru disamping program dan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan di puskesmas.
B. Latar belakang
Adanya perubahan tugas pokok dan fungsi pada penanggungjawab dan pelaksana dapat
menyebabkan timbulnyaa maslah apabila penanggungjawab maupun pelaksana tidak memahami
tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu diperlukan program orientasi bagi
penanggungjawab maupun pelaksana yang baru. Dengan adanya orientasi ini pegawai atau
programer baru dapat memaham tugas pokok, visi, misi tata nilai puskesmas.
Pada tahun ini puskesmas Tembelang mendapatkan tambahan pegawai ASN baru yaitu perawat
dua orang dan apoteker satu orang. Agar dapat beradaptasi dengan lingkungan puskesmas maka
pegawai baru tersebut perlu melakukan kegiatan orientasi baik pengenalan lapangan maupun
pemahaman terhadap visi, misi, tata nilai puskesmas.
C. Tujuan
Tujuan umum :
Mempersiapkan penanggungjawab dan pelaksana baru agar dapat melaksanakan tugas dan
tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangkaa mewujudkan tujuan
pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas.
Tujuan khusus :
1. Dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan lapangan puskesmas.
2. Memahami visi, misi dan tata nilai puskesmas.
3. Memahami tugas pokok kegiatan.
D. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan.
Kegiatan orientasi ini dilaksanakan selama 6 hari yang terdiri dari :
1. Pengenalan lapangan dan lingkungan puskesmas.
2. Pemahaman terhadap visi misi dan tata nilai puskesmas.

3. Pemahaman terhadap tugas pokok yang melekat pada pegawai baru.
E. Cara melaksanakan kegiatan.
1. Pegawai baru menghadap ke KTU.
2. KTU memberikan jadwal program kegiatan pegawai baru.
3. Pegawai baru melakukan pengenalan lapangan di dampingi KTU di poli kesehatan Umum,
Obat, ruang Gawat Darurat, Ruang Persalinan.
4. Pemahaman visi dan misi dan Tata nilai puskesmas pegawai baru menghadap kepala
puskesmas.
5. Setiap tempat oreintasi pegawai baru wajib meminta tangan tangan pada penanggungjawab
ruangan.
6. Evaluasi pegawai baru dilaksanakan pada hari ke enam oleh KTU.
7. Selesai kegiatan orientasi, KTU memberikan surat keterangan selesai orientasi.
F. Sasaran
Pegawai baru di puskesmas Tembelang.
G. Jadwal pelaksanaan kegiatan.
No
Kegiatan Orientasi
1
Pengenalan lapangan :
1. Pemeriksaan Umum 1 hari
2. Ruang Farmasi 1 hari
3. Ruang Gawat Darurat 1 hari
4. Ruang persalinan 1 hari
2
Pengenalan visi,misi dan tata nilai 1 hari
3
Pengenalan tupoksi 1 hari
4
Evaluasi 1 hari

sasaran
Pegawai baru

Penanggungjawab
KTU

Kepala Puskesmas
KTU
KTU

H. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan laporan
Setiap pegawai baru membuat laporan kegiatan sesuai tempat orientasi dengan minimal ada waktu,
tempat, penanggungjawab ruangan, materi orientasi.
I. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan.
Di akhir orientasi hasil laporan orientasi akan dilakukan evaluasi oleh KTU dan rekom apabila
diperlukan.
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