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DAFTAR PERTANYAAN 

 

Kepala Dinas Kesehatan 

1. Bagaimana struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang? 

2. Ada berapa jumlah puskesmas yang dalam pengawasan Dinas Kesehatan 

Kota Semarang? 

3. Bagaimana Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam melakukan 

pembinaan dan pengawasan puskesmas? 

4. Bidang apa yang diberi tugas untuk melakukan fungsi pembinaan dan 

pengawasan? 

5. Pembinaan dan pengawasannya meliputi apa saja? Bagaimana 

prosesnya? 

6. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan kapan saja? 

7. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan adakah dukungan dari 

Dinas Kesehatan Provinsi? 

8. Jika ada, dukungan apa yang diberikan? Bagaimana prosedurnya? 

9. Kegiatan apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam 

pembinaan dan pengawasan puskesmas dalam pelaksanaan pelayanan 

dasar? 

10. Masalah apa saja yang dihadapi terkait dengan pembinaan dan 

pengawasan?  

11. Adakah solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 

12. Apakah ketentuan atau landasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan puskesmas selain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Puskesmas? 

13. Apakah ada ketentuan dan landasan selain Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 74 Tahun 2014 tentang Puskesmas dalam melakukan pembinaan 
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dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang 

kepada puskesmas terkait pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi 

kesehatan? 

14. Apakah ada peraturan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang 

dalam rangka pembinaan dan pengawasan puskesmas? 

15. Bila tidak, apa sarannya? 

 

 

Kepala Puskesmas 

1. Bagaimana struktur organisasi puskesmas? 

2. Apa dasar dalam menjalankan puskesmas? 

3. Ada berapa jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas? 

4. Apakah pelaksanaan puskesmas sudah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas? 

5. Apakah Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pembinaan dan 

pengawasan dalam pelaksanaan puskesmas? 

6. Adakah jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Semarang? 

7. Kegiatan pembinaan dan pengawasan meliputi apa saja? Bagaimana 

prosesnya? 

8. Bagaimana pelaksanakan kegiatan puskesmas dalam pelayanan 

kesehatan dasar? 

9. Ada berapa jenis pelayanan kesehatan dasar? 

10. Apakah Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan arahan dalam 

melaksanakan pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan 

di puskesmas? 

11. Bidang yang diberi tugas untuk melakukan promosi kesehatan? 
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12. Bagimana mekanisme pelaksanannya? 

13. Adakah mekanisme pengawasan dalam melakukan pelayanan kesehatan 

dasar khususnya promosi kesehatan? 

14. Apakah ada masalah dalam pelaksaannya? 

15. Adakah solusi untuk menghadapi masalah tersebut? 

 

Tenaga Kesehatan 

1. Ada berapa jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas? 

2. Pelayanan kesehatan dasar apa saja yang diberikan? 

3. Bagaimana tenaga kesehatan dilibatkan dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan? 

4. Ada berapa tenaga kesehatan yang dilibatkan? 

5. Bagaimana pembagian tugas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan? 

6. Bagaimana pelaksanaannya?  

7. Apakah dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan surat tugas? 

8. Apakah ada masalah dalam pelaksaannya? 

 

Masyarakat yang berkunjung ke puskesmas 

1. Pada saat apa datang ke puskesmas? 

2. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh puskesmas? 

3. Apakah mendapat informasi kesehatan yang jelas? 

4. Adakah tenaga kesehatan puskesmas yang datang berkunjung ke rumah-

rumah umtuk melakukan pelayanan dasar? 

5. Bagaimana bentuknya? 

6. Adakah manfaat bagi masyarakat? 
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