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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten (Ogan Komering Ulu) 

OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan ibu kota Palembang. Sejalan dengan 

penelitian ini, peneliti mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur 

sebagai gerbong dari langkah utama untuk melakukan penelitian. Surat yang 

di dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur dapat 

digunakan peneliti sebagai surat edaran jika telah disetujui untuk melakukan 

penelitian.  

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Kebijakan 

pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam mendukung peran Puskesmas 

untuk pelaksanaan Skrinning Hipotiroid Kongenital (SHK) di Puskesmas 

Kabupaten OKU Timur dan yang kedua ialah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan Skrinnng Hipotiroid Kongenital di Puskesmas 

Kabupaten OKU Timur. Dalam menjalankan penelitian ini peneliti 

mendatangi subyek penelitian ini sebagai Informan/Narasumber yaitu 2 orang 

di bagian Hukum di Kantor Pemerintahan Kabupaten OKU Timur, 1 orang di 

kantor Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur yang ketika penelitii datang 

langsung di serahkan kepada bagian Program kesehatan, lalu 1 orang di 

masing-masing Pukesmas total terdapat 5 orang yang peneliti ambil sebagai 

sampel penelitian di Puskesmas. kemudian Ibu yang memiliki bayi yang 

datang ke Puskesmas saat peneliti melakukan penelitian sebanyak 3 orang di 
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masing-masing Puskesmas total terdapat 15 ibu yang memiliki bayi. Dari ke-

5 Puskesmas tersebut tidak semuanya kepala Puskesmas berkenan untuk 

diwawancarai, hanya 2 Puskesmas yang dapat langsung dengan kepala 

Puskesmas setempat dan yang 3 Puskesmas lainnya diserahkan kepada bagian 

pengelola program SHK/Bidan Koordinator dari program SHK ini. Teknik 

pengambilan sampel ini peneliti menggunakan teknik Pusposive sampling 

dan Accidental sampling. Yang dimana pengambilan sampel sesuai dengan 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam pengambilan data saat 

dilapangan.  

Pengambilan sampel 5 Puskesmas ini dengan pertimbangan dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten OKU Timur karena sementara OKU Timur hanya 

memfokuskan untuk 5 Puskesmas tersebut dalam pelaksanaan SHK.
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Tabel 3.1 : Hasil Penelitian 5 Puskesmas 

 Puskesmas 

Martapura 

Puskesmas Kota 

Baru 

Puskesmas Bunga 

Mayang 

Puskesmas Rawa 

Bening 

Puskesmas Nusa 

Bakti 

Kertas Saring  16pacs 16 pacs 16 pacs 16pacs 10 pacs 

Sampel 4 sampel Belum ada 5 sampel Belum ada Belum ada 

Sosialisasi 

Mayarakat 

(Penyuluhan 

SHK) 

Belum 

melakukan 

Belum melakukan Belum melakukan Belum melakukan Belum melakukan 

Jarak Tempuh 

Waktu & 

Kondisi jalan. 

Berada di pusat 

Kota Kabupaten 

OKU Timur. 

Kondisi jalan 

Berada di pusat 

Kota Kabupaten 

OKU Timur. 

Kondisi jalan bagus 

30 menit dari pusat 

Kota Kabupaten 

OKU Timur.  

Kondisi jalan 

1,5 jam dari pusat 

Kota Kabupaten OKU 

Timur. Kondisi jalan 

kurang baik dan 

2-3 jam dari Pusat 

Kota Kabupaten OKU 

Timur. Kondisi jalan 

sangat buruk, dari 
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bagus dan lancar. dan lancar. sedikit berlubang. berlubang besar-besar. mulai aspal berlubang, 

hancur, hingga jalan 

yang masih tanah 

berbatu. 

Ibu yang 

memiliki bayi 

3 pasien 

mengatakan 

belum 

mengetahui 

tentang SHK, 

anaknya ketika 

lahir tidak 

dilakukan SHK.  

3 pasien 

mengatakan belum 

mengetahui tentang 

SHK, anaknya 

ketika lahir tidak 

dilakukan SHK 

3 pasien 

mengatakan belum 

mengetahui tentang 

SHK, anaknya 

ketika lahir tidak 

dilakukan SHK 

3 pasien mengatakan 

belum mengetahui 

tentang SHK, anaknya 

ketika lahir tidak 

dilakukan SHK 

3 pasien mengatakan 

belum mengetahui 

tentang SHK, anaknya 

ketika lahir tidak 

dilakukan SHK 

Total Sampel 

dikirim 

   

 

  

9 Sampel 
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1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur dalam 

Mendukung Peran Puskesmas untuk Pelaksanaan Skrinning Hipotiroid 

Kongenital (SHK) di Puskesmas Kabupaten OKU Timur. 

 

 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari informan 1 di bagian Hukum 

Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur menerangkan mengenai 

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten OKU Timur dalam pelaksanaan 

Skrinning Hipotiroid Kongenital (SHK) belum memiliki Peraturan daerah 

atau Peraturan bupati khusus yang mengatur tentang program SHK tersebut 

yang di jadikan sebagai bentuk produk hukum daerah. Namun Pemerintah 

Kabupaten OKU Timur dalam mendukung Program SHK memiliki dasar 

hukum yang telah di terbitkan yang khusus mengatur tentang Peraturan 

Kabupaten OKU Timur No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan 

perangkat daerah Kabupaten OKU Timur. Dan Peraturan Bupati No. 39 tahun 

2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja 

dinas-dinas daerah.  

Peraturan daerah ialah sebuah Peraturan perundang-undangan dan 

bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan pancasila yang jelas 

diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

“Peraturan daerah memiliki fungsi antara lain :  

1) Sebagai instrument Kebijakan untuk melaksanakan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam 

undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 

dan undang-undang tentang pemerintah daerah. 

2) Merupakan Peraturan pelaksana dari Peraturan perundang-

udangan yang lebih tinggi. 
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3) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta 

penyalur aspirasi masyarakat didaerah, namun dalam 

pengaturannya tetap dalam koridor negara kesatuan republik 

indonesia yang berlandaskan pncasila dan undang-undang 

dasar negara republik indonesia tahun 1945. 

4) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan 

daerah.” 

 

Dalam menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah 

daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan Peraturan-Peraturan lain 

yang susunan dan tatacara untuk penyelenggaraan pemerintah daerah tetap 

sesuai dengan aturan undang-undang. Dalam hal penyususnan perangkat 

daerah, penyususnan organisasi juga melihat 3 faktor dari kemampuan 

keuangan daerah, kebutuhan daerah kemudian dari cakupan tugas yang 

diantaranya meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, luas wilayah  

kerja serta kondisi geografis, kemudian dilihat dari jumlah kepadatan 

penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, 

lalu saran dan prasarana dalam menunjang tugas. Dengan adanya hal tersebut 

kebutuhan untuk organisasi disetiap daerah berbeda.  

Definisi Kebijakan menurut Thomas dye ialah bahwa Kebijakan 

merupakan sebuah pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah. Sebuah pilihan tersebut tidak menyalahi dari aturan perundang-

undangan. Artinya tidak keluar dari asas desentralisasi dalam penyelenggaran 

pemerintahan, dengan kata lain dalam Kebijakan daerah dikaitkan dengan 

teori yang dikemukakan oleh Thomas Dye ini memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijakan OKU 

Timur dalam penyelenggaraan dibidang kesehatan, pemerintah daerah 
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Kabupaten  OKU Timur melaksanakan Program Skrinning Hipotiroid 

Kongenital (SHK) sebagai salah satu cara menjamin kesehatan anak di 

daerahnya.  

Kebijakan yang dibuat oleh badan pemerintah tentunya sesuai dengan 

kewenangan masing-masing. Dalam hal ini urusan pemerintah daerah otonom 

bersifat konkuren. Adapun mengenai pembagian tersebut diatur di dalam  UU 

No.23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah yang beberapa diantaranya 

terdapat dalam Pasal. 

Pasal 9 (ayat 1) : 

“Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, 

urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 

 

Pasal 9 (ayat 3) : 

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.” 

 

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang baik pemerintah daerah 

memiliki Kebijakan lain yang dimana fungsinya untuk mengatur urusan 

pemerintah daerah setempat. Pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam 

merumuskannya dengan membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 

Mengenai urusan wajib yang merupakan kewenangan pemerintah Daerah 

tercantum dalam Pasal 9 (ayat 1) UU No. 23 tahun 2014 tetang Pemerintah 

Daerah menyebutkan :  

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 

9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan UrusanPemerintahan Pilihan.” 
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Saalah satu urusan wajib yang di selenggarakan oleh Pemerintah 

daerah ialah Kesehatan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 12 (ayat1) UU 

No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang isinya menyatakan 

bahwa :  

“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 

f. sosial.” 

 

Berdasarkan adanya Pasal diatas terkait dengan penyelenggarakan 

upaya kesehatan di Kabupaten OKU Timur, hal tersebut merupakan urusan 

wajib yang harus dilakukan pemerintah daerah. Dengan begitu maka 

pemerintah daerah Kabupaten OKU Timur dalam menjalan kewenangan 

delegatifnya yang dimana hal tersebut yang diatur dalam Peraturan 

Kabupaten OKU Timur No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan 

perangkat daerah Kabupaten OKU Timur. Dalam urusan wajib di bidang 

kesehatan Pemerintah Daerah menugaskan kepada Dinas Kesehatan sebagai 

perangkat daerah dalam mengurus dan bertanggung jawab di bidang 

kesehatan. Seperti diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 

menyatakan jika :  “Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan.” Selain menyerahkan urusan kesehatan 

kepada sektor Dinas Kesehatan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

OKU Timur tersebut merumuskan pula tentang tugas pokok dan fungsi Dinas 

Kesehatan sebagai sektor penyelenggara program-program kesehatan di 
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daerah Kabupaten OKU Timur. Dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 

Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No. 33 tahun 2016 yang 

menyebutkan jika tugas pokok Dinas kesehatan ialah : “Dinas Kesehatan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dan tugas pembantuan 

dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang kesehatan.” Pada fungsi Dinas 

Kesehatan tercantum dalam Peraturan Daerah OKU Timur yang terdapat 

dalam Pasal 8 yang berisikan :  

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, 

kepegawaian dan keuangan; 

b. perumusan Kebijakan teknis di bidang kesehatan; 

c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang 

kesehatan; 

d. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pelayanan kesehatan, 

rujukan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, 

pengamanan obat, makanan ringan dan minuman serta alat kesehatan, 

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perencanaan sistim 

kesehatan daerah, akreditasi dan sertifikasi kesehatan serta 

peningkatan SDM kesehatan berdasarkan Kebijakan teknis; 

e. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 

dalam lingkup tugasnya ; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.” 

 

Kabupaten OKU Timur dalam Kebijakannya dibidang kesehatan 

selain kepada Dinas Kesehatan dalam hal sebagai sektor opersionalnya 

membuat aturan jika dibentuk Unit Pelayanan Teknis hal tersebut tercantum 

dalam Pasal 6 (ayat 1 dan 2) yang menyatakan jika :  

“(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit 

Pelaksana Teknis (UPT). (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan 

sebagian kegiatan teknisoperasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu perangkat daerah induknya yang dibentuk dengan 

Peraturan Bupati.” 
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 Dalam pembentukannya di perjelas pada Pasal 8 yang intinya 

menyatakan jika : “Dalam UPT dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit 

Daerah Kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebagai unit 

organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara 

profesional.” Dalam hal penyelenggara kesehatan masyarakat yang dimaksud 

Dinas Daerah disini ialah Dinas Kesehatan, dimana pembagian tugas didalam 

sektor Dinas Kesehatan di rumuskan dalam Peraturan Bupati OKU Timur 

No.39 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten OKU Timur. Hal tersebut merupakan suatu Kebijakan 

dari Pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam mengatur daerahnya 

khususnya dibidang kesehatan. Dalam pelaksanaan program SHK ini, bagian 

yang di tunjuk untuk melaksanakan program tersebut ialah dibagian promosi 

Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat. Dijelaskan dalam Pasal 12 butir a 

Peraturan Bupati OKU Timur No. 39 tahun 2017 yang merupakan tugas dari 

kepala seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ialah : 

“Menyusun  petunjuk teknis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM).” Hal ini 

sejalan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan OKU Timur dimana program 

SHK ini dikelola oleh bagian promosi kesehatan. Dengan adanya Peraturan 

teserbut dapat dikatakan Kebijakanyang dibuat untuk publik dimana 

Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 1 
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(ayat 6) UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang intinya 

menyatakan jika : 

“Sistem pemerintahan saat ini ialah dengan otonomi daerah dimana 

daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan setempat untuk kepentingan 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten OKU Timur berdasarkan 

keterangan dari informan 1 bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten 

OKU Timur tidak mengetahui dari setiap-setiap program yang diterbitkan 

oleh pemerintah pusat kecuali jika terdapat usulan dari UPTD Dinas terkait. 

Dalam penelitian ini Dinas Kesehatan yang mengusulkan untuk dibuatkan 

Produk Hukum daerah. Namun dalam pelaksanaan sejalannya program SHK 

dinas kesehatan menggunakan acuan langsung kepada Permenkes 78 tahun 

2014 dalam menyelenggarakan pelaksanaan program SHK. Bentuk 

Dukungan pemerintah daerah disini yang dikemukakan oleh Informan ke 2 

dari bagian Produk Hukum Daerah bahwa pemerintah Kabupaten OKU 

Timur tidak mempermasalahkan jika dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak 

mengusulkan untuk dibuatkan produk hukum daerah. Beliau juga 

menjabarkan jika lebih bagus untuk langsung menggunakan acuan atau 

payung dari Peraturan yang lebih tinggi dibanding dengan Peraturan daerah 

atau Peraturan Bupati. Ditegaskan pula dalam hal untuk menjamin kesehatan 

anak terkait program-program yang telah di selenggarakan oleh pihak Dinas 

kesehatan Kabupaten OKU Timur selama ini tidak menimbukan masalah 

walau daerah tidak menerbitkan poduk hukum tentang program-program 

tersebut. Hal ini peneliti menyimpulkan bahwa dukungan pemerintah 
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Kabupaten OKU timur dalam upaya menjamin kesehatan anak ialah dengan 

tidak menyulitkan untuk Dinas Kesehatan setempat dalam menyelenggarakan 

program kesehatan khususnya program SHK ini dalam hal yang kaitannya 

untuk menjamin kesehatan anak yang ada di Kabupaten OKU Timur. Dengan 

begitu, hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 28H (ayat 1) 

UUD 45 tahun 1945 intinya “Dari setiap orang yang lahir memilik hak hidup 

sejahtera lahir dan batin, tinggal dan hidup dengan baik serta sehat dan 

memilik hak untuk mendapatan pelayanan kesehatan.” 

Dikaitkan dengan adanya Pasal 28H (ayar 1) UUD 45 Kabupaten 

OKU timur tidak ingin merampas hak dari setiap orang yang lahir, Karena 

sifatnya yang mendasar (Fundamental) dan kondrati bagi hidup dan 

kehidupan setiap manusia sehingga tidak dapat dilepaskan dari dalam 

kehidupan setiap manusia. hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 9 UU No. 

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya disebutkan jika : 

“setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidu serta berhak 

meningkatkan taraf atau kualitas hidupnya.” Dipertegas pula hal ini dalam 

Pasal 62 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya 

menyatakan : 

“Bahwa dari setiap anak yang lahir memliki hak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak yang disesuaikan 

dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”  

Dengan berdasarkan teori dan sesuai dengan Pasal-Pasal tersebut 

peneliti dapat menyimpulkan pemerintah Kabupaten OKU Timur berupaya 

memenuhi hak anak untuk hidup dan menjamin kesehatan anak untuk dapat 
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tumbuh dan berkembang dengan baik dengan cara membentuk Kebijakan 

yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan daerah. Dalam hal ini program 

SHK yang di selenggarakan ini merupakan masuk dalam suatu pembangunan 

kesehatan yang ada di Kabupaten OKU Timur, peneliti mengkaitkan dalam 

pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten OKU Timur ini sesuai pula 

yang di tegaskan dalam Pasal 2 UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang 

intinya menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan 

dengan memiliki dasar perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, 

perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender 

dan nondiskriminasi dan juga norma-norma agama.  

Menurut keterangan informan 2 di bagian Produk Hukum Pemerintah 

daerah Kabupaten OKU timur dalam penjelasannya Pemerintah Kabupaten 

OKU Timur memiliki Kewenangan dalam menerapkan aturan yang akan 

dilaksanakan didaerahnya, dimana kewenangan yang diperoleh secara 

Atributif maka Pemerintah Kabupaten OKU Timur membuat paraturan yang 

tercantum dalam Peraturan Bupati OKU Timur No. 33 tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas 

daerah. Peraturan ini dibuat sebagai bentuk dari kewenangan daerah dalam 

menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Kewenangan 

atributif disini ialah sebuah kewenangan yang tidak dipisahkan dari Peraturan 

perundang-undangan artinya bahwa kewenangan yang di buat oleh 

pemerintah pusat langsung di tujukan kepada pemerintah daerah sehingga 
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daerah dalam membuat Peraturan sebagai kewenanganya tentunya tidak 

bertentangan dengan Peraturan yang diatasnya.  

Dalam hal ini pelaksanaan SHK yang dimaksud dapat berjalan dengan 

melihat kesiapan dari daerah itu sendiri untuk menjalankan program tersebut 

dengan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan yang dimana 

tercantum didalam Peraturan yang mengeluarkan program tersebut. Hal 

tersebut sejalan dengan teori yang kewenangan merupakan kekuasaan daerah 

,Dengan kewenangan atributif daerah memiliki kekuasaan formal untuk 

mengatur daerahnya sendiri.  

Dalam lampiran 2 di Undang-Undang No. 23 tahun 2014 terdapat 

pembagian urusan pemerintahan dalam lingkup Kabupaten/Kota dalam 

kategori upaya kesehatan Kabupaten/kota beberapa diantara harus mengelola  

Upaya kesehatan Perseorang (UKP) dan Upaya kesehatan Masyarakat 

(UKM) beserta rujukannya, kemudian dalam kategori Sumber daya Manusia 

(SDM) harus membuat perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan 

untuk UKP dan UKM di Kabupaten OKU Timur.  

Pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam kewenangannya mengatur 

daerahnya dalam penjabaaran tugas dari sektor kedinasan sudah di atur dalam 

Peraturan Bupati Kabupaten OKU Timur tersebut, sehingga dapat 

memperjelas bagaimana pelaksanaan terkait fungsi dari masing-masing 

kedinasan. Dalam hal yang berkaitan dengan SHK ini pemerintah Kabupaten 

OKU Timur mendapatkan panggilan untuk sosialisasi dan pelatihan SHK 
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oleh Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun akhir 2016. kemudian dalam 

persiapannya Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur mendapatkan Drop 

out alat pemeriksaan yaitu kertas saring untuk pengambilan sampel SHK 

diberikan pada bulan awal juni 2017, sehingga daerah OKU Timur dalam 

menjalankan program SHK baru dimulai dari diberikannya alat yang berupa 

kertas saring pada bulan juni yang sebelumnya sudah di tetapkan 5 

Puskesmas terfokus untuk pelaksanaan SHK.  

Diketahui penyakit Hipotiroid Kongenital (HK) ini adalah suatu 

penyakit yang kekurangan hormon tiroid, spesifiknya kekurang hormon tiroid 

Tiroksin (T4) yang merupakan hormon yang diproduksi dari kelenjar gondok. 

Kekurang hormon ini terhadap bayi dapat mengakibatkan hambatan pada 

pertumbuhan (cebol) dan retradasi mental (keterbelakangan mental). Bayi 

baru lahir yang menderita HK umumnya tidak memperlihatkan gejala klinis. 

Oleh sebab itu dari sektor pemerintahan mengeluarkan Peraturan tentang 

skrinning Hipotiroid Kongenital yang dampak nya jika tidak diobati maka 

bayi akan mengalami kecacatan yang dapat merugikan kehidupannya, 

keluarga dan negara. Adapun dijelaskan dalam Lampiran Permenkes 78 tahun 

2014 bahwa dampak HK intinya antara lain :  

“anak akan mengalami kecacatan seumur hidup, mengalami gangguan 

pertumbuhan secara fisik keseluruhan dan mental  yang tidak bisa 

disembuhkan; keluarga akan memiliki beban psikososial dengan anak 

yang retardasi mental, serta produktivitas keluarga menurun karena 

harus merawat anak dengan status HK; adapun terhadap negara bila 

tidak dilakukan Skrinning negara akan menanggung beban biaya dari 

segi pendidikan maupun pengobatan, jelas negara akan mengalami 

kerugian dan penurunan sumber daya manusia yang berkualitas 

sebagai generasi penerus bangsa.” 
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Berdasarkan hal tersebut dalam bentuk kewenangan pemerintah 

daerah dalam SHK peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten 

OKU Timur dalam melakukan kewenangan tugas nya sudah sesuai pula 

dengan Pasal 14 UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan jika : 

“pemerintah berhak bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya 

kesehatan yang dalam pelaksanaannya harus merata dan terjangkau oleh 

masyarakat.” Walaupun dalam kenyataanya pelaksanaan SHK di Kabupaten 

OKU Timur sedikit terlambat dari di keluarkan Pemenkes 78 tahun 2014 

namun tidak melebihi dari batas yang di tentukan dimana batas waktu 

tersebut di sebutkan di dalam Permenkes 78 tahun 2014. hal ini disebabkan 

karena urusan pemerintahan yang sifatnya konguren, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 9 (ayat 3 dan 4) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah. Sifat konkuren tersebut menjadi dasar pelaksanaan dari otonomi 

daerah, dengan adanya sifat pemerintahan yang Konkuren ini pemerintah 

daerah Kabupaten tidak dapat berjalan sendiri, yang dimana semua ada 

tatanan dari pusat ya harus diiukuti sesuai dengan aturan. Sebagai dasar 

otonomi daerah ini pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam perannya 

memiliki hak dan wewenang dalam hal untuk mengatur serta mengurus 

sendiri urusan yang ada didalam daerahnya demi untuk kepentingan 

masyarakat setempat.  

Hal Ini merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten OKU 

Timur agar program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dapat langsung 
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untuk bisa di jalankan sejauh berjalannya ini tidak pernah menjadi 

permasalahan. Hal tersebut masuk dalam kewenangan Delegatif dimana 

kewenangan dalam menjalan program SHK di Kabupaten OKU timur 

tersebut telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten OKU Timur 

bukan Pemerintah Pusat. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah/kota 

dalam program SHK disebutkan dalam Pasal  4 Permenkes 78 tahun 2014  

yang tugas dan tanggung jawabnya pada butir a. Pemerintah Kabupaten OKU 

Timur sebagai penanggung jawab, dan memfasilitasi pelaksanaan SHK 

dengan mengadakan pelatihan dengan menggunakan Anggraan Pemerintah 

dan Belanja Daerah (APBD), koordinator, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital ini bekerja sama dengan Dinas 

Kesehatan sebagai Dinas yang menyelenggarakan program tersebut. Pada 

butir b. Pemerintah Kabupaten OKU Timur memberikan Kebijakannya untuk 

UPTD Dinas Kesehatan melakukan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan 

Skrining Hipotiroid Kongenital di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

pertama dan rujukan, dalam hal ini yang dipilih terlebih dahulu ialah 

Puskesmas.  

Kemudian Pada butir c. Dalam hal penyelenggaraan untuk manajemen 

Skrining Hipotiroid Kongenital dan juga mengenai perencanaan, 

implementasi, monitoring serta evaluasi sesuai standar, dilakukan melalui 

pembentukan tim koordinasi Kabupaten/kota. Tim ini sudah dibuat oleh 

UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur yang di serahkan kedalam 

bagian pengelola SHK. Pada butir d. Pemerintah Kabupaten OKU Timur 
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dengan UPTD Dinas Kesehatan dalam penyediaan tenaga kesehatan 

pelaksana proses Skrining di seluruh Puskesmas dan rumah sakit 

Kabupaten/kota belum sepenuhnya terpenuhi. Karena terbatasnya anggaran 

APBD sehingga tidak seluruh bidan yang ada di OKU Timur dapat mengikuti 

pelatihan SHK. Pada butir e. Pihak Dinas Kesehatan dalam hal rekapitulasi 

laporan hasil Skrinning setiap fasilitas pelayanan kesehatan kemudian 

mengoordinasikannya dengan Pokjada provinsi ini sudah dilakukan, setiap 

sampel yang masuk dari Puskesmas di lakukan pencatatan dan pelaporan 

kepada Pokjada Provinsi namun untuk hasilnya belum bisa memberikan 

laporan karena belum mendapat kiriman hasil dari pihak RSCM jakarta. 

Terakhir pada butir f. Dalam menyediakan sumber daya manusia, sarana, 

prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Skrining Hipotiroid Kongenital 

skala Kabupaten/kota. Dinas Kesehatan menetapkan bidan yang sudah dilatih 

SHK di Puskesmas yang melakukan pengambian sampel, kemudian untuk 

sarana prasarana dan juga pembiayaan pengiriman sampel ditangggung oleh 

APBD.  Namun pada penyediaan kertas saring ini pemerintah Kabupaten 

OKU Timur mendapat droup out dari Dinas kesehatan Provinsi. 

Pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam Perannya untuk 

mendukung program SHK yang sedang di jalankan oleh Unit Pelayanan 

Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan yang unit teknis pelaksanaannya 

ialah Puskesmas, dengan memberikan anggaran yang diambil dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengadakan pelatihan tentang 

SHK kepada setiap tenaga kesehatan. Pemberian anggaran tersebut sebagai 
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Kebijakan yang diberikan oleh daerah secara yuridis yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No. 31 tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Peraturan Daerah OKU Timur No. 

2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Daerah Kabupaten OKU Timur. Disebutkan dalam Pasal 4 Perda No. 31 

tahun 2008 yang menyatakan bahwa :  “Dalam pelaksanaannya RPJP daerah 

tahun 2005-2025, perlu dijabarkan dalam RPJM daerah yang jangka waktu 

setiap 5 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.” 

 Diperjelas dalam pada Pasal 2 (ayat 2) butir a jika RPJM yang 

menyatakan bahwa :  

“satu acuan resmi yang untuk digunakan kepada seluruh jajaran 

pemerintah Kabupaten dan DPRD yang merupakan mitra pemerintah 

dalam urusan pembentukan program yang menjadi prioritas dan 

kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD Daerah, APBD Provinsi 

dan sumber pembiayaan APBN.”  

Kemudian diperjelas hal tersebut masih di Pasal 2 (ayat 2, butir a) 

yang menyatakan jika RPJM ini sebagai penjabaran dari visi, misi, agenda 

pembangunan daerah dan program yang menjadi prioritas dalam menyusun 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) dan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dengan begitu hal ini sejalan 

dengan Pasal 282 (ayat 1) yang intinya menyatakan jika penyelenggarakan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang itu merupakan kewenangan 

daerah dinai oleh APBD. Dalam hal ini yang masuk dalam kewenangan 

daerah yang danai oleh APBD ialah mengirimkan tenaga kesehatan untuk 

melakukan SHK ialah bidan koordinator atau bidan pengelola SHK, masing-
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masing Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten OKU Timur, masing-

masing berjumlah 1 orang. UPTD Dinas kesehatan dalam pelaksanaan 

pelatihan/Dilklat SHK di jadwalkan tahun 2018. Dalam mengupayakan 

kesehatan anak di wilayah Kabupaten OKU Timur sasaran yang diutamakan 

saat ini adalah Puskesmas karena melihat target persalinan yang lebih banyak. 

dalam hal pelaksanaan program SHK untuk dapat memberikan jaminan 

kesehatan anak secara menyeluruh.  

Upaya Pemerintah Daerah dari sektor UPTD dinas kesehatan dalam 

mengupayakan kesehatan dalam menjamin kesehatan anak dengan segera 

menggerakkan Puskesmas sebagai fasilitas tingkat pertama, dalam hal ini 

peran Puskesmas dalam pelaksanaan SHK di beberapa Puskesmas Kabupaten 

OKU Timur yang sudah di tunjuk sesuai dengan kewajibanya, dimana hal ini 

termasuk dalam peran imperaktif yang sudah dapat mengubah kesadaran 

menjadi sebuah wujud tindakan nyata. Namun Pemerintah Kabupaten OKU 

Timur Disini belum memiliki Peraturan pembentukan Puskesmas. Acuan 

dalam melakukan tugas dan tanggung jawab langsung kepada Permenkes 75 

tahun 2014 tentang Puskesmas. Dalam hal ini terdapat Lima Puskesmas yang 

telah melaksanakan SHK dalam perannya sebagai fasilitas pelayanan tingkat 

pertama sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa : “upaya kesehatan yang 

diselenggarakan dalam segala kegiatannya menggunakan pendekatan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang kemudian dilaksana secara 
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terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.” Puskesmas melalui dengan 

Program SHK ini termasuk pada pelaksanaannya menggunakan usaha 

pendekatan preventif yang artinya pencegahan. 

Pemilihan lima Puskesmas tersebut yang dipilih untuk menjadi 

Puskesmas terfokus berdasarkan keterangan Informan dari bagian Program 

kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur menjelaskan dalam 

pelaksanaan SHK ini yang dipilih ialah pertama Puskesmas Martapura dan 

Puskesmas Kota baru dengan pertimbangan kedua Puskesmas tersebut berada 

di Pusat Kota Kabupaten OKU Timur serta akses yang mudah untuk 

dijangkau. Yang ke tiga dan ke empat adalah Puskesmas Bunga mayang dan 

Puskesmas Rawa Bening pertimbangannya karena kedua Puskesmas tersebut 

yang dikirim oleh Dinas Kesehatan  Daerah untuk mengikuti  pelatihan SHK 

di Dinas kesehatan Provinsi pada akhir tahun 2016 dan juga melihat jumlah 

persalinan terbanyak. kumudian yang ke lima adalah Puskesmas Nusa Bakti, 

ini merupakan Puskesmas yang cukup jauh lokasinya dari pusat Kota 

Kabupaten OKU Timur, Dipilih karena sebelumnya dokter yang bekerja di 

Puskesmas tersebut sudah mengetahui pemeriksaan SHK lebih dulu. 

a. Pelaksanaan SHK di Puskesmas Martapura 

Puskesmas martapura dalam pelaksanaan SHK ini sudah dapat berjalan, 

alat pengambilan sampel yang berupa kertas saring yang di dapat dari 

Dinas Kesehatan OKU Timur berjumlah hasil 16/pacs. Puskesmas sejauh 

ini sudah memiliki 4 sampel yang di masukan ke Dinas kesehatan daerah. 

Puskesmas ini menaungi 13 desa di Kecamatan Martapura, sehingga 
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dalam pelaksanaannya Puskesmas bekerja sama dengan bidan desa 

setempat untuk menginformasikan setiap bayi yang lahir untuk diambil 

sampelnya. Sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan secara umum 

hanya pada saat posyandu diberikan KIE tentang SHK ini, dijelaskan 

mulai pengertian, dampak hingga proses cara pengambilan sampel. 

Informan menjelaskan jika tidak terlalu susah dalam memberikan 

ilmu/pengetahuan baru terhadap masyarakat karen Masyarakat 

dikecamatan Martapura ini terbilang sudah maju, akses yang mudah 

dijangkau serta masyarakat yang sekolah tingkat sarjana sudah banyak 

sehingga dalam menangkap informasi dan pembaharuan ilmu teknologi 

membuat lebih mudah untuk mengikuti arahan yang baik. Terutama 

tentang SHK ini ketika sudah disampaikan tentang bagaimana program 

SHK mereka dapat dengan mudah mencari tahu di internet sehingga 

tidak mengalami kesulitan dalam menggalakkan program SHK ini 

kepada masyarakat. 

b. Pelaksanaan SHK di Puskesmas Kota Baru 

Dalam pelaksanaan SHK Puskesmas Kotabaru sudah berjalan, 

Puskesmas ini membawahi 4 desa di kecamatan martapura yang 

Puskesmas Induknya ialah Puskesmas Martapura. pemberian sosialisasi 

dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur diberikan pada bulan 

Mei akhir serta pemberian bagian kertas saring, Sehingga bidan bagian 

KIA melakukan SHK dimulai dari bulan juni. Menurut keterangan dari 

informan bahwa bidan di puskemas melakukan SHK ini hanya 
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berdasarkan membaca literatur/buku dan cara pengambilan sampel SHK. 

Bidan di Puskesmas kota baru belum mendapat pelatihan untuk 

melakukan SHK ini, sehingga masih dalam keraguan dalam 

melaksanakan tugasnya. dinas kesehatan OKU Timur memberikan 

16pacs kertas saring untuk pengambil sampel dan akan ditambah secara 

berkala. jauh ini sampel yang didapatkan hanya 1 itupun dalam prosesnya 

mengalami kegagalan dalam pengambilan sampel. sehingga ketika akan 

dilakukan pengulangan tindakan ibu bayi (pasien) menolak untuk 

dilakukan dengan alasan tidak tega melihat bayinya jika harus diulangi 

tidakan yang menyakiti bayinya. Informan mengatakan jika masyarakat 

disini open mind artinya sudah memiliki pemikiran yang maju dan 

terbuka. Sosialisasi di masyarakat secara umum belum di lakukan karen 

ini merupakan program baru namun sudah di masukan di dalam 

pelayanan posyandu oleh sebab itu Puskesmas berharap agar dimulai dari 

ibu hamil bersiap diri pada saat ketika lahir bayinya bersedia dilakukan 

SHK. 

c. Pelaksanaan SHK di Puskesmas Bunga Mayang 

Dalam hal pelaksanaan SHK ini sudah berjalan, Puskesmas bunga 

mayang ini salah satu dari 2 petugas yang dikirim untuk mengikuti 

pelatihan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Sementara ini baru 5 sampel yang 

didapat dan sudah di setorkan ke dinas Kesehatan daerah. Puskemas ini 

berkerja sama dengan dukun bayi dan bidan desa setempat untuk selalu 

menginformasikan setiap bayi yang lahir dan segera akan dilakukan 
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skrinning oleh pihak Puskesmas yang mendatangi langsung ke masing-

masing rumah pasien. Hal ini dilakukan karena terbatasnya petugas 

kesehatan yang telatih sehingga perlunya dari tenaga kesehatan yang 

sudah terlatih dari Puskesmas yang terjun langsung ke masyarakat untuk 

melaksanakan skrinning ini. Keterbatasan jarak tempuh bagi masyarakat 

untuk bisa sampai kePuskesmas itu juga menjadi kendala, karena 

kecamatan Bunga Mayang ini masih memiliki daerah terpencil yang 

memang susah untuk di jangkau. Oleh hal itu Puskesmas bekerjama sama 

dengan poskesdes dan juga bidan desa. 

d. Pelaksanaan SHK di Puskesmas Rawa bening 

Puskesmas rawa bening terletak 1 jam dari pusat Kota Kabupaten OKU 

timur. Puskesmas ini adalah Puskesmas kedua yang dikirim untuk 

mengikuti pelatihan di Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam pelaksanaan 

SHK sejauh ini Puskesmas belum melaksanakan, kertas daring yang 

diterima sementara sebanyak 16 pacs dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

OKU Timur. Puskesmas rawa bening ini termasuk puskemas yang tinggi 

persalinannya namun ketika program ini ada Puskesmas belum 

mendapati pasien yang bersalin jadi terkendala terkait pasien yang 

malahirkan belum ada.  Karena ini merupakan program yang sangat baru 

di OKU Timur, informan mengatakan Puskesmas belum mendapatkan 

laporan dari bidan desa maupun bidan praktik setempat. Dalam 

pelaksanaanya yang berhak melakukan tindakan pegambilan sampel ialah 

petugas kesehatan yang sudah dilatih dalam hal ini bidan yang sudah 



93 
 

mengikuti pelatihan SHK, Sehingga dalam implementasi pelaksanaan 

nya dirasa sedikit berat jika yang tenaga kesehatan belum banyak yang 

dilatih. Dalam hal pemberian sosialisasi tentang Program SHK ini sudah 

di masukan dalam posyandu, untuk sosialisasi secara umum/masal belum 

dilakukan karena masih dalam persiapan. infroman menjelaskan pula jika 

masyarakat di kecamatan rawa bening sebagian penduduk profesi petani, 

pendidikan rendah, sehingga tidak mudah untuk memberikan pengertian 

kepada mereka tentang sesuatu hal yang baru. Oleh sebab itu harus 

dilakukan secara berulang dan lenih ditakankan kepada dampak dari 

penyakitnya untuk dimasa yang akan datang. 

e. Pelaksanaan SHK di Puskesmas Nusa Bakti 

Puskesmas nusa Bakti terletak dari pusat Kota Kabupaten OKU Timur 

estimasi waktu kisaran 2-3 jam untuk bisa sampai disana, melihat kondisi 

jalan yang hancur dan berlubang sehingga memakan waktu banyak untuk 

bisa sampai Puskesmas ini. Dalam hal pelaksanaan SHK sejauh ini 

Puskesmas ini belum melakukan terkait pasien yang melahirkan belum 

ada. Karena target utamanya bayi yang berumur 24 jam-72 jam. 

Puskesmas sudah bekerja sama dengan bidan desa dan dukun bayi di 

daerah setempat namun hingga saat peneliti datang belum ada yang data 

bayi baru lahir yang masuk. Jumlah kertas saring yang di terima oleh 

dinas kesehatan daerah sebanyak 10 pacs dikarena persalinan disini tidak 

terlalu banyak. Informan mengatakan Dokter di Puskesmas Nusa Bakti 

telah mengetahui sebelumnya tentang SHK ini, sehingga sebenarnya 
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dalam pelaksanaannya nanti tidak begitu susah walau bidan koordianator 

yang ada disini belum diberikan pelatihan oleh dinas kesehatan daerah. 

Dalam hal sosialisasi kepada masyarakat secara umum belum dilakukan 

namun sudah di masukan di tiap-tiap posyandu tentang SHK ini. 

Informan menjelaskan pula jika daerah sini susah sinyal, hanya 1 

provider saja yang bisa masuk dan untuk Masyakarat disini sebagian 

besar petani sawah dan karet, pendidikan rendah, namun sejauh ini tidak 

memiliki kendala yang cukup besar saat memberikan hal yang baru 

kepada masyarakat namun petugas kesehatan setempat harus sabar 

karena tidak banyak yang bisa langsung mengerti. Tapi ketika mereka 

semua paham mereka tidak keberatan untuk melakukan hal yang 

dianjurkan selama itu baik untuk kesehatan anaknya. 

f. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada ibu yang memiliki bayi yang 

saat itu datang ke Puskesmas dari 15 responden yang di dapat seluruh 

nya mengatakan belum mengetahui tentang SHK dan pada saat anaknya 

lahir tidak dilakukan SHK. Dijelaskan pula bahwa konsultasi selama 

kehamilan tidak diberikan KIE tentang SHK oleh bidan yang melakukan 

pemeriksaan. 

Berdasarkan dari masing-masing Puskesmas, Puskesmas di Kabupaten 

OKU Timur yang terfokus SHK tersebut dalam menjalankan Program SHK 

ini telah memenuhi fungsi Puskesmas sebagaimana mestinya, karena disetiap 

fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar 

yang didukung oleh Pasal 46 (ayat 1 & 2)  Permenkes No. 25 tentang Upaya 
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Kesehatan Anak yang intinya menyebutkan jika di setiap pelayanan kesehatan 

yang ada wajib untuk memberikan pelayanan untuk anak sesuai dengan 

standar yang dimana itu dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan 

usaha pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.  

Puskesmas yang terfokus SHK di Kabupaten yang merupakan suatu 

unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan telah melakukan peran nya sesuai 

dengan yang dengan kewajibanya. Dalam hal SHK ini Puskesmas terfokus 

saat ini sudah melakukan pengambilan sampel dan memberikan informasi 

tentang SHK di posyandu dan kelas hamil. Untuk pemberian sosialisasi 

kepada masyarakat seperti penyuluhan yang di adakan tingkat kecematan 

ataupun desa belum dilaksanakan dikarena ini merupakan program baru 

sehingga Puskesmas masih dalam tahap perencanaan. Diharapkan dengan 

pendeketan edukasi yang baik mampu membuat masyarakat nantinya untuk 

dapat melakukan pemeriksaan SHK yang sasaran nya kepada ibu hamil dan 

ibu yang memiliki bayi baru baru lahir tidak lebih dari 72 jam.  

Pengawasan dan pertanggung jawaban adalah fungsi dari manajemen 

Puskesmas yang dimana ini merupakan sebuah proses untuk memperoleh 

sebuah kepastian atas kesesuaian dari penyelenggaraan demi ketercapaiannya 

tujuan dari Puskesmas. Puskesmas dalam pelaksanan SHK ini dipungut 

secara gratis artinya sudah ditanggung oleh Negara, dengan begitu tidak ada 

alasan tidak ada uang untuk pasien (ibu pemilik bayi) tidak ingin melakukan 

pemeriksaan SHK ini. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 53 (ayat 1 & 2) 

Permenkes No.25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan anak yang intinya 
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menyebutkan bahwa “Baik pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun 

pemerintah daerah Kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pendanaan 

dalam Upaya Kesehatan Anak. Pendanaan pelaksanaan tersebut dapat 

dilakukan dengan melalui program yang keluarkan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau melalui satu sistem jaminan kesehatan.” 

Dalam prinsipnya untuk mendapatkan kesehatan yang baik 

pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan kepada setiap warna 

negaranya, dengan kata lain pemerintah ingin semua warga negara nya 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan optimal dan semakin 

turunnya angka kesakitan dan kematian. Sehingga walau semisal SHK ini 

dibebankan oleh masyarakat setidaknya bisa menggunakan jaminan kesehatan 

yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 19 

(ayat 1&2) UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

yang intinya menyatakan jika jaminan kesehatan diselenggarakan secara 

nasional  berdasarkan  prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan 

kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta  

memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, dari 

pencatatan dan pelaporan yang merupakan bagian dari sistem informasi 

kesehatan (SIK) dalam hal ini Puskesmas wajib melakukan, agar pemanfaatan 

SIK dalam pencatatan dan pelaporan di Puskesmas menjadi lebih baik. Salah 

satu usaha yang sudah dilakukan dengan menambah sumberdaya manusia 
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(SDM) yang ahli di bagian SIK, atau dengan cara Puskesmas memberikan 

usulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mengadakan pelatihan 

mengenai SIK.  

Puskesmas Kabupaten OKU Timur dalam pelaksanaan SHK 

memberikannya kepada bagian Kesehatan Ibu Anak (KIA) yang dimana 

tenaga kesehatan yang melakukan skrinning ini ialah bidan. Hal ini sesuai 

dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 62 (ayat 1) UU No. 39 tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa :  

“Setiap tenaga Kesehatan dalam melaksanakan program dan 

menjalankan praktiknya harus sesuai dengan kewenangan yang juga 

berdasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya.”  

Dalam pelaksanaan SHK tersebut ke lima Puskesmas menggunakan 

Standar Operational Procedures (SOP) yang telah diberikan oleh UPTD 

Dinas Kesehatan daerah yang dimana itu didapat dari Dinas Kesehatan 

Provinsi, dengan mengetahui bahwa program SHK tersebut diatur dalam 

Permenkes 78 tahun 2014. Hal ini juga diatur guna sebagai wujud upaya 

kesehatan anak yang disebutkan dalam Pasal 7 (ayat 1) UU No. 23 tahun 

2014 tentang upaya kesehatan anak yang intinya menyebutkan jika pelayanan 

kesehatan pada bayi baru lahir dilaksanakan dengan melalui kesehatan 

neonatal esensial, kemudia Skrinning Bayi baru lahr serta memberikan 

informasi dan edukasi kepada ibu dan keluarganya melalui komunikasi yang 

baik. Berdasarkan teori Skrinning atau Uji Saring pada Bayi Baru Lahir 

(BBL) (Neonatal screening) adalah tes yang dilakukan kepada bayi baru lahir 

yang bertujuan untuk memilah bayi yang penderita dan yang tidak dari suatu 
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penyakit/kelainan. Kegunaan dari Skrinning bayi baru lahir ini dapat dapat 

mendeteksi sedini mungkin adanya gangguan Kongenital. Sehingga apabila 

bila ditemukan dapat segera untuk dilakukan intervensi secepat mungkin. 

Definisi Skrinning Hipotiroid Kongenital (SHK) yang terdapat dalam 

Lampiran Permenkes Nomor 78 tahun 2014 yang menjelaskan jika Skrinning 

Hipotiroid Kongenital (SHK) adalah Skrinning/uji saring untuk memilah bayi 

yang menderita HK dari bayi yang bukan penderita. SHK bukan hanya 

melakukan tes laboratorium tetapi merupakan suatu sistem dengan 

mengintegrasikan proses/prosedur maupun individu yang terlibat yaitu 

manajemen Puskesmas/rumah sakit, penanggung jawab program, petugas 

kesehatan, orangtua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sistem 

ini mencakup komponen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), 

pengambilan dan pemeriksaan spesimen, tindak lanjut hasil Skrinning, 

diagnosis, tatalaksana, pemantauan kasus, pengorganisasian, dan monitoring- 

evaluasi program.” 

Melakukan Skrinning Hipotiroid Kongenital paling baik dilakukan 

saat bayi berumur 48-72 jam. Jika itu di Rumah sakit dilakukan saat sebelum 

bayi pulang namun jika persalinan dirumah dilakukan pada kunjungan 

pertama pada bayi (KN1). Dengan cara mengambil Sedikit darah bayi 

kemudian di teteskan diatas kertas saring khusus yang sudah disediakan, lalu 

dikeringkan kemudian bercak darah yang terdapat di kertas saring dikirim ke 

laboratuorium. Pada saat di laboratorium kadar hormon Thiroid Stimulating 

Hormon )TSH) diukur dan untuk mengetahui hasilnya dalam waktu kurang 
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dari 1 minggu. Bila hasil tes tidak normal, bayi akan diperiksa oleh tim 

konsultan SHK bayi baru lahir. 

Skrinning Bayi Baru Lahir (BBL) bukan hanya melakukan tes di 

laboratorium namun Skrinning BBL merupakan suatu sistem dengan 

mengintegrasikan proses/prosedur maupun individu yang terlibat. Sistem 

Skrinning BBL yang bertanggung jawab didalamnya antara lain staf rumah 

sakit/Puskesmas, petugas kesehatan, orangtua dan masyarakat, dan juga 

membuat langkah untuk tindak lanjut hasil tes, diagnosis dan tatalaksana 

kelainan yang diderita. Komponen yang sangat penting dalam sistem 

Skrinning BBL  antara lain ; KIE (komunikasi,informasi dan edukasi), Proses 

Skrinning, Tindak lanjut hasil Skrinning, Diagnosis, 

Tatalaksana/penatalaksanaan dan Evaluasi program.  

Secara garis besar dapat dibedakan tiga tahapan utama yang sama-

sama penting dalam proses pelaksanaan Skrinning yaitu: Pre analisis : 

Sebelum tes laboratorium, diperlukan untuk diberikan sosialisasi terlebih 

dahulu, advokasi dan edukasi termasuk pelatihan. Analisis : Proses uji saring, 

sesuai dengan prosedur yang benar sensitivitas dan spesifisitas, validitas, 

kontrol kualitas (eksternal/internal). Post analisis: Tindak lanjut dari hasil tes, 

pemanggilan kembali bayi untuk tes konfirmasi, dilanjutkan diagnosis dan 

tatalaksana/pelaksanaan pada kasus positif Hipotiroid Kongenital. 

Dalam hal ini Puskesmas Kabupaten OKU Timur dalam 

palaksanaannya baru sampai tahap pre analisis yang didalam nya termasuk 
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KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dan analisis yang didalam nya 

proses skrinning atau uji saring. Untuk hasil nya sejauh peneliti melakukan 

penelitian ini Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur sudah di kirim balik 

hasil dari pihak RSCM jakarta bahwa 9 sampel yang sudah di kirim 

dinyatakan negatif atau tidak ada bayi dengan positif Hipotiroid Kongenital.  

Skrinning yang dilaksanakan di Puskesmas selain diatur dalam 

Permenkes 78 Tahun 2014 tentang Skrinning Hipotiroid Kongenital ditegas 

kan pula dalam Pasal 16 (ayat 1,2 & 3) tentang Upaya Kesehatan Anak yang 

intinya menyatakan bahwa  Bayi Baru Lahir dilakukan terhadap setiap bayi 

baru lahir oleh tenaga kesehatan. Diantaranya paling sedikit meliputi 

Skrinning Hipotiroid Kongenital. Skrining hipotiroid kongenital dilakukan 

dengan melalui pengambilan sampel darah yang harus dilakukan kepada bayi 

usia 48 (empat puluh delapan) sampai 72 (tujuh puluh dua) jam. 

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa Hak anak harus diberikan 

dari mulai didalam kandungan hingga anak lahir sebagaimana yang terdapat 

dalam teori John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak 

yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang 

kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat 

mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan 

kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari 

dan dalam kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan yang mengayatakan 

bahwa : 
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“Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang sudah 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, 

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia.” 

 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Skrinning Hipotiroid 

Kongenital. 
 

a. Faktor Yuridis 

Pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam Kebijakannya memiliki 

beberapa Peraturan yang untuk mengatur daerahnya. Dimana diantaranya 

prodak hukum yang sudah dibuat seperti Peraturan daerah OKU timur 

No. 06 tahun 2016 tentang Pembentukam dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten OKU Timur, Peraturan Daerah Kabupate OKU Timur No. 31 

tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Daerah Kabupaten OKU Timur, kemudian Peraturan daerah OKU Timur 

No. 2 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Daerah Kabupaten OKU Timur, Peraturan Bupati No 33 Tahun 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU 

Timur, Peraturan Bupati No 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas-dinas daerah. 

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten OKU Timur disini 

sebagai pendukung dalam pelaksnaan SHK. walaupun Pemerintah 

Kabupaten OKU Timur belum memiliki Peraturan Khusus yang mengatur 

SHK dalam pelaksanaan Kebijakan nya dengan membentuk Peraturan-

Peraturan tersebut dalam pembentukan struktur organisasi yang ada di 
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wilayahnya Kabupaten OKU Timur. Kewenangan delegatif yang 

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mampu mengurus 

daerahnya senidiri dengan segala bentuk Kebijakan yang dikeluarkan 

melalui sebuah bentuk yaitu prodak hukum daerah. Dimana dengan 

kewenanga delegatif mampu menjadikan daerah lebih dapat bertanggung 

jawab dalam penyelenggaran yang di terbitkan oleh pusat. Dalam 

pelaksnaan SHK disini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan  No. 78 

tahun 2014 tentang Skrinning Hipotiroid Kongenital yang didalam nya 

menjelaskan petunjuk pelaksanaan SHK. Peraturan yang dikeluarkan oleh 

Menteri Kesehatan ini menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi 

dalam pelaksanaan SHK. SHK yang sedang di jalan di Kabupaten OKU 

Timur dasar hukumnya langsung menggunakan aturan dari Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 78 tahun 2014 tetang SHK ini didukung oleh 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 tahun 2014 tentang Upaya kesehatan 

Anak. pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 78 tahun 2014 terdapat 

pembagian yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah 

tentang pelaksanaan SHK tersebut.   

Adanya pembangian tugas dan tanggung jawab pemerintah seperti 

disebutkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 78 tahun 2014, 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota mampu menjalankan peran nya 

dengan optimal menganai pelaksanakan SHK ini. 

Dibentuknya Peraturan mengenaik SHK ini bertujuan untuk 

mendapatkan generasi yang sehat dan bebas dari kecacatan. Dimana hal 
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tersebut dipertegas dalam Pasal 5 (ayat 1) Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 78 tahun 2014  yang intinya menyatakan jika SHK untuk mencegah 

terjadinya hambatan pertumbuhan terhadap bayi baru lahir serta 

mengalami retardasi mental. Adapun dalam pelaksanaan teknis SHK 

tesebut pengambilan sampel harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, Hal 

ini di tergaskan dalam Pasal 5 (ayat 3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 

78 tahun 2014 yang intinya meyebutkan jika SHK  harus dilakukjan oleh 

tenaga kesehatan. Dengan begitu pemerintah Kabupaten dalam dalam 

tugas dan tanggung jawabnya harus mengadakan pelatihan untuk tenaga 

kesehatan yang ada difasilitas kesehatan sebagai tenaga kesehatan yang 

terlatih untuk pelaksanaan SHK, karena dalam pelaksanaan nya 

dilapangan fasilitas kesehatan memiliki tangung jawab untuk wajib 

mencatat dan melaporkan tentang pelaksanaan SHK di fasilitas kesehatan 

tersebut. Hal ini terdapat pada Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 

78 tahun 2014 yang intinya menyatakan bahwa setiap fasilitas kesehatan 

yang menyelenggarakan SHK wajib melakukan pencatatan dan pelaporan 

yang sifatnya berjenjang dari fasilitas kesehatan Kabupaten/kota 

kemudian tingkat provinsi sampai ingkat pusat.  

b. Faktor Teknis 

1) Faktor Internal 

Sejauh ini pelaksanaan SHK berlangsung, salah satu faktor internal 

yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaannya ialah masih sedikitnya 

tenaga kesehatan yang mengetahui cara pengambilan sampel atau dengan 
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kata lain masih sedikit sumber daya manusia yang terlatih. Dengan 

demikian erat kaitannya dengan jumlah anggaran yang dimiliki oleh 

Pemkab OKU Timur, dalam hal ini Pemkab OKU Timur belum mampu 

untuk mengirimkan semua tenaga kesehatan khususnya Bidan untuk 

mengikuti pelatihan/diklat tentang SHK tersebut. Solusi Pemkab untuk 

menanggulangi hal tersebut dengan membuat membuat anggaran untuk 

tahun 2018 menggirimkan perwakilan satu orang dari masing-masing 

Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten OKU timur. Sebab jika tidak 

hal ini menjadi kecemasan bagi tenaga kesehatan yang berpotensi besar 

melakukan terjadi kesalahan pada pengambilan sampel dan kemudian 

yang dikhawatirkan juga orangtua bayi menolak untuk dilakukan tindakan 

ulang. Meskipun pemeriksaan ini gratis dimana semua sudah masuk 

dalam anggaran Anggara Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) namun 

terkadang orangtua bayi merasa iba jika bayi  nya yang baru saja lahir 

harus di lukai kembali oleh tindakan tersebut. Program sudah berjalan 

namun pelatihan belum semua diberikan kepada semua bidan koordinator 

di masing-masing Puskesmas, yang pada akhirnya sudah diberikan tugas 

oleh dinas kesehatan setempat namun dilapangan belum dapat terlaksana.  

Dari sektor pemerintahan Kabupaten OKU Timur yang belum memiliki 

Peraturan daerah atau Peraturan bupati mengenai SHK, hal ini 

menjadikan kurang kuatnya dukungan daerah terhadap program SHK ini.   
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2) Faktor Eksternal 

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Skrinning 

Hipotiroid Kongenital (SHK) ini ialah :  

a) Kondisi Geografi 

Jarak Kabupaten OKU Timur dengan pusat Kota Provinsi berkisar 4-6 

jam dengan kondisi jalan yang berlubang dan rusak. Kemudian hal 

tersebut sama seperti kondisi jalan antar kecamatan juga tidak 

semuanya bisa dilalui dengan cepat. Asksesbilitas disini dapat menjadi 

faktor yang mempengaruhi SHK karena dengan jarak yang begitu  

jauh dan kondisi jalan yang buruk dapat menjadi kendala mengenai 

keefektifitas dari pelaksanaan Program SHK.   

b) Pendidikan  

Berdasarkan teori disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu 

yang dapat mengembangkan dari sebuah kepribadian dan kemampuan 

seseorang. Pendidikan dapat mempengaruhi proses belajar, cara 

tangkap dan pola berfikir.  

Dari hasil penelitian ditemukan dari 15 responden yang diambil 

sabagai sampel ibu yang memiliki bayi, terdapat 10 orang dengan 

pendidikan SMA dan yang 5 orang berpendidikan SMP. Dengan 

begitu faktor pendidikan ini dapat mempengaruhi pelaksanaan SHK. 

maka dari itu  dapat disimpulkan semakin tinggai pendidikan sesorang 

semakin mudah seseorang tersebut untuk menerima informasi. 

Sehingga semakin banyak informasi yang seseorang peroleh semakin 
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banyak pula pengetahuan yang didapat  khusunya dalam hal 

kesehatan, maka dengan melihat hasil penelitian yang didapat dalam 

hal menerima informasi atau hal baru khususnya seputar SHK  ini 

dapat dikatakan belum bisa terlaksana dengan mudah.  

c) Media masa atau Informasi 

Menurut teori media masa atau infomasi ini merupakan tempat untuk 

seseorang menjadi tahu dan menetukan sikap kemudian lahirlah 

sebuah prilaku. Semakin maju nya sebuah teknologi akan ada banyak 

macam tersedia media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan 

masyarakat tentang hal baru baru dalam. Sebagai sarana komunikasi, 

dengan berbagai bentuk mediamassa seperti halnya televise,radio, 

Koran, majalah, brosur, famflet, baliho-baliho besar yang bertuliskan 

tentang SHK tersebut akan dapat mempunyai pengaruh besar kepada 

pembentukan opini dan kepercayaan orang untuk melakukan sebuah 

tindakan. Namun dari hasil penelitian didapatkan dari ke 5 Puskesmas 

tersebut belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

SHK, dan  seperti halnya brosur, famlet atau pun baliho mengenai 

SHK belum tersedia. Dapat disimpulkan jika media masa atau 

informasi peneliti menganggap hal ini dapat berperan cukup tinggi 

dalam pelaksanaan SHK, namun hal tersebut belum ada/tersedia di 

wilayah Kabupaten OKU Timur.  
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d) Sosial budaya dan Ekonomi 

Dalam teori disebutkan Bedasarkan hasil wawancara masalah sosial 

budaya dan ekonomi turut serta dapat mempengaruhi pelaksanan 

SHK. dimana bahwa tradisi yang masih ada jika anak sebelum 40 hari 

belum boleh dibawa keluar. Hal tersebut menjadi kendala dalam 

pelaksanaan SHK ini karena dengan yang masih terbatasnya tenaga 

kesehatan yang terlatih sehingga tidak mampu  jka semua harus 

dilaksanakan dirumah pasien (Door to Door), kemudian masih ada 

yang melahirkan di dukun bayi. Semua Puskesmas bekerja sama 

dengan dukun bayi yang ada di daerahnya namun tetap saja ada 

kelahiran yang tidak bisa tercover dengan Puskesmas wilayah 

tersebut. Kemudian status ekonomi pula dapat mempengaruhi 

pelaksanaan SHK dimana jika sosialisasi ini belum disampaikan atau 

penyampaian infromasi kurang jelas maka akan dapat menjadi 

kesealahpahaman dari masyarakat. Diketahui penduduk OKU Timur 

mayoritas petani  sawah sehingga keadaan yang seperti ini 

melemahkan jika harus ada bayar-membayar yang mereka masih 

memiliki paham jika anak yang dilahirkan sehat. Maka dari itu 

tegaskan pula dalam pemebrian sosialisasi jika pemeriksaan SHK ini 

tidak dipungut biaya. Meski begitu tetap saja ada faktor lain yang 

dapat mempengaruhinya. 
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e) Lingkungan 

Lingkungan ini juga dapat mempengaruhi pelaksanaan SHK dimana 

yang dimaksud lingkungan dalam teori merupakan segala sesuatu 

yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis maupun 

sosial. Lingkungan dapat berpengaruh terhadap proses masuknya 

pengetahuan kedalam individu. Dengan hasil penelitian yang didapat 

bahwa ke lima Puskesmas tersebut belum melakukan sosialisasi ke 

masyarakat. Sehubungan dengan hal yang belum terlaksana tentang 

SHK ini peneliti dapat penyimpulkan jika dukungan dari lingkungan 

atau pembicaraan timbal balik yang terjadi antara individu satu ke 

yang lainya untuk melakukan SHK ini belum terjadi, untuk dukungan 

lingkungan dalam hal pengetahuan SHK di wilayah Puskesmas 

Kabupaten OKU Timur belum ada.  

f) Pengalaman 

Dalam teori disebutkan jika pengalaman dapat sebagai  sumber 

pengetahuan  adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan dengan 

cara mengulang pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi masa lalu. Sejalan dengan teori tersebut 

pengalaman disini dapat berupa hasil dari orang sebelumnya yang 

sudah melakukan SHK. sehingga ini tersebar dari mulut-kemulut 

manfaat dan kegunaan dari SHK  tersebut sudah dapat dirasakan 

dengan begitu indivu satu dan yang lainnya akan dapat mengikuti. 
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Namun saat ini OKU Timur dari hasil  sampel yang sudah dikirim 

belum keluar hasil  pemeriksaan dari pihak RSCM sehingga bagi bayi 

yang sudah di lakukan SHK orangtua bayi belum bisa mengetahui  

hasil pemeriksaan tersebut, Sehingga dukungan dari lingkungan belum 

dapat terwujud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




