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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Standar Pelayanan Minimal Rawat Jalan di Kabupaten

Bogor

a) Hasil penelitian

a) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

Dari penelitian yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor,  berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Dedi Syarif,

MA, selaku Kepala Seksi Yankesruj (Pelayanan Kesehatan dan

Rujukan), yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor, dikatakan:

“Di Kabupaten Bogortidak ada peraturan daerah yang mengatur

mengenai Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan, yang

ada hanya  Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 yang

dijadikan sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Renja

Dinas Kesehatan, penguatan peran para stakeholders dalam

pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai

dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

Di Kabupaten Bogortidak memiliki Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sebagai

acuan Standar Pelayanan Minimal dan masih mengacu pada

Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan  Renstra Dinas

Kesehatan Tahun 2013-2018  masih mengacu berdasarkan

Permenkes No. 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota.“

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor  menurut dr. Dedi Syarif, MA,

telah menjalankan fungsi sebagai regulasi dan sebagai  pengawas

dari 28 rumah sakit, meliputi Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit

Pemerintah/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang berada di
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Kabupaten Bogor. Dinas kesehatan  berfungsi membantu mengatasi

setiap permasalahan yang mungkin timbul di tiap rumah sakit

dengan melakukan pendekatan ke rumah sakit  tersebut. Pendekatan

ini dilakukan Upaya Dinas Kesehatan agar mencegah timbulnya

permasalahan di rumah sakit yaitu dengan mengadakan pembinaan

yang diadakan tiap 2 atau 3 bulan sekali  dan diadakannya

pertemuan rutin tiap setahun sekali yang dilakukan di Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor. Diutamakan juga tiap permasalahan

dilakukan penyelesaian dengan cara mediasi terlebih dahulu dan

diharapkan tidak sampai ke meja pengadilan. Cara penyelesaiannya

itu sendiri, jika ada masalah pada rumah sakit diutamakan dengan

cara mediasi. Sanksi bagi rumah sakit  jika melakukan kesalahan

maka akan diberikan sanksi administratif yaitu pemberian

peringatan kesatu, lalu pemberian peringatan kedua, dan akhirnya

jika sudah mendapatkan teguran ketiga maka akan diberikan

teguran pada rumah sakit tersebut dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor.”48

b) Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau

Dari hasil wawancara di Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau,

dengan  Bagian Pelayanan  Medik dr. Andrawina sebagai

perwakilan dari Direktur Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau,

dengan tegas dikatakan bahwa :

“Jika SPM Rawat Jalan yang diterapkan di Rumah Sakit Mary

sudah terlaksana sesuai standar yang berlaku didaerah Bogor yaitu

standar Rumah Sakit Tipe C.  Standar ini digunakan sejak lama

seperti yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

Seperti yang dikatakan oleh dr. Andrawina jika SPM Rawat Jalan

sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan, beliau sudah mengetahui namun

dikatakan tidak menjadi acuan karena Rumah Sakit Mary,

Cileungsi Hijau adalah rumah sakit  ber tipe C. SPM ini pun

48Dedi Syarif, Kepala Seksi Yankesruj Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Wawancara Tanggal 17 April
2018.
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dijadikan patokan saat rumah sakit menjalani akreditasi. Namun

walaupun demikian, dalam struktur rumah sakit untuk aturan-

aturan didalam rumah sakit tetap dilakukan aturan yang baku

seperti yang ada dalam Permenkes No. 43 Tahun 2016.”49

Pada Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau SPM  yang dipakai belum

mengacu kepada Permenkes No. 43 tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan, namun masih mengacu

kepada SPM yang sesuai dengan Permenkes N0. 56 Tahun 2014

Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

c) Rumah Sakit Sentosa, Parung

Dari hasil wawancara dengan dr. Lugina Jatianita selaku Manager

Pemasaran, Humas Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

yang mewakili direktur Rumah Sakit Sentosa, Parung, dikatakan

bahwa :

“Permenkes yang dijadikan sebagai patokan untuk SPM Rawat

jalan oleh Rumah Sakit Sentosa sejak dilakukan akreditasi hingga

sekarang, yaitu Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dikatakan juga peranan dari

dinas kesehatan dikatakan nyaris tidak ada, namun rumah sakit

berjalan sendiri mencari info terbaru sebagai acuan Rumah Sakit

yaitu dari Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Minimal  Bidang Kesehatan.” 50

Pada Rumah Sakit Sentosa, Parung, SPM yang dipergunakan sudah

mengacu kepada Permenkes No.43 Tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, seperti yang telah dijadikan

patokan terbaru dari Pemerintah.

b) Pembahasan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penerapannya Standar Pelayanan Minimal Kesehatan harus

49 Andrawina, Pelayanan Medik Rumah sakit Umum Mary, Cileungsi Hijau, Wawancara Tanggal 11 Mei
2018.
50 Lugina Jatianita,  Manager Pemasaran, Humas Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Rumah
Sakit Sentosa, Parung, Wawancara Tanggal 14 Mei 2018.
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memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah. Tujuan dari pelayanan rawat jalan adalah

mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui

prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan

(StandarPelayanan Rumah Sakit, Dirjen Yanmed Depkes RI Tahun

1999).51

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 54,

berbunyi :

1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung
jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.

2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 55, berbunyi :

1. Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.
2. Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan peraturan pemerintah.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Permenkes

No.43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan :

Pasal 1 : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang
selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan
kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 2 :
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan

pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.

(2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan
antenatal sesuai standar;

b) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar;

c) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar;

d) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar;

e) Setiap anak pada usia pendidikan dasar
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;

f) Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59
tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar;

51Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, 2013-2018, Renstra Dinas Kesehatan 2013-2018 Pemerintah
kabupaten Bogor , http://www.bogorkab.go.id, diakses pada tanggal, 17 Mei 2018.
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g) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke
atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar;

h) Setiap penderita hipertensi mendapatkan
pelayanan  kesehatan sesuai standar;

i) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar;

j) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;

k) Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan
TB sesuai standar; dan

l) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil,
pasien TB, pasien IMS, waria/transgender,
pengguna napza, dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar.

Dalam penerapan SPMBidang Kesehatan, dilapangan harus menjadi

jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari daerah

seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelayanan dasar itu mulai

dari perencanaan dan  penganggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip

kesehatan yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau,

dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang

dapat diselenggarakan secara bertahap. Kementerian Kesehatan telah

menambahkan kriteria SPM Kesehatan yaitu :

1. Merupakan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga
hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dianggap sebagai faktor
pendukung dalam melaksanakan urusan wajib (perencanaan,
pembiayaan, pengorganisasian, perizinan, sumber daya, sistem, dsb),
tidak dimasukkan dalam SPM (kecuali critical support function).

2. Merupakan prioritas tinggi bagi Pemerintah Daerah karena
melindungi hak-hak konstitusional perorangan dan masyarakat, untuk
melindungi kepentingan nasional dan memenuhi komitmen nasional
dan global serta merupakan penyebab utama kematian/kesakitan.

3. Berorientasi pada output yang langsung dirasakan masyarakat.
4. Dilaksanakan secara terus menerus (sustainable), terukur

(measurable) dan dapat dikerjakan (feasible).

F. P. C. L. Tonnaer berpendapat, “Kewenangan pemerintah dianggap

sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dirincikan dalam

hubungan hukum antara Pemerintah dan Warga Negara.”

Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan, harus dijadikan acuan dalam bekerja dibidang

kesehatan baik di pusat maupun daerah. Pengaturan Standar Pelayanan

Minimal Rawat Jalan di Kabupaten Bogor, seharusnya sudah mengikuti

Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal
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Bidang Kesehatan seperti yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

telah menetapkan bahwa bidang Kesehatan adalah urusan wajib yang

harus dilaksanakan oleh Kabupaten/kota.

Pengaturan rumah sakit pada Permenkes No. 43 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, mengatur tentang

menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Bidang

Kesehatan, danpada Permenkes No. 129 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit, disini diatur mengenai SPM Rawat

Jalan. Kedua Permenkes ini pengaturannya terhadap rumah sakit saling

melengkapi, agar pelayanan yang didapat oleh pasien dapat dipenuhi

secara maksimal, sesuai teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo,

yaitu : “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak

asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

yang diberikan oleh hukum.” Hak pasien dalam mendapatkan pelayanan

kesehatan harus dipenuhi dan dilindungi. Pelayanan kesehatan ini harus

berdasarkan asas manfaat yaitu memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang layak. Dan asas

keadilan yaitu terjangkau oleh semua warga masyarakat, sesuai teori hak

yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas hak adalah : “Keseimbangan

yang secarakodrat melekat di dalam semua hal, atau sesuatu yang

diberikan kepada orang lain sebagai pesona berdasarkan asas persamaan

derajat.”

Produk hukum atau peraturan internal di rumah sakit saat penelitian

tidak diberikan, sehingga peneliti hanya menganalisis berdasarkan hasil

wawancara. Namun demikian, rumah sakit pengaturannya harus tetap

tunduk pada peraturan yang diterbitkan Pemerintah sesuai Permenkes No.

43 tahun 2016 dan Permenkes No. 56 Tahun 2014.

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, tidak ada Perda Standar

Pelayanan Minimal, tetapi  ada beberapa produk hukum  yang mengatur

tentang Bidang Kesehatan, yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan
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standar pelayanan minimal  ada pada : Renstra Dinas Kesehatan Tahun

2013-2018, Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Kalisifikasi dan

Perizinan Rumah Sakit, Perda No. 5 Tahun 2014 tentang RJPMD yang

diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2017 yang mengatur Bidang

Kesehatan, Perda No. 9 Tahun 2015 tentang HIV/AIDS, dan Pasal 2

huruf d angka 4 Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, “Yang mengatur Dinkes Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.” Peraturan-

peraturan tersebut memberi kewenangan pada Pemda dan Dinkes

Kabupaten Bogor untuk mengatur Standar Pelayanan Minimal, sesuai

aturan yang berlaku.

Dinkes Bogor masih mengacu kepada Permenkes N0. 56 Tahun 2014

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dalam pengaturan Standar

Pelayanan Minimal. Demikian pula rumah sakit yang bernaung di bawah

Dinas Kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan

perwakilan dari Direktur Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau, dimana

rumah sakit tersebut masih menggunakan SPM sesuai dengan klasifikasi

rumah sakitnya yang masuk dalam rumah sakit type C. Meski mereka

mengerti adanya peraturan terbaru, dalam akreditasi rumah sakit yang

telah dilakukan menggunakan standar rumah sakit type C, maka SPM

inilah yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut.

Berbeda dengan Rumah Sakit Sentosa, Parung, dengan inisiatif

sendiri, pelaksana rumah sakit tersebut mengerti akan adanya Permenkes

terbaru yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal maka

mereka langsung menerapkan apa yang telah ditetapkan dan menjadi

kebijakan yang harus dilakukan meski aturan di Dinkes Bogor masih

mengacu ke aturan yang lama. Maka dengan adanya Standar Pelayanan

Minimal yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatanseharusnya

peraturan itu telah berjalan sejak ditetapkan.
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GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINASKESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokokmembantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintah daerahberdasarkan asas otonomi di bidang kesehatan

dan tugaspembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut DinasKesehatan

Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretarisdan bidang sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantukepala Dinas dalam pengelolaan

ketatausahaan Dinas. Untukmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

sekretariatmempunyai fungsi :

a. pengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan dinas;

b. pengumpulan, pengolaan dan analisis data dinas;

c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas;

d. pengelolaan administrasi keuangan dinas;

e. pengelolaan situs web dinas; dan

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporankinerja dinas.

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugasmembantu Sekretaris dalam

melaksanakan pengelolaanpenyusunan program dan pelaporan Dinas.

Untukmenyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program danpelaporan

mempunyai fungsi antara lain :

a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program dinas;

b. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dinas;

c. pembinaan hubungan hubungan masyarakat;

d. pelaksanaan pengelolaan situs web dinas;dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporankinerja dinas.
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Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugasmembantu Sekretaris dalam

melaksanakan pengelolaanadministrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Untukmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagianumum dan

kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumahtangga, surat menyurat,

kearsipan dan perjalanan dinas;

b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;

c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dinas.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantuSekretaris dalam melaksanakan

penyusunan dan pengelolaanadministrasi keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan

tugassebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsisebagai berikut:

a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;

b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran dinas;

c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawabanadministrasi keuangan dinas.

2. Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyaitugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakanpengelolaan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan

daninformasi kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud diatas,

Bidang Promosi dan SumberDaya Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan pengembangan sumber daya kesehatan;

2. Pengelolaan promosi kesehatan,

3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan

Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan,membawahi tiga seksi antara lain :

a. Seksi Promosi Kesehatan, mempunyai tugas membantukepala bidang Promosi dan

Sumber Daya Kesehatan, seksiini mempunyai fungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan promosiprogram kesehatan;

2) Pembinaan dan pengembangan peran serta generasimuda dan wanita;

3) Pengembangan kemitraan lintas sektoral, swasta,Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dan kelompokmasyarakat potensial kesehatan; dan

4) Pembinaan dan advokasi serta pemberdayaanmasyarakat di bidang

kesehatan.
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b. Seksi Data dan Informasi Kesehatan, mempunyai tugasmembantu Kepala Bidang

Promosi dan Sumber DayaKesehatan dalam melaksanakan pengelolaan data

daninformasi kesehatan. Seksi ini mempunyai fungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan, penyediaandata dan informasi

kesehatan;

2) Pengembangan system informasi kesehatan; dan

3) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan;dan

4) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan.

c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, mempunyaitugas membantu Kepala

Bidang Promosi dan Sumber DayaKesehatan dalam mengembangkan sumber

dayakesehatan. Seksi ini berfungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pengembangan sumberdaya kesehatan;

2) Pengelolaan pengembangan system pembiayaankesehatan;

3) Pembinaan dan pengembangan kapasitas tenagakesehatan;

4) Pengkajian kelembagaan organisasi bidang kesehatan;

5) Pengkajian sarana dan prasarana kesehatan.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantuKepala Dinas dalam

melaksanakan pelayanan kesehatan.

Fungsi :

1. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,

2. pengelolaan pelayanan kefarmasian dan POM,

3. pengelolaan pelayanan upaya kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi tiga seksi antara lainadalah :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyaitugas membantu Kepala

Bidang Pelayanan kesehatan dalammelaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan. Seksiini memiliki fungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pelayanankesehatan kuratif dan

rehabilitatif dasar;

2) Pengelolaan dan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa,mata, matra, gigi dan

mulut;

3) Pengelolaan pelayanan medik dasar dan penunjang medik;

4) Pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatandasar;
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5) Pembinaan kesehatan rujukan;

6) Pengendalian rujukan rumah sakit pemerintah dan swasta;dan

7) Pengendalian, pelayanan rumah sakit pemerintah danrumah sakit swasta.

b. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat Makanan, mempunyaitugas membantu Kepala

Bidang Pelayanan Kesehatan dalammelaksanakan pelayanan farmasi serta pengawasan

obat danmakanan. Seksi ini berfungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis kefarmasiann danpengawasan obat dan makanan;

2) Perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan;

3) Pengelolaan dan pembinaan obat pelayanan kesehatandasar;

4) Pembinaan dan pengendalian distribusi obat;

5) Pelayanan dan pengendalian administrasi apotik dan tokoobat;

6) Pengelolaan perbekalan farmasi;

7) Pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi izinpedagang Besar Farmasi

(PBF), Pedagang Besar AlatKesehatan (PBAK), dan Industri Kecil Obat

Tradisional(IKOT); dan

8) Pengawasan dan pembinaan obat esensial, industrymakanan rumah tangga dan

perbekalan farmasi.

c. Seksi Pelayanan Upaya Kesehatan, mempunyai tugasmembantu Kepala Bidang

Pelayanan Kesehatan dalammelaksanakan pelayanan upaya kesehatan,

mempunyaifungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pelayanan upaya kesehatan;

2) Pelayanan dan pengendalian administrasi, registrasi,akreditasi dan sertifikasi sarana

kesehatanndan praktiktenaga kesehatan;

3) Pengelolaan, pembinaan dan pengendalian saranapelayanan kesehatan;

4) Pelayanan dan pengendalian administrasi saranakesehatan, praktik berkelompok,

klinik umum/spesialis,klinik dokter keluarga, kedokteran komplementer,

danpengobatan tradisional; dan

5) Pengelolaan pelayanan administrasi dan rekomendasisarana upaya pelayanan

kesehatan

4. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyaitugas membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan pembinaankesehatan masyarakat. Untuk menyelenggarakan

tugassebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
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1. Pengelolaan Gizi masyarakat dan institusi

2. Pengelolaan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana

3. Pengelolaan kesehatan remaja dan lanjut usia

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahi tigaseksi antara lain:

a. Seksi Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana,mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang PembinaanKesehatan Masyarakat dalam melaksanakan

pengelolaankesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Seksi iniberfungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis kesehatan ibu, anak dankeluarga berencana;

2) Pengumpulan dan pengolahan data serta analisiskesehatan ibu, anak dan

keluarga berencana; dan

3) Pengelolaan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana.

b. Seksi Gizi, mempunyai tugas membantu Kepala BidangPembinaan Kesehatan

Masyarakat dalam melaksanakanpengelolaan kesehatan gizi, seksi ini mempunyai

fungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan gizi masyarakatdan instritusi;

2) Pengelolaan pembinaan dan pengembangan gizimasyarakat dan;

5. Bidang Pencegahan dan pemberantasan penyakit dankesehatan lingkungan

Bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit dankesehatan lingkungan mempunyai

tugas membantu Kepala Dinasdalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan

penyakitdan kesehatan lingkungan. Fungsi bidang tersebut adalah :

1. Pengelolaan kesehatan lingkungan

2. Pengelolaan pemberantasan penyakit

3. Pengelolaan surveilans, epidemiologi dan imunisasi

Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan KesehatanLingkungan membawahi

tiga seksi antara lain :

a. Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit dankesehatan lingkungan

dalam melaksanakan pengelolaanpemberantasan penyakit. Seksi ini mempunyai fungsi

:

1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis datapemberantasan penyakit;

2) Penyusunan petunjuk teknis penanggulangan danpemberantasan penyakit;

dan

3)Penanggulangan dan pemberantasan penyakit.
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b. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi mempunyai tugasmembantu Kepala

Bidang Pencegahan dan Pemberantasanpenyakit dan kesehatan lingkungan dalam

melaksanakanpengelolaan program surveilans epidemiologi dan imunisasi.

Seksi ini mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan, pengolahan serta analisis data surveilansepidemiologi dan

imunisasi;

2) Penyusunan petunjuk teknis surveilans epidemiologi danimunisasi; dan

3) Pelaksanaan pengamatan penyakit potensi kejadian luarbiasa, penyakit

menular, penyakit lintas batas danpenyakit tidak menular.

c. Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantuKepala Bidang

Pencegahan dan Pemberantasan penyakit dankesehatan lingkungan dalam

melaksanakan pengelolaankesehatan lingkungan, penyehatan institusi tempat-

tempatumum dan tempat pengolahan makanan. Seksi ini meilikifungsi :

1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesehatanlingkungan;

2) Penyusunan petunjuk teknis kesehatan lingkungan;

3) Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkunganpemukiman pedesaan,

perkotaan kumuh dan pemukimanbaru;

4) Pengawasan, pengendalian dan penanggulangan sanitasi dilingkungan pasca

kejadian luar biasa, dampak negativesampah di tempat pembuangan akhir,

dampak pestisida dikawasan pertanian dan perkebunan; dan

5) Pengawasan dan pengendalian upaya sanitasi di institusitempat umum dan

tempat pengolahan makanan.

6. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenagadalam jenjang Jabatan

Fungsional yang terbagi dalam beberapakelompok sesuai bidang keahlian. Kelompok

jabatan fungsionalini di pimpin oleh Koordinator jabatan fungsional yang ditunjukoleh

tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan.
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Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kesehatan KabupatenBogor, disajikan

dalam Gambar 2.1. di bawah ini :

Gambar2.1.StrukturOrganisasiDinasKesehatan

KepalaDinasKesehatan
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2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal Rawat Jalan di Kabupaten Bogor

a. Hasil Penelitian

1) Faktor Pendukung

Upaya Dinas Kesehatan agar mencegah terjadinya

masalah di rumah sakit  dengan mengadakan pembinaan yang

diadakan tiap 2 atau 3 bulan sekali oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor. Dilakukan juga pertemuan rutin tiap setahun

sekali dengan mengumpulkan pimpinan Rumah Sakit yang

dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

SPM di Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau, belum

mengacu ke Permenkes No. 43 Tahun 2016 namun masih

mengikuti standar Rumah Sakit Tipe C. Jika terjadi masalah

dalam pelayanan, penyelesaian akhir ditangani oleh pihak rumah

sakit dengan bertemu dengan pihak keluarga pasien lewat proses

mediasi.

SPM di Rumah Sakit Sentosa, Parung,  dapat dilakukan

dengan  baik berkat pimpinan yang giat mencari informasi dan

memberikan semangat dalam bekerja dengan cara ikut serta

dalam memberikan pelayanan, untuk komitmen bersama dalam

memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Di Rumah Sakit

Sentosa ini dituntut loyalitas dalam bekerja agar semua menjadi

sempurna baik dalam kerjasama maupun pelayanan kepada
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pasien, saling mengisi dan saling melengkapi dalam segala

bidang.

2) Faktor Penghambat

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Dedi Syarif,

MA, dikatakan :

Alasan utama sulitnya diterapkan Permenkes No. 43

tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang

Kesehatan, adalah oleh karena masing-masing Rumah Sakit di

Kabupaten Bogor mempunyai kebijakan masing-masing dari

rumah sakitnya sendiri dan ini ditentukan oleh manajemen dan

organisasi rumah sakit. Dikatakan juga karena tidak adanya SPM

dari Pemerintah Daerah maka yang menjadi acuan adalah Renstra

Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 masih mengacu berdasarkan

Permenkes No. 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota.

Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau, mengatakan :

Karena terbatasnya kapasitas tempat tidur yang dimiliki

oleh rumah sakit, dianggap tidak tanggap oleh pasien dalam hal

pelayanan, sehingga kadang ada pasien yang tidak sabar karena

merasa tidak dilayani dengan baik dan ini menimbulkan emosi

pada pasien.

Rumah Sakit Sentosa, Parung, mengatakan :

Masalah waktu tunggu karena banyaknya spesialis,

dengan kondisi ada satu dokter yang terlambat sehingga pasien
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harus menunggu sebentar akan berimbas ke bagian  yang lain.

Meski secara aturan normal tidak lebih dari 60 menit, namun

pada kenyataan agak sulit menepati waktu yang 60 menit ini.

b. Pembahasan

Kurangnya koordinasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor ke

Rumah Sakit dalam hal pengarahan mengenai peraturan-peraturan

terbaru dan masih berpatokan ke peraturan yang lama menjadi

kendala dalam hal pelayanan kepada pasien.

Adanya kotak suara dan pengaduan lewat email untuk keluhan pasien

di tiap Rumah Sakit sebagai fasilitas yang mendukung untuk

melakukan  perbaikan bagi Rumah Sakit dalam memberikan

pelayanan kepada pasien.

3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rawat Jalan di Kabupaten

Bogor

a) Hasil Penelitian

Pada Dinas Kesehatan Bogor dikatakan bahwa :

“Dengan demikian pada saat sekarang Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor  dalam menerapkan SPM berpatokan pada Peraturan Menteri

Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan

Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2016 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan belum dijadikan

patokan. Dalam pelaksanaan mengenai SPM Rawat jalan di rumah

sakit, menurut dr. Dedi Syarif, MA dalam tahun-tahun terakhir ini

rumah sakit di Kabupaten Bogor dinyatakan dalam keadaan baik dan
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tidak mendapatkan masalah yang berarti dalam pelayanan, yang

berarti masih memenuhi standar pelayanan yang dijadikan patokan.

SPM di Kabupaten Bogor dianggap sudah paripurna dilihat dari

indikator Akreditasi tiap rumah sakit yang sudah memenuhi syarat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Lucky Novianti: dokter

rawat jalan di unit Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Mary,

Cileungsi Hijau, dikatakan bahwa :

“Penanganan pasien sudah dilakukan sesuai SPM Rawat Jalan yang

berlaku. Dalam hal ini rumah sakit telah berupaya untuk menambah

tempat tidur dalam upaya menambah kapasitas pelayanan. Jika ada

pasien yang merasa tidak puas dengan pelayanan rawat jalan dapat

memberikan saran lewat kotak suara meski tidak jarang ada pula

pasien yang langsung mengeluarkan emosinya. Jika hal ini terjadi

maka pasien langsung mendatangi pihak staf rumah sakit untuk

melakukan protes nya. Dan biasanya penyelesaian akhir  ditangani

oleh pihak rumah sakit dengan pihak keluarga pasien.”52

Seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan dr. Lugina Jatianita,

bahwa :

“Di Rumah Sakit Sentosa, Parung, yang mempunyai motto rumah

sakit “Kepuasan dan Kenyamanan pasien adalah prioritas kebahagiaan

kami”,  dalam pelayanan selalu mengutamakan pasien, sehingga

pasien merasakan mendapatkan kenyamanan, kepuasan dalam

pelayanan dan perlindungan dari rumah sakit. Ini diwujudkan dengan

52Lucky Novianti, dokter  Rawat Jalan IGD Rumah Sakit Umum Mary, Cileungsi Hijau, Wawancara Tanggal 11
Mei 2018.
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membantu dalam pelayanan pasien semaksimal mungkin dari awal

hingga pasien dinyatakan sembuh atau dirujuk.

Dalam pelaksanaannya sendiri nilai patokan bisa naik turun, namun

masih dalam batas normal. Ini disebabkan karena terbatasnya

kapasitas tempat tidur yang dimiliki, ini dianggap tidak tanggap oleh

pasien sehingga  ada pasien yang tidak sabar karena merasa tidak

dilayani dengan baik. Dalam hal  masalah kepuasan pasien, menurut

dr. Pujiastuti sebagai Manager Pelayanan Medis, Komite Mutu dan

Pelayanan Pasien, Rumah Sakit Sentosa, ada pasien yang melakukan

complain secara langsung ada juga yang tidak langsung. Jika complain

langsung, akan ditampung terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit.

Untuk complain yang tidak langsung, diberikan format tentang

complain untuk pengaduan pasien. Untuk penanganan, dari pimpinan

rumah sakit ada pendekatan ke dokter yang dicomplain dengan

penyelesaian lewat pendekatan kekeluargaan dan tahapan ini

diselesaikan lewat komite medik.”53

b) Pembahasan

Pada pelaksanaannya dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti,

Standar Pelayanan Minimal yang diatur pada Permenkes No. 43 Tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sudah

terpenuhi meski masih ada rumah sakit yang belum menjadikan acuan

dalam bekerja. Sesuai dengan Undang-UndangNo. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) yaitu :

53Pujiastuti, dr, Manager Pelayanan Medis dan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, RS Sentosa, Parung,
Wawancara Tanggal 14 Mei 2018.
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Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan  Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Menurut sumber wawancara, Standar Pelayanan Minimal Rawat Jalan

di Rumah Sakit telah sesuai dengan Permenkes No. 56 Tahun 2014

tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit. Rumah Sakit yang

dilakukan penelitian adalah rumah sakit dengan tipe C, dan rumah

sakit tersebut sudah sesuai dengan kriteria rumah sakit tipe C. Namun

yang masih menjadi kendala bagi tiap rumah sakit, yaitu kurangnya

sumber daya manusia dan tempat tidur pasien di ruang IGD. Sehingga

dalam hal pelayanan  dianggap kurang tanggap dan bermasalah dalam

hal waktu tunggu. Dari hasil wawancara yang didapat, karena

menumpuknya pasien yang ada di rawat jalan sering pasien

menganggap jika mereka tidak dilayani dengan cepat. pada Rumah

Sakit Type C seperti Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau, fasilitas

yang dimiliki adalah terbatas dengan sumber daya manusia yang

sesuai dengan standar rumah sakit tipe C.

Sementara dalam hal waktu tunggu, kondisi jalan daerah Bogor

yang padat dan banyaknya jumlah pasien tidak bisa dipastikan akan

sesuai seperti yang diharapkan oleh pasien, juga kondisi pasien yang

gawat yang harus senantiasa didahulukan oleh petugas kesehatan

membuat waktu tunggu hampir tidak bisa dipastikan sesuai seperti

Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Satu hal yang

membuat waktu tunggu selalu jadi panjang karena adanya faktor
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kepercayaan pasien yang tinggi pada dokter tertentu membuat daftar

antrian panjang sehingga waktu tunggu menjadi lebih lama.

Dengan demikian, pelaksanaan SPM rawat jalan di rumah sakit

Kabupaten Bogor dapat dikatakan sudah memenuhi standar sesuai

teori  perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Setiono, yaitu

:“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

martabatnya sebagai manusia.”

Thomas Aquinas, berpendapat, “Kedudukan manusia di dalam hukum
didasarkan atas konsep hukum, moralitas, dan keadilan yang saling
berhubungan dan memberikan solusi.”

Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan, yang telah ditetapkan seharusnya telah dijadikan

acuan dalam bekerja, agar pelayanan yang didapat oleh pasien sebagai

manusia yang sama kedudukannya di dalam hukum sebagai

perwujudan dari aspek keadilan dan kemanfaatan dapat terpenuhi.

SPM Bidang Kesehatan dikaitkan dengan perlindungan hukum pada

pasien rawat jalan,  Satjipto Rahardjo berpendapat :

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak
asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut
diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum.”

Perlindungan hukum membutuhkan wadah dalam pelaksanaannya,

yang dibagi menjadi 2 macam yaitu :
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1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Disini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah

terjadinya sengketa.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum

dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori

perlindungan hukum ini.

Seperti di sarana perlindungan hukum preventif, Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor, sebagai pusat dalam pelaksanaan Standar

Pelayanan  Minimal,  yang berhubungan dengan perlindungan pasien

menjadi tempat bagi penyelesaian jika  ada masalah yang berkaitan

antara pasien dan Rumah sakit. Namun dalam hal ini dikabupaten

Bogor, dengan cara pendekatan dan mediasi, seminimal mungkin

dihindari untuk sampai ke meja pengadilan.

Di tiap rumah sakit juga diadakan adanya kotak suara untuk

pengaduan pasien, dan pengaduan online lewat nomor pengaduan

dan email rumah sakit.  Seandainya ada kasus protes mengenai

pelayanan kepimpinan Rumah Sakit, maka dari pihak pimpinan

rumah sakit yang akan langsung mengambil alih seperti yang

dilakukan di Rumah sakit Mary, Cileungsi Hijau. Dan di Rumah

Sakit Sentosa, Parung, dilakukan juga penyelesaian secara
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kekeluargaan dari pihak pimpinan Rumah Sakit ke dokter pelaksana

dan ke pasien, dimana penyelesaian disini diharapkan tidak

menimbulkan sengketa yang berlarut-larut.

Disini dapat dilihat jika rumah sakit dalam memberikan pelayanan

senantiasa berusaha memberikan manfaat bagi pasiennya dan

memberikan pelayanan dengan bersikap seadil mungkin.

Philipus M. Hadjon berpendapat : “Perlindungan hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan.”

Berdasarkan filsafat hukum, kedudukan manusia di mata hukum

adalah makhluk yang otonom dan unik memiliki kebebasan yang

diperoleh berdasarkan keberadaannya sebagai makhluk rasional

dan  manusia adalah persona yang korelatif.Didalam Pasal 3

Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran,

dikatakan bahwa Praktik Kedokteran bertujuan :

1) Memberikan perlindungan kepada pasien;

2) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis
yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi;  dan

3) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan
dokter gigi.
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