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BAB III 

        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Letak geografis, Kabupaten Morowali yaitu 01o31 12 - 03o46 48 LS 

dan antara 121o02 24- 123o15 36 BT. Kabupaten Morowali merupakan 

sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tengah Indonesia. 

Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 15.490,12 km2. Pada tahun 2016 

jumlah penduduk terhitung  113.132 jiwa. Morowali merupakan 

kabupaten terluas ke-10, dengan tingkat kepadatan ke-9, serta 

memiliki populasi terbanyak dengan urutan ke-12 di Sulawesi Tengah. 

Terdapat 9 kecamatan dan 245 desa/kelurahan yang bernaung padaKabupaten 

Morowali. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-Una 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan  wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan 

Sulawesi Tenggara 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Perairan Teluk Tolo dan Kabupaten 

Banggai 

Penelitian ini meneliti tentang “peran perawat dalam pelaksanaan 

akreditasi puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Morowali”. Penelitian ini dilaksanakan pada pada tiga puskesmas 

dengan jenis akreditasi yang berbeda. Adapun tiga puskesmas tersebut yaitu 

Puskesmas Laantula Jaya, Puskesmas Ulunambo, dan Puskesmas Bahodopi.  

Subyek penelitian melalui wawancara yaitu Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Morowali, Kepala Puskesmas Laantula jaya, Perawat Pemegang 

Program Puskesmas Lantula Jaya, Kepala Puskesmas Ulunambo, Perawat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sulawesi_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sulawesi_Tengah_menurut_luas_wilayah
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sulawesi_Tengah_menurut_jumlah_penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
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Pemegang Program Puskesmas Ulunambo, dan Kepala Puskesmas Bahodopi, 

serta Perawat Pemegang Program Puskesmas Bahodopi. 

Gambar. 1 Profil Puskesmas Laantula Jaya, Puskesmas Ulunambo dan 

Puskesmas Bahodopi Tahun 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. Data Primer Puskesmas Laantula Jaya, Puskesmas Ulunambo dan   

Puskesmas Bahodopi Tahun 2018 

Keterangan : 

1. Puskesmas Laantula Jaya 

2. Puskesmas Ulunambo 

3. Puskesmas Bahodopi 

 

B. Peran Perawat dalam Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas untuk 

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-

2019, program pembangunan kesehatan 2015-2019 adalah Indonesia Sehat 

dengan sasaran yang mengacu pada RPJMN 2015-2019, salah satunya yaitu 

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan yang sesuai dengan 

UU Kesehatan bahwa “setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. 

1 2 

3 
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Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, 

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi garda 

depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar khususnya dalam era 

JKN saat ini. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan 

dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat 

pertama khususnya Puskesmas adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No 46 tahun 2015 tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik 

Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri 

Dokter Gigi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali di dapatkan hasil bahwa dalam 

upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat 

pertama adalah dengan melaksanakan akreditasi sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan No 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik 

Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri 

Dokter Gigi. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, 

peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara 

berkesinambungan di Puskesmas.56 

Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan mengatakan bahwa dari 9 

puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Morowali yang telah 

terakreditasi tiga puskesmas yaitu Puskesmas Laantula Jaya, Puskesmas 

Bahonsuai, dan Puskesmas Wosu dengan jenis akreditasi Madya. Selain dari 

tiga puskesmas yang telah terakreditasi pada tahun 2018, tiga puskesmas 

sedang dalam proses untuk pelaksanaan akreditasi yaitu Puskesmas 

Ulunambo, Puskesmas Bahomotefe, dan Puskesmas Bungku Tengah. 

Sedangkan untuk puskesmas yang belum terakreditasi yaitu Puskesmas 

                                                             
56Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  Morowali, pada tanggal  30 
Agustus 2018 
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Kaleroang, Puskesmas Lafeu, dan Puskesmas Bahodopi. Jadi untuk 

pelaksanaan akreditasi ini memang dilaksanakan secara bertahap.57 

Terkait penganggaran untuk pelaksanaan akreditasi puskesmas di atur 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 82 tahun 2015 tentang petunjuk 

teknis penggunaan dana khusus bidang kesehatan yang telah di alokasikan, 

juga sarana dan prasarana penunjang subbidang yaitu Sarana 

PrasaranaKesehatan. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: 

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana 

Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 

diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang 

kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas 

pembangunan kesehatan nasional tahun 2016. 

Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa: 

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana 

Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan 

rujukan, dan pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung 

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.  

 

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa “Dana alokasi khusus nonfisik Bidang 

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan untuk 

kegiatan: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); akreditasi Puskesmas; 

akreditasi rumah sakit; dan/atau Jaminan Persalinan (Jampersal). 

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan 

akreditasi puskesmas yaitu memberikan pendampingan pada puskesmas yang 

akan melaksanakan akreditasi dengan membentuk tim pendamping. Tim 

pendamping ini terdiri dari dua yaitu tim pendamping praakreditasi dan tim 

pendamping pasca akreditasi. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 tahun 2015 

tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan 

bahwa “Pendampingan praakreditasi merupakan rangkaian kegiatan 

penyiapan Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan 

                                                             
57Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  Morowali, pada tanggal  30 
Agustus 2018 
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tempat praktik mandiri dokter gigi agar memenuhi standar Akreditasi”. 

Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa “Pendampingan 

pascaakreditasi merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan 

pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan sampai dilakukan 

penilaian Akreditasi berikutnya”. 

Puskesmas wajib terakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun 

sekali. Akreditasi menjadi salah satu syarat kredensial sebagai fasilitas 

pelayanan kesehatan  tingkat  pertama  yang  juga bekerja sama dengan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akreditasi   

Puskesmas disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN)2015-2019, sebagai salah satuarah kebijakan peningkatan 

akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas yaitu pengembangan dan 

penerapan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milikpemerintah dan 

swasta. Puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi puskesmas sudah 

menjalankan amanat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

seperti yang tertuang dalam Undang-Undang  RI  No.36  tahun  2009  tentang  

Kesehatan (Pasal 54 ayat 1), Peraturan Presiden RI No. 72 tahun 2012 tentang 

Sistem Kesehatan Nasional, Peraturan Presiden RI No. 2 tahun 2015 tentang 

RPJMN 2015–2019, Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan pada JKN (Pasal 6 ayat 2), Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.  75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Pasal 

39 ayat 1), dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 tahun 2015 tentang 

Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan 

Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 

Peran tenaga kesehatan dalam pelaksanaan akreditasi sangat penting 

karena sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

puskesmas. Perawat masuk dalam bagian tenaga kesehatan, bekerja di 

puskesmas memiliki peranan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan akreditasi 

puskesmas terdapat tiga kelompok yang menjadi instrumen penilaian yaitu 

kelompok Administrasi Manajemen, kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat 
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(UKM), dan kelompok Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Jadi dari ketiga 

instrumen yang menjadi penilaian dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas 

maka dibentuk kelompok kerja yang beranggotakan tenaga kesehatan yang 

selanjutnya akan bekerja sesuai dengan tugas tanggung jawabnya berdasarkan 

kelompok kerja tersebut. 

Manfaat penilaian akreditasi puskemas secara umum akan dirasakan 

oleh puskemas, pasien dan masyarakat yang secara langsung memanfaatkan 

layanan di puskemas. Manfaat akreditasi Puskesmas antara lain yaitu 

memberikan keunggulan kompetitif, memperkuat  kepercayaan  masyarakat  

terhadapfasilitas layanan kesehatan, menjamin diselenggarakannya pelayanan 

kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat, meningkatkan pendidikan 

staf fasilitas layanan kesehatan primer untuk memberikan  pelayanan terbaik 

bagi masyarakat, meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan 

pasien baik di Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan primer 

lainnya, penyelenggaraan upaya Puskesmas kepada masyarakat, 

membangundan meningkatkan kerja tim antar staf fasilitas pelayanan 

kesehatan primer, dan meningkatkanreliabilitas dalam pelayanan, ketertiban 

pendoku mentasian,dankonsistensi dalam bekerja. Untuk puskesmas yang 

belum terakreditasi harus berupaya dalam meningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan guna mewujujdkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Perawat dalam memberikan pelayanan bertanggung jawab 

memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan tugas dan wewenang yang 

diberikan. Pelayanan keperawatan yang diberikan mulai dari yang biasa 

hingga kompleks kepada perorangan, kelompok,keluargamaupun masyarakat. 

Hal ini menjadikan perawat sebagai peran utama, dimana perawat bisa 

memberi asuhan keperawatan secara profesional mengimplementasikan ilmu 

maupun teori, konsep, prinsipserta menguji kebenaran dalam situasi yang 

nyata apakah kriteria profesi bisa ditampilkan dan sesuai harapan penerima 

jasa keperawatan. 
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Dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas terdapat tiga kelompok 

pelayanan yang menjadi instrumen penilaian akreditasi yaitu: 

1) Kelompok administrasi manajemen,  

2) Kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM),  

3) dan Kelompok Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). 

Pada kelompok administrasi manajemen kegiatan yang dilakukan 

terdiri dari tiga bab yaitu: 

1) Bab I tentang Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP), 

2) Bab II tentang Kepemimpinan dan Manajement Puskesmas,  

3) Bab III tentang Peningkatan Mutu Puskesmas.  

Adapun kegiatan yang dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan 

puskesmas yaitu melakukan penilaian kebtuhan masyarakat dengan 

melakukan pertemuan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, sektor terkait, dan 

kegiatan survey sebagai bahan penyusunan rencana puskesmas. Hasil dari 

pertemuan tersebut kepala puskesmas membuat rencana usulan kegiatan 

(RUK) dan rencana pelaksana kegiatan (RPK). Kegiatan yang dilaksanakan 

tentang kepemimpinan dan manajemen pukesmas yaitu Membuat analisis 

pertimbangan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan 

dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana strategis atau rencana 

pembangunan Puskesmas. 

Pada kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan mutu puskesmas 

yaitu menyusun pedoman (manual) mutu dan kinerja bersama dengan 

Pimpinan Puskesmas yang akan menjadi acuan bagi Pimpinan, Penanggung 

jawab dari Upaya (Pusat Kesehatan Masyarakat) Puskesmas dan Pelaksana 

Kegiatan Puskesmas. 

Selanjutnya pada kelompok usaha kesehatan masyarakat terdiri dari 

tiga bab juga yaitu:  

1) Bab IV tentang Upaya Kesehatan Masyarakat yang 

Berorientasi Sasaran (UKMBS),  

2) Bab V tentang Kepemimpinan, Manajemen Upaya Kesehatan 

Masyarakat (KMUKM), 
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3) Bab VI tentang Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat.  

Upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi sasaran yaitu 

melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok 

masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan. Pada kegiatan 

kepemimpinan, manajemen upaya kesehatan masyarakat yaitu meningkatkan 

kompetensi, harapannya agar mampu untuk mengelola sesuai dengan tujuan 

yang harus dicapai. Upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui 

pelatihan-pelatihan maupun pendidikan yang dipersyaratkan sebagai 

penanggung jawab. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh sasaran kinerja 

upaya kesehatan masyarakat yaitu Penanggung jawab UKM Puskesmas 

bersama pelaksana melakukan pertemuan membahas kinerja dan upaya 

perbaikan yang perlu dilakukan. 

Pada kelompok upaya kesehatan perorangan terdiri dari tiga bab yaitu: 

1) Bab VII Layanan Klinis yang Berorientasi Lapangan (LKBP), 

2) Bab VIII Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK), dan 

3) Bab IX Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien 

(PMKP).  

Dalam LKBP salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu memenuhi 

kebutuhan pasien dalam proses pendaftaran dan di dukung oleh sarana dan 

lingkungan yang memadai. Selanjutnya salah satu kegiatan dalam MPLK 

yaitu pelayanan laboratorium, pelayanan obat, manajemen informasi-rekam 

medis, manajement lingkungan, manajemen peralatan, dan manajemen 

sumber daya manusia. Adapun PMKP kegiatannya yaitu perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi mutu layanan klinis dan keselamatan. 
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Peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas Laantula 

Jaya, Puskesmas Ulunambo, dan Puskesmas Bahodopi yaitu sebagaimana di 

uraikan dibawah ini: 

1. Puskesmas Laantula Jaya 

Tabel. 2 Struktur Organisasi Akreditasi Puskesmas Laantula Jaya 

No Penanggung Jawab Profesi 

1 Kepala UPTD Perawat 

2 Koordinator Administrasi Manajemen Kesmas 

3 Koordinator BAB I Farmasi 

4 Koordinator BAB II SE/Umum 

5 Koordinator BAB III Bidan 

6 Koordinator Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Kesmas 

7 Koordinator BAB IV AMG 

8 Koordinator BAB V Kesling 

9 Koordinator BAB VI Perawat 

10 Koordinator Upaya Kesehatan 

Perorangan 

Dokter 

11 Koordinator BAB VII Farmasi 

12 Koordinator BAB VIII Perawat 

13 Koordinator BAB IX Perawat 

Sumber: Data Primer Puskesmas Laantula Jaya Tahun 2018 

Tabel. 3 Jumlah Tenaga kesehatan Puskesmas Laantula Jaya 

No. Fasilitas Kesehatan 
Tenaga Medis/ 

Kesehatan 
Jumlah Tenaga 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Puskesmas Laantula 

Jaya 

 

 

 

Dokter 3 

Perawat 21 

Bidan 33 

Kesehatan Lingkungan 2 

Apoteker 1 

Farmasi 3 

Analis 2 

Gizi 3 

Kesehatan Masyarakat 4 

 Jumlah  72 

Sumber: Data Primer Puskesmas Laantula Jaya Tahun 2018 

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas Laantula Jaya 

secara keseluruhan sebanyak 72 orang tenaga  terdiri dari dokter, tenaga 
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Perawat, Bidan, Kesehatan Ligkungan, Apoteker, Farmasi, Gizi, Analis 

dan Kesehatan Masyarakat.Adapun jumlah penduduk Kecamatan 

Witaponda pada tahun 2016 berjumlah 18.963 jiwa.58 

Hasil wawancara dengan  Kepala Puskesmas Laantula Jaya bahwa 

puskesmas berupaya untuk mempersiapkan pelaksanaan akreditasi dengan 

baik karena pelaksanaan akreditasi akan memberikan manfaat pada 

kualitas pelayanan sebagaimana tujuan dari akreditasi yaitu untuk 

meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. 

Kepala Puskesmas mengatakan pada pelaksanaan akreditasi 

terdapat tiga hal pokok yang menjadi instrumen penilaian yaitu 

Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan PerorangandanUpaya 

Kesehatan Masyarakat. Jadi berdasarkan tiga hal pokok tersebut 

kemudiandibentuk kelompok kerja (Pokja)yang beranggotakan tenaga 

kesehatan sesuai dengan keprofesiannya. Berdasarkan informasi dari 

Kepala Puskesmas bahwa peran perawat dalam pelaksanaan  akreditasi 

lebih berfokus pada dua pokok kegiatan yaitu pada upaya kesehatan 

perorangandanupaya kesehatan masyarakat.59 

Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang puskesmas 

pada Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa: 

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM 

adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 

sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.  

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa: 

Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP 

adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan 

yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, 

pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan. 

 

                                                             
58Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, 
https://morowalikab.bps.go.id/publication/2016/07/29/08d3b6da9ffca491e4bdb581/kecamatan
-wita-ponda-dalam-angka-2016.html di akses pada tanggal 4 Maret 2019 Jam 16.25 
 
59Hasil Wawancara dengan Kepala Puskesmas Laantula Jaya, pada tanggal 1 September 2018. 

https://morowalikab.bps.go.id/publication/2016/07/29/08d3b6da9ffca491e4bdb581/kecamatan-wita-ponda-dalam-angka-2016.html
https://morowalikab.bps.go.id/publication/2016/07/29/08d3b6da9ffca491e4bdb581/kecamatan-wita-ponda-dalam-angka-2016.html
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Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan 

terhadap narasumber perawat penanggung jawab program upaya kesehatan 

masyarakat terkait perannya dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas. 

Narasumber perawat menyebutkanbahwa dalam pelaksanaan akreditasi 

peran perawat yaitu terdapat pada upaya kesehatan perorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat. Peran perawat dalam upaya kesehatan masyarakat 

yaitu upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi pada sasaran,dimana 

yang menjadi sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat dan individu. Perawat 

mengatakan sebelum melaksanakan kegiatan dilakukan indentifikasi 

terkait apa yang menjadi kebutuhan individu dan masyarakat. selanjutnya 

setelah ada masalah yang teridentifikasi kemudian perawat membuat 

perencanaan untuk meninjak lanjuti dari masalah yang teridentifikasi.60 

Kepala Puskesmas mengatakan bahwa peran perawat dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan terdapat pada pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. Perawat berupaya memberikan pelayanan 

dasar/pokok kepada masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat setinggi-tingginya. Pelaksanaan akreditasi merupakan salah 

satu upaya peningkatan mutu suatu pelayanan kesehatan. Salah satu upaya 

guna terjadinyapeningkatkan mutu suatu pelayanan kesehatan dengan 

tersedianya sumber daya kesehatan yang berkompeten yakni tenaga 

kesehatan yang ada di Puskesmas.61 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib 

memiliki STR. Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan salah satu 

prasyarat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas yang wajib di miliki untuk 

memberikan pelayanan di Puskesmas. STR merupakan bukti tertulis yang 

diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah 

diregistrasi. Perawat yang sudah lulus dari pendidikan kemudian 

mengikuti uji kompetensi, setelah lulus uji kompetensi maka perawat 

                                                             
60Hasil Wawancara dengan perawat penanngung jawab program upaya kesehatan masyarakat, 
pada tanggal 1 September 2018. 
61Hasil Wawancara dengan Kepala Puskesmas Laantula Jaya, pada tanggal 1 September 2018 
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tersebut mendapatkan bukti tertulis berupa STR berlaku 5 tahun yang 

disahkan oleh pemerintah yang menandakan bahwa perawat yang 

bersangkutan telah berkompeten dalam melakukan praktik keprofesiannya. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan perawat bahwa STR 

merupakan salah satu prasyarat yang wajib di miliki oleh perawat untuk 

bisa memberikan pelayanan keperawatan. 

Perawat memiliki peran sebagai tenaga kesehatan, bekerja di 

Puskesmas gunaterselenggaranya pelayanan kesehatan. Peran ialah 

pelaksanaan dari hak juga kewajiban seorang sesuai dengan status sosial 

yang dimilikinya. peranan dapat diidentikkan sebagai kewajiban atau hak. 

Kewajiban merupakan peranan (role) imperatif karena tidak boleh tidak 

dilaksanakan, sedangkan hak adalah peranan (role) yang fakultatif sifatnya 

karena boleh tidak dilaksanakan. Peran perawat dalam upaya kesehatan 

masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan, merupakan peran 

imperatif (kewajiban) sehingga berdasarkan peran tersebut perawat wajib 

menyelenggarakan upaya kesehatan tersebut dalam rangka meningkatkan 

derajat kesehatan setiap masyarakat yang setinggi-tingginya. Adapun 

peran fakultatif (hak)  yang sifatnya boleh tidak dilaksanakan yaitu 

perawat dalam mengikuti pendidikan berkelanjutan ke tahap yang lebih 

tinggi. Akan tetapi apabila perawat memiliki keinginan untuk melanjutkan 

pendidikan maka pemiliki atau pengelola fasilitas pelayanan kesehatan 

berhak memfasilitasi perawat tersebut. 

Perawat dalam menjalankan perannya sebagai pemberi layanan 

kesehatan, mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 37 UU Keperawatan menerangkan bahwa perawat 

berkewajiban: 

a) melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai 

dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

b) memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, 

standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur 

operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
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c) merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau 

tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan 

tingkat kompetensinya; 

d) mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar; 

e) memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah 

dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau 

keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya; 

f) melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga 

kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan 

g) melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

 

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, tenaga kesehatan berhak 

mendapat imbalan dan perlindungan hukum atas dasar prestasi kerja, 

pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia dalam 

melaksanakan tugas. Tenaga kesehatan memiliki kewenangan dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian 

yang dimiliki.62 

Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan bertanggung 

jawab memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat di 

Puskesmas terkait kewajiban sesuai amanat dalam Pasal 37 UU 

keperawatan bahwa perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan 

kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan 

ketentuan Perundang-undangan. Setiap pelayanan keperawatan yang 

diberikan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar 

profesi, standar prosedur operasional, untuk menjamin bahwa pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat yaitu pelayanan kesehatan yang 

berkualitas. 

Perawatan kesehatan masyarakat merupakan sintesa dari praktek 

keperawatan dan praktek kesehatan masyarakat yang di aplikasikan untuk 

meningkatkan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan dari masyarakat. 

Perawatan kesehatan masyarakat bertujuan membantu masyarakat dalam 

                                                             
62 Cecep Tribowo, Yulia Fauziah, Op.Cit, Hal 21. 
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upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 63 Hal tersebut sejalan 

dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap perawat bahwa dalam 

upaya penyelenggaran pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada 

masyarakat dilaksanakan melalui penyuluhan program pengendalian dan 

pemberantasan penyakit menular (P2M) dalam kelompok UKM 

didapatkan hasil yaitu kegiatan dalam program P2M ini meliputi:  

a) Upaya pencegahan penyakit dan  

b) Upaya pemberantasan penyakit.  64 

Dalam pelaksanaan akreditasi salah satu kegiatan yang 

dilaksanakan dalam UKM yang berorientasi masyarakat dan individu yaitu 

promosi kesehatan melalui penyuluhan. Salah satu penyuluhan yang 

dilakukan yaitu penyuluhan tentang penanggulangan penyakit menular. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 82 Tahun 2014 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Menular pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan 

bahwa: “Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke 

manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, 

jamur, dan parasit”.  

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa:  

“Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang 

mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk 

menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan 

kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak 

meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan 

kejadian luar biasa/wabah”. 

Dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas salah satu yang menjadi 

instrumen penilaian yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya 

kesehatan masyarakat yang berorientasi pada masyarakat atau individu. 

Salah satu kegiatan yang berorientasi pada masyarakat atau individu yaitu 

                                                             
63 Ratnawati Emmelia, 2014, Op.Cit, Hal 97-98. 
64 Hasil Wawancara dengan perawat pemegang program pengendalian dan pemberantasan 
penyakit menular, pada tanggal 2 September 2018. 
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kegiatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular 

dilaksanakan dalam program promosi kesehatan.  

Kegiatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak 

menular dilaksanakan didalam dan  luar gedung. Kegiatan didalam gedung 

meliputi melakukan pemeriksaan dan tatalaksana penderita pneumonia, 

diare, TB, kusta melakukan pemeriksaan dan tatalaksana penderita 

penyakit tidak menular, melakukan rujukan kasus diare, TB, kusta yang 

tidak bisa ditangani puskesmas, pengambilan obat dan pengawasan minum 

obat, melakukuan konseling, dan membuat pencatatan dan pelaporan 

kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diluar gedung meliputi 

melakukan pencarian kasus penderita secara aktif seperti pelacakan kasus 

dan kunjungan rumah. Melakukan pelacakan kasus mangkir (TB), 

melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan kordinasi dengan 

lintas sektor dan melakukan fogging dan abetisasi. Perawat mengatakan 

bahwa setelah puskesmas melakukan akreditasi seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan lebih terorganisir.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat pemegang program 

promosi kesehatan didapatkan hasil yaitu kegiatan yang dilakukan 

kegiatan meliputi:  

1) Membuka Pelayanan konseling setiap hari pada jam kerja, 

2) Memberikan penyuluhan kesehatan didalam gedung maupun 

diluar gedung, 

3) Pengembangan desa siaga aktif, Pemberdayaan Masyarakat 

dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan 

4)  Pengembangan UKBM.  

Perawat mengatakan yang menjadi sasaran program promosi 

kesehatan yaitu seluruh masyarakat di wilayah kerja puskesmas, kader 

kesehatan dan lintas sektor serta lintas program. Dalam pelaksanaan 

program promosi kesehatan ini kami bekerja sama dengan profesi lain 
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dengan berbagai program seperti Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)-

Keluarga Berencana (KB), Kesling dan program lainnya.65   

Hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber perawat dalam 

upaya kesehatan perorangan yaitu kegiatan yang dilakukan lebih berfokus 

pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas. Perawat mengatakan 

bahwa dalam puskesmas sudah terdapat sub-sub dalam penyedia layanan 

kesehatan. Jadi apabila ada pasien yang datang memeriksakan kesehatan 

ke puskesmas harus berdasarkan alur pelayanan yang harus diikuti. 

Terkecuali beberapa kasus yang bersifat darurat (emergency), 

kemungkinan tidak mengikuti alur yang baku bisa langsung menuju ruang 

rawat darurat atau ruang tindakan yang terdapat di puskesmas. 

Salah satu upaya puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan harus 

berdasarkan standar prosedur operasional (SOP). Standar Prosedur 

Operasional adalah suatu perangkat instruksi / langkah-langkah yang 

dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan 

memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus 

bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang 

dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi. 

 Salah contohnya yaitu dalam ruangan unit gawat darurat terdapat 

beberapa standar operasional prosedur atau prosedur tetap dalam 

pelaksanaan tindakan kepada pasien seperti protap dalam observasi kasus 

gawat. Prosedur tetap (protap) dalam penanganan pasien gawat yaitu: 

1. Melakukan observasi terhadap penderita gawat 

2. Melakukan observasi sesuai dengan tingkat 

kegawatannya,dilakukan tiap 5 – 15 menit. 

3. Observasi oleh perawat, dan jika perlu oleh dokter. 

4. Observasi diperlukan untuk hal-hal di bawah ini : 

a) Keadaan umum penderita 

                                                             
65 Hasil Wawancara dengan perawat pemegang program promosi kesehatan, pada tanggal 2 
September 2018. 
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b) Kesadaran penderita 

c) Kelancaran jalan nafas (Air Way). 

d) Kelancaran pemberian oksigen (O2) 

e) Tanda-tanda vital seperti : Tensi, Nadi, Respirasi / pernafasan, 

Suhu 

f) Kelancaran tetesan infus 

 

5. Jikadari observasi didapatkankondisipasien semakin menurun 

paramedis perawat harus melakukan pelaporan kepada Dokter 

penaggung jawab saat itu/yang bertugas (diluar jam kerja yaitu via 

telepon). 

6. Jika kasus yang sedang ditangani penyakitnya diluar kompetensi 

Dokter UGD maka dilakukanrujukan. 

7. Dilakukan observasi dengan batas maksimal 2 jam, dan selanjutnya 

keputusan dari penderita ingin pulang atau rawat inap. 

8. Dilakukan pencatatan pada kartu status penderita(les UGD) / 

lembar observasi untuksetiap perkembangan penderita selama 

observasi berlangsung. 

9. tahap selanjutnya jika observasi selesaidilakukan penetuan apakah 

penderita perlu : rawat jalan / rawat inap / rujuk. 

Berdasarkan hasil wawancara perawat mengatakan setelah 

pelaksanaan akreditasi puskesmas pelayanan kesehatan lebih terstruktur, 

semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan standar operasional 

prosedur (SOP) seperti dalam kasus gawat, dan semua kegiatan yang 

dilakukan harus terdokumentasi dengan lengkap. Jadi untuk penilaian 

secara umum terdapat peningkatan kualitas pelayanan yang 

diselenggarakan oleh puskesmas kepada masyarakat. Hal tersebut dapat 

dilihat dari kotak saran yang disediakan untuk pengunjung yang datang ke 
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puskesmas terhadap pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sejauh ini 

cukup positif.66 

Mutu pelayanan kesehatan akan dirasakan berkualitas oleh para 

penggunanya apabila hal-hal yang sampaikan kepada para penggunanya  

melampaui harapan. Adapun penilaian pengguna jasa kesehatan akan 

ditujukan kepada substansi pesan yang disampaikan, bagaimana cara 

penyampaiannya dan kualitas jasa yang diterima para pemakainya. 

Kualitas jasa pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kebutuhan atau 

ekspektasi pengguna yang sudah terpenuhi dan diterima tepat waktu. 

Untuk itu, para penyedia jasa pelayanan kesehatan harus mampu 

memenuhi harapan pengguna jasa.67 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu 

pasien yang datang berobat ke puskesmas. Pasien mengatakan bahwa 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puseksmas setelah 

pascaakreditasi sudah cukup baik hal tersebut dapat dilihat dari mulai alur 

pendafataran, ruang tunggu, kemudian pemeriksaan, pengambilan obat 

sudah lebih efisien waktunya. Pelayanan sebelum akreditasi biasanya 

untuk alur pendaftaran tidak terkordinasi dengan baik, bahkan sampai 

terjadi antrian yang panjang dalam pemeriksaan dan pengambilan obat 

karena tidak bisa di atur dengan baik.68Berdasarkan hal tersebut dapat 

ditarik simpulan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas 

Laantula Jaya dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya sudah berjalan secara optimal, baik dalam pelayanan 

kesehatan masyarakat maupun pelayanan perorangan/individu. Hal 

tersebut terlihat dari beberapa tanggapan yang diberikan oleh pengguna 

jasa layanan melalui kotak saran yang disediakan. Beberapa penggunjung 

mengatakan bahwa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

tenaga kesehatan di puskesmas Laantula Jaya. 

                                                             
66 Hasil Wawancara dengan perawat penanggung jawab program upaya kesehatan perorangan, 
pada tanggal 2 September 2018. 
67Muninjaya Gde, Op.Cit, Hal 15. 
68Hasil Wawancara dengan Pasien diPuskesmas Laantula Jaya, pada tanggal 2 September 2018. 
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2. Puskesmas Ulunambo 

Puskesmassebagai fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagai 

penyediaan sarana dan prasarana guna melindungi, menunjang dan 

meningkatkan kesehatan manusia merupakan salah satu bentuk 

perlindungan hukum dalam mendapatkan perhatian hukum. Puskesmas 

merupakan salah satu dalam prasarana pelayanan kesehatan yang menjadi 

andalan atau tolak ukur dari  pembangunan kesehatan, sarana peran serta 

masyarakat, dan pusat pelayanan pertama yang menyeluruh dari suatu 

wilayah. Akreditasi merupakan salah bentuk upaya peningkatan mutu 

pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya puskesmas. 

Berikut dibawah ini tabel tentang struktur organisasi Puskesmas dan tabel 

jumlah tenaga kesehatan Puskesmas Ulunambo. 

Berikut dibawah ini tabel struktur organisasi dan jumlah tenaga 

kesehatan Puskesmas Ulunambo. 

Tabel. 4 Struktur Organisasi Akreditasi Puskesmas Ulunambo 

No Penanggung Jawab Profesi 

1 Kepala UPTD Dokter 

2 Koordinator Administrasi Manajemen Bidan 

3 Koordinator BAB I Bidan 

4 Koordinator BAB II Kesmas 

5 Koordinator BAB III Bidan 

6 Koordinator Upaya Kesehatan 

Masyarakat 
Bidan 

7 Koordinator BAB IV Bidan 

8 Koordinator BAB V Perawat 

9 Koordinator BAB VI Bidan 

10 Koordinator Upaya Kesehatan 

Perorangan 
Bidan 

11 Koordinator BAB VII Farmasi 

12 Koordinator BAB VIII Perawat 

13 Koordinator BAB IX Perawat 

Sumber: Data Primer Puskesmas Ulunambo 2018 

Tabel. 5 Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Ulunambo 

No. Fasilitas Kesehatan Tenaga Medis/ Jumlah Tenaga 
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Kesehatan 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Puskesmas 

Ulunambo 

 

 

Dokter 1 

Perawat 18 

Bidan 36 

Kesehatan Lingkungan - 

Farmasi 1 

Gizi 3 

Kesehatan Masyarakat 4 

Jumlah 63 

Sumber: Data Primer Puskesmas Ulunambo Tahun 2018 

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas Ulunambo 

secara keseluruhan sebanyak 63 orang tenaga yang terdiri dari tenaga 

medis dokter, Perawat, Bidan, Farmasi, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat. 

Jumlah fasilitas Kesehatan di lingkungan Puskesmas Ulunambo terdiri dari 

satu Pustu dan satu Polindes. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Menui 

Kepulauan pada tahun 2016 berjumlah 13.148 jiwa.69 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap narasumber 

kepala puskesmas didapatkan hasil yaitu untuk mendukung pelaksanaan 

akreditasi puskesmas yang terdapat pada tiga pokok pelayanan yang 

menjadi instrumen penilaian yaitu kelompok Administrasi Manajemen, 

kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat, dan kelompok Upaya Kesehatan 

Perorangan. Jadi dari tiga kelompok tersebut dibentuk kelompok kerja 

(pokja) dimana pada setiap pokja memiliki ketua yang akan mengkordinir 

anggotanya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap 

pokja. Jadi ketiga hal tersebut yang dipersiapkan dalam memenuhi 

instrument penilaian akreditasi yang ada dengan berbagai elemen-elemen 

penilaian untuk pelaksanaan akreditasi.70 Jadi berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari Kepala Puskesmas bahwa dalam rangka pelaksanaan 

akreditasi kepala puskesmas mengeluarkan surat keputusan (SK) kepada 

                                                             
69Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, 
hhtps://morowalikab.bps.go.id/statictable/2017/06/07/191/data-series-jumlah-penduduk-
menurut-kecamatan-di-kabupaten-morowali-1999-2015.html, diakses tanggal 4 Maret jam 17.16 
WIB 
70Hasil Wawancara dengan Kepala Puskesmas Ulunambo, pada tanggal 10 September 2018. 
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tenaga kesehatan dalam melaksanakan uraian tugas dan wewenang 

masing-masing berdasarkan keprofesiannya.  

Sebagaimana tujuan dari akreditasi yaitu untuk meningkatkan 

standar mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan keselamatan pasien, 

Kepala Puskesmas mengatakan salah satu hal yang dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan yang menjadi instrumen penilaian dalam 

akreditasi puskesmas yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang tersedia. Sumber daya manusia kesehatan merupakan 

tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, 

pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling 

mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-

tingginya dan mampu menggembangkan atau meningkatkan kinerja 

profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan 

kesehatan, merumuskan dan melakukan advokasi program dan kebijakan 

kesehatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumber daya 

manusia kesehatan.71 

Hasil wawancara dengan perawat penanggung jawab program 

upaya kesehatan masyarakat bahwa dalam rangka peningkatan kualitas 

perawat memberikan pelayanan kesehatan, Kepala Puskesmas 

memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/workshop untuk 

meningkatkan keilmuan dan keterampilan/skill. Dengan meningkatnya 

kualitas keilmuan dan keterampilan perawat maka akan memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sebagai pengguna jasa 

pelayanan. 

Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan yang ikut dalam 

memberikan pelayanan perawatan terhadap masyarakat melaksanakan 

tugasnya berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh 

kepala puskesmas sesuai dengan tugas dari keprofesiannya. Tanggung 

jawab yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku atas perbuatan yang 

disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti sebagai 

                                                             
71Ibid., 
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perwujudan kesadaran kan kewajibannya. Pelayanan keperawatan yang 

diberikan dari yang biasa hingga tahap yang kompleks kepada individu, 

kelompok atau masyarakat. Hal ini menjadi peran utama dari perawat, 

yaitu dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional, dengan 

mengaplikasikan setiap ilmu atau teori, konsep,prinsipdan menguji akan 

kebenarandari suatu situasi yang nyata apakah kriteria profesi bisa 

ditampilkan dan sesuai dengan harapan penerima jasa keperawatan yaitu 

masyarakat sebagai penerima jasa.72 

Perawat harus mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai 

dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Kewenangan perawat diatur  

dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pada 

Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam menjalankan tugas sebagai 

pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, 

Perawat berwenang”: 

a) melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat 

keluarga dan kelompok masyarakat; 

b) menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan masyarakat; 

c) membantu penemuan kasus penyakit; 

d) merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat; 

e) melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat; 

f) melakukan rujukan kasus; 

g) mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat; 

h) melakukan pemberdayaan masyarakat; 

i) melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat; 

j) menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat; 

k) melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; 

l) mengelola kasus; dan 

m)melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer dan 

alternatif. 

 

Selain memiliki tanggung jawab dan kewenangan secara individu/ 

perorangan, perawat juga memiliki peran dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat atau kelompok. Berdasarkan hasil wawancara perawat 

pada pelaksanaan akreditasi Puskesmas dalam kelompok kerja (pokja) 

upaya kesehatan masyarakat peran perawat yaitu perawat mengatakan 

                                                             
72Diva Viya Febriana, Op.,Cit Hal 58-59 
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untuk kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan yang berorientasi sasaran 

(UKMBS). Peran dapat dikatan sebagai bentuk dari pelaksanaan hak juga 

kewajiban seseorang tepat dengan status sosialnya. Dalam masyarakat, 

peran merupakan halyang dianggap begitu penting karena peran memiliki 

fungsi untuk mengatur suatu perilaku seseorang berdasar pada norma-

norma yang ada di masyarakat. Dengan demikian peran perawat dalam 

upaya kesehatan masyarakat merupakan suatu kewajiban dalam 

memberikan pelayanan dimana hal tersebut merupakan aspek penting 

gunapeningkatkan dari derajat kesehatan yang setinggi-tingginya suatu 

masyarakat.73 

Pada upaya kesehatan masyarakat salah satu kegiatan yang 

dilaksanakan dengan berorientasi sasaran ini yaitu kegiatan promosi 

kesehatan. Kegiatan tersebut termasuk dalam upaya pelayanan kesehatan 

promotif yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan 

kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi 

kesehatan. Tujuan dari pelaksanaan promosi kesehatan tersebut yaitu 

untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, serta 

memulihkan kesehatan yang ditujukan kepada kelompok maupun 

masyarakat.74 

Berdasarkan hal tersebut narasumber perawat mengatakan 

penyuluhan dan konseling merupakan salah satu tugas pokok dalam upaya 

kesehatan masyarakat berdasarkan dengan temuan kasus di lapangan. 

Adapun kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan yaitu penyuluhan 

tentang PHBS. Untuk kegiatan PHBS yang menjadi sasaran kegiatan yaitu 

warga, kader, sekolah dan tempat-tempat umum. Dari hasil identifikasi 

petugas kesehatan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat ini khususnya 

daerah pulau masih sangat kurang. Hal tersebut yang menjadi 

fokusPuskesmas dalam melaksanakan penyuluhan terkait pentingnya 

perilaku hidup bersih dan sehat. Narasumber perawat mengatakan 
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khususnya daerah pulau harus ada upaya pemicuan untuk jamban sehat, 

karena sebagian besar masyarakat daerah pulau sudah terbiasa untuk 

buang air besar ke pantai. Jadi agar perilaku hidup bersih dan sehat bisa 

terlaksana dengan baik, maka lintas program seperti bidan desa, kesling, 

sanitarian dan lintas sektor harus turut aktif dalam memonitoring kegiatan 

tersebut.75 

Perawat mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan ini 

diharapkan masyarakat setempat memiliki kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan untuk mendorong kemandirian masyarakat dan pola hidup 

keluarga agar berperilaku sehat. Dengan demikian akan tercipta 

lingkungan yang sehat dan terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. 

Peraturan Menteri Kesehatan No 39 tahun 2016 tentang pedoman 

penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga 

pada Pasal 3 ayat (1) butir l disebutkan bahwa “Dalam rangka 

penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, 

ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status 

kesehatan sebuah keluarga salah satunya yaitu keluarga mempunyai akses 

atau menggunakan jamban sehat. Jadi upaya pemicuan jamban sehat 

merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan Indonesia Sehat 

dengan pendekatan keluarga. 

Selanjutnya hasil wawancara terhadap narasumber perawat dalam 

kelompok kerja (pokja) upaya kesehatan perorangan dikatakan bahwa 

dalamLayanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) salah satu kegiatan 

yang dilakukan yaitu memenuhi kebutuhan pasien dalam proses 

pendaftaran dan didukung oleh sarana dan lingkungan yang memadai. 

Pemenuhan kebutuhan pasien akan pelayanan kesehatan sangat penting 

sesuai dengan Undang-Undang No 39 tahun 2009 tentang kesehatan pada 

Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. 

                                                             
75 Hasil Wawancara dengan penanggung jawab program upaya kesehatan masyarakat, pada 
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Selanjutnya pada Pasal 7 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk 

mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan 

bertanggung jawab”.76 

Pada upaya kesehatan perorangan ini perawat mengatakan bahwa 

dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas perawat dalam 

memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi dan standar prosedur 

operasional dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. 

Dalam pelayanan perorangan perawat lebih berfokus pada pemberian 

pelayanan di ruangan keperawatan. Sebelum pasien memeriksakan 

kesehatan maka ada alur pelayanan yang harus diikuti oleh  

pengunjung/pasien. Dalam penerimaan pasien yang berobat ke puskesmas 

terdapat standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan. Adapun 

SOP dalam penerimaan pasien yaitu:  

1. Menerima pasien dan keluarganya dengan ramah. 

2. Sebelum penderita dibaringkantimbang berat badan, hal ini 

dilakukan bila pasien dapat berdiri.  

3. Melakukan pengkajian data dengan anamnese dan pemeriksaan 

fisik.  

4. Melakukan pelaporan pasien kepada penanggung jawab ruangan.  

5. Memberi penjelasan kepada pasien dan keluarganya terkait tata 

tertib yang berlaku di puskesmas. 

6. Melakukan pencatatan data hasil pengkajian pada catatan medik 

dan catatan perawatan pasien.  

7. Memberitahu prosedur perawatan atau tindakan yang akan 

dilakukan.  

Hasil wawancara terhadap perawat yaitu dalam menerima pasien 

yang berobat ke puskesmas harus sesuai dengan SOP yang berlaku di 

puskesmas. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan perawat 

mengatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan harus berdasarkan 
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standar profesi dan juga standar prosedur operasional. Untuk melindungi 

kepentingan pemakai jasa pelayanan kesehatan, ditetapkan bahwa upaya 

yang dilakukan untuk menimbulkan kepuasan tersebut harus sesuai dengan  

kode etik serta standar pelayanan kesehatan profesi. Suatu pelayanan 

kesehatan, meskipun dapat memuaskan klien, tetapi apabila 

diselenggarakan tidak sesuai dengan kode etik serta standar pelayanan 

profesi, dan bukanlah pelayanan kesehatan yang bermutu.77 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat ditarik 

simpulan bahwa sebagaimana tujuan dari pelaksanaan akreditasi yaitu 

untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang 

berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, 

sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen 

resiko, puskesmas Ulunambo berupaya menyelenggarakan pelayanan 

sesuai standar akreditasi. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih 

terdapat beberapa kekurangan dari program yang dilaksanakan oleh 

puskesmas. Pada upaya kesehatan masyarakat terkait program promosi 

kesehatan masih harus ditingkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada 

masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang teridentifikasi salah 

satunya yaitu pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun untuk 

program upaya kesehatan perorangan lebih berfokus pada pemberian 

pelayanan dalam puskesmas seperti pelayanan pada ruang rawat inap, 

ruang instalasi gawat darurat, dan penerimaan pasien yang berobat.   

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik simpulan bahwa Puskesmas 

Ulunambo dalam pelaksanaan akreditasi berupaya memberikan pelayanan 

yang bermutu kepada masyarakat melalui beberapa program kesehatan 

yang diselenggarakan oleh puskesmas berdasarkan standar 

akreditasi.Meskipun dalam pelaksanaannya masih belum optimal seperti 

dalam upaya kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan kegiatan 

penyuluhan agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan 

pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. 
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Namun Puskesmas Ulunambo tetap berupaya untuk memberikan 

pelayanan yang optimal kepada masyarakat guna mewujudkan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya.  

3. Puskesmas Bahodopi 

KecamatanBahodopi adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Sulawesi 

Tengah Kabupaten Morowali. Adapun luas wilayah Kecamatan Bahodopi 

adalah sekitar 1080,98 km²,merupakan kecamatan terluas yang berada di 

Kabupaten Morowali. Kecamatan ini merupakan Kecamatan wilyah 

industri. Puskesmas Bahodopi terdapat di desa Keurea dan merupakan satu 

satunya Puskesmas yang berada wilayah Kecamatan Bahodopi yang terdiri 

dari satu Kelurahan dan 12 desa.Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di 

Puskesmas Bahodopi secara keseluruhan sebanyak 68 orang tenaga yang 

terdiri dari tenaga Perawat, Bidan, Kesehatan Ligkungan, Farmasi, Gizi, 

dan Non Medis. Adapun jumlah fasilitas Kesehatan di lingkungan 

Puskesmas Bahodopi terdiri dari 3 Pustu dan 8 Polindes.  

Berikut dibawah ini tabel struktur organisasi Puskesmas Bahodopi: 

Tabel.  6 Struktur Organisasi Puskesmas Bahodopi 

No Jabatan Struktural Profesi 

1 Kepala Puskesmas Kesmas 

2 Tata Usaha/Admininstrasi Perawat 

3 Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat Kesmas 

4 Pelaksana Upaya Kesehatan Perorangan Perawat 

5 Pelaksana Upaya Kesehatan Penunjang Perawat 

6 Poskesdes Bidan 

7 Pustu Bidan 

Sumber: Data Primer Puskesmas Bahodopi Tahun 2018 

Tabel. 7 Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Bahodopi 

No. 
Fasilitas 

Kesehatan 
Tenaga Kesehatan Jumlah Tenaga 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Puskesmas 

Bahodopi 

 

Dokter - 

Perawat 24 

Bidan 34 

Kesehatan Lingkungan 2 

Farmasi 1 

Gizi 1 
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  Kesehatan Masyarakat 6 

Jumlah 68 

Sumber: Data Primer Puskesmas Bahodopi Tahun 2018 

Puskesmasdalam fasilitas pelayanan kesehatan termasuk dalam 

pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi garda terdepan dalam 

upaya pembangunan kesehatan nasional. Pelayanan kesehatan tingkat 

pertama yaitu pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan 

dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik 

perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan 

kesehatan, dan rumah sakit pratama. Peran tenaga kesehatan dalam hal ini 

perawat dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

melalui kegiatan akreditasi sangat penting. Hal tersebut demi terwujudnya 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala puskesmas 

didapatkan hasil yaitu untuk pelaksanaan akreditasi Puskesmas dari 

puskesmas merencanakan untuk pelaksanaan akreditasi tahun 2019, akan 

tetapi dalam proses pelaksanaan puskesmas sudah melakukan persiapan-

persiapan yang harus disiapkan dan dilengkapi menghadapi pelaksanaan 

akreditasi tahun depan. Salah satu kegiatan awal yang dilakukan yaitu 

melakukan kaji banding terhadap puskesmas yang telah melaksanakan 

akreditasi. Hasil dari pengamatan yang diperoleh yaitu untuk penilaian 

dalam pelaksanaan akreditasi terdiri dari tiga bagian meliputi administrasi 

manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perorangan.78 

Puskesmas Bahodopi selalu berupaya memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan 

memanfaatkan setiap potensi sumber daya yang ada di puskesmas.Adapun 

pemanfaatan sumber daya dilakukan secara wajar, efektif, dan 

efisien,jugapemberiannya dilakukandengan aman dan memuaskan secara 

etika, norma, hukum, dan sosial budaya. Hal ini dilakukan dengan tetap 
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memperhatikan setiap kemampuan pemerintahdanketerbatasan, serta 

masyarakat sebagai konsumen.  

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh 

puskesmas terdapat beberapa upaya kesehatan pokok dan upaya 

pengembangan. Selain upaya kesehatan pokok dan pengembangan 

puskesmas dalam menjalankan tugas dalam rangka mendukung 

terwujudnya kecamatan sehat puskesmas menyelenggarakan fungsi upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.  

Pada Pasal 30 ayat (1) dan (2)UU kesehatan juga disebutkan 

mengenai fasilitas pelayanan kesehatan.  

1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut jenis pelayanannya 

terdiri atas: 

a) Pelayanan kesehatan perorangan; dan  

b) Pelayanan kesehatan masyarakat. 

2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a) pelayanan kesehatan tingkat pertama;  

b) pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan  

c) pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 

 

Kepala Puskesmas mengatakan dalam rangka meningkatkan mutu 

pelayanan sebagaimana tujuan dari pelaksanaan akreditasi yaitu 

puskesmas berupaya memberikan pelayanan yang terstandar sesuai dengan 

standard profesi, standard prosedur operasional (SOP), dengan 

mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. Berdasarkan hal 

tersebut Kepala Puskesmas mengatakan bahwa setiap pelayanan yang 

diberikan oleh dokter, perawat, dan bidan harus berdasarkan standar yang 

telah ditetapkan dalam hal ini standar prosedur operasional, dan standar 

profesi.79 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara narasumber perawat 

bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan melalui program upaya 

kesehatan masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan yang 
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terstandar. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi / 

langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin 

tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan 

konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi 

pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan 

standar profesi. Selain dari itu faktor pengetahuan dan keterampilan dari 

petugas kesehatan yang diimbangi dengan sarana pelayanan kesehatan 

akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga 

akan mampu mengurangi atau mengatasi masalah kesehatan yang timbul 

dimasyarakat.80 

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan 

kesehatan timbul akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap masalah 

kesehatan. Hal ini yang kemudian mendorong petugas kesehatan harus 

secara optimal memberikan pelayanan kesehatan melalui konseling atau 

penyuluhan. Misalnya, jadwal imunisasi yang teratur dan penyediaan 

vaksin yang cukup sesuai dengan kebutuhan serta informasi tentang 

pelayanan imunisasi yang memadai untuk masyarakat akan dapat 

meningkatkan cakupan imunisasi sehingga angka keskitan akibat penyakit 

yang bisa dicegah dengan imunisasi bisa ditekan.81 

Hasil wawancara dengan perawat penanggung jawab upaya 

kesehatan masyarakat bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan melalui 

pelaksanaan iumunisasi dan kegiatan penyuluhan tentang pencegahan dan 

pemberantasan penyakit menular, kegiatan tersebut merupakan dengan 

kebutuhan dan temuan kasus dilapangan. Adapun kegiatan yang  

dilakukan tersebut berfokus pada sasaran individu dan kelompok 

masyarakat. Jadi kegiatan tersebut merupakan Upaya Kegiatan Masyarakat 

                                                             
80Farich Achmad, Op.,Cit Hal 12. 
81Ibid., 
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yang Berorietasi Sasaran (UKMBS) yang menjadi salah satu elemen 

penilaian akreditasi dalam upaya kesehatan masyarakat pada bab IV.82 

Pelaksanaan kegiatan imunisasi ini diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan No 12 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi pada 

Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Imunisasi adalah suatu upaya untuk 

menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap 

suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut 

tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan”. Adapun peran 

pemerintah dalam pelaksanaan program imunisasi ini diatur pada Pasal 12 

ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Imunisasi Program”. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber perawat 

penanggung jawab program imunisasi didapatkan hasil yaitu program 

imunisasi merupakan salah satu program unggulan di puskesmas, karena 

capaian yang diperoleh dari pelaksanaan program imunisasi ini melebihi 

target. Jadi masyarakat khususnya di daerah bahodopi sangat banyak 

karena adanya perusahaan nikel yang beroperasi di Kecamatan Bahodopi. 

Adapun jenis-jenis imunisasi yang diberikan mulai dari usia 0 bulan-5 

tahun, mulai dari imunisasi HB 0 suntikan bayi baru lahir atau suntikan 

neonatus usia 0 bulan-7 hari, imunisasi lain yag diberikan yaitu BCG, 

DPT, Polio, campak dan untuk vaksin yang 1 tahun 6 bulan disebut DPT 

HB hip atau combo untuk suntikan tambahan, kemduian untuk campak 

tambahan di usia 2 tahun-3 tahun.83 

Perawat dalam menjalankan perannya terhadap pemberian 

pelayanan kesehatan masyarakat melalui tindakan keperawatan pada 

kegiatan imunisasi, juga memiliki fungsi dalam menjalankan peran 

tersebut. Fungsi merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai 

dengan perannya. Dalam menjalankan perannya perawat memiliki fungsi 

                                                             
82Hasil Wawancara dengan perawat penanggung jawab program upaya kesehatan masyarakat, 
pada tanggal 5 September 2018. 
83 Hasil Wawancara dengan penanggung jawab program imunisasi, pada tanggal 5 September 
2018. 
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interdependen pada kegiatan imunisasi. Interdependen maksudnya yaitu 

perawat melakukan dan melaksanakan perannya melalui kerja tim yang 

bersifat ketergantungan, baik dalam tim keperawatan maupun dalam tim 

kesehatan seperti bidan, dan  profesi kesehatan masyarakat.84 

Peran interdependen tersebut terlihat melalui kolaborasi dengan 

tenaga kesehatan lain terkait pelaksanaan imunisasi yakni tenaga bidan, 

dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi dilapangan. Pelaksanaan imunisasi 

itu sendiri disebutkan pada Permenkes No 12 tahun 2017 pada Pasal 30 

disebutkan bahwa “Pelayanan Imunisasi Program dilaksanakan oleh 

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Terkait untuk 

penyuntikan TT terhadap ibu hamil dilakukan oleh bidan puskesmas atau 

bidan desa. 

Perawat mengatakan bahwa pelaksanaan imunisasi dilapangan 

terdapan hambatan yang ditemui salah satunya yaitu tidak seimbangnya 

jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kesehatan dalam hal ini petugas 

imunisasi yang melakukan kegiatan imunisasi dalam pemberian vaksinasi. 

Pada tahun 2017 pihak puskesmas sudah mengirimkan data lengkap ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga Dinas Kesehatan Provinsi untuk 

bayi-balitanya berada di angka 4.000. Kemudian pada januari-februari 

2018 jumlahnya mengalami peningkatan yang begitu besar berkisar 4.500-

5.000, jadi dengan jumlah tersebut jumlah vaksin yang akan didatangkan 

di puskesmas tidak sesuai dengan jumlah penerima vaksin. Hal tersebut 

yang kemudian menjadi salah satu keluhan di masyarakat yang 

mengatakan tidak terpenuhinya pelayanan imunisasi tersebut.  

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu ibu 

bayi mengatakan bahwa untuk pelaksanaan imunisasi di Kecamatan 

Bahodopi sudah berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya 

masih terdapat beberapa kekurangan seperti tidak tidak tercovernya 

dengan baik jumlah bayi yang akan menerima vaksin dengan vaksin yang 
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tersedia. Jadi untuk pelaksanaan imunisasi itu sendiri kadang dilaksanakan 

tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Untuk daerah bahodopi ini banyaknya 

warga pendatang baru yang tidak terdata dengan baik sehingga 

mengakibatkan pelaksanaan imunisasi tidak berjalan optimal.   

Berdasarkan hasil wawancara  tersebut bisa ditarik simpulan bahwa 

dibutuhkan koordinasi yang baik antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

dalam menyediakan jumlah vaksin sesuai dengan kebutuhan dilapangan 

agar semua bayi bisa memperoleh haknya untuk mendapatkan imunisasi 

lengkap.  Hal lain yang bisa dilihat yakni pada pelaksanaan imunisasi 

perawat sangat berperan dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam 

upaya kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya.85 

Perawat dalam upaya memberikan pelayanan keperawatan 

memiliki peran sesuai tugas dan wewenangnya. Beberapa hal yang 

menjadi peran perawat berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi yaitu 

perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, mempertahankan kebutuhan 

dasar manusia melalui pelayanan keperawatan dengan masalah yang 

muncul dapat ditangani dengan diagnosis, perencanaan, dan evaluasi. 

Peran perawat sebagai edukator membantu pasien dalam meningkatkan 

pengetahuan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan yang memungkinkan 

terjadi perubahan perilaku pada pasien setelah memperoleh pengetahuan. 

Adapun peran perawat sebagai koordinator merupakan salah satu kegiatan 

pada Layanan Klinis yang Berorientasi Lapangan (LKBP) yaitu 

melakukan perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian pelayanan 

kesehatan sehingga pemeberian pelayanan dapat terarah dan sesuai 

kebutuhan pasien. 

Jadi berdasarkan beberapa peran perawat yang telah disebutkan 

diatas peran perawat berdasarkan fungsinya dalam ilmu keperawatan telah 

dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan 

                                                             
85 Hasil Wawancara dengan penanggung jawab program imunisasi, pada tanggal 5 September 
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masyarakat yang setinggi-tingginya melalui peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan. Dalam upaya kesehatan masyarakan peran serta masyarakat 

sangat dibutuhkan dimana individu, keluarga maupun masyarakat sebagai 

pelaku dari kegiatan upaya peningkatan kesehatan itu sendiri bertanggung 

jawab atas kesehatannya sendiri berdasarkan asas kebersamaan dan 

kemandirian.   

 

Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan pemeliharaan 

kesehatan masyarakat salah satu kegiatan yang dilaksanakan yang 

berorientasi sasaran (UKMBS)yaitu kegiatan promosi kesehatan. Pada 

Undang-Undang No 39 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 ayat 

(12) disebutkan bahwa “Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu 

kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih 

mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan”. Kegiatan 

promosi kesehatan pada UU kesehatan diatur dalam Pasal 12 ayat (5) 

disebutkan bahwa “Promosi kesehatan dilakukan melalui: penyuluhan, 

konsultasi, bimbingan dan konseling, intervensi perubahan perilaku, 

pemberdayaan, pelatihan, atau pemanfaatan media informasi”. Pelayanan 

kesehatan promotif merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan oleh puskesmas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber perawat dalam 

pelaksanaan promosi kesehatan didapatkan hasil yaitu untuk pelaksanaan 

promosi kegiatan yang dilakukan yaitu penyuluhan. Penyuluhan yang 

dilakukan berdasarkan hasil laporan untuk penyakit yang tertinggi di 

masyarakat. Salah satu penyakit yang tertinggi di wilayah Bahodopi yaitu 

penyakit Tuberkolosis (TB), hal tersebut didukung dengan adanya 

perusahaan Tambang Nikel yang beroperasi diwilayah Bahodopi. Perawat 

mengatakan tingginya angka penderita Tuberkolosis ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti polusi udara, yang disebabkan karena aktifitas dari 
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perusahaan tambang. Beberapa langkah pencegahan yang dilakukan dalam 

penyuluhan yaitu penggunaan masker dalam beraktifitas.86 

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yang berorientasi sasaran 

(UKMBS) yaitu kegiatan promosi kesehatan yang menjadi elemen 

penilaian pada pelaksanaan akreditasi. Peraturan Menteri Kesehatan No 82 

Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular pada Pasal 11 

ayat (1) disebutkan bahwa “Upaya pencegahan, pengendalian, dan 

pemberantasan dalam Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan 

melalui kegiatan: promosi kesehatan, surveilans kesehatan, pengendalian 

faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan 

(imunisasi), pemberian obat pencegahan secara massal; dan  kegiatan 

lainnya yang ditetapkan oleh Menteri”. 

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh pihak puskesmas yaitu pemberian obat 

pencegahan secara massal. Akan tetapi hal tersebut belum berjalan dengan 

optimal karena banyaknya jumlah penderita serta terbatasnya stok obat 

yang tersedia, jadi pihak puskesmas  kewalahan dalam melayani penderita 

tuberkolosis. Untuk menindak lanjuti kejadian tersebut pihak puskesmas 

melakukan rujukan ke rumah sakit daerah agar memperoleh pengobatan 

lanjut.  

Peran perawat dalam upaya kesehatan masyarakat merupakan 

sintesa dari praktek keperawatan dan praktek kesehatan masyarakat yang 

diaplikasikan untuk meningkatkan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan 

dari masyarakat. Perawatan kesehatan masyarakat bertujuan membantu 

masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan bagi 

setiapmasyarakat.Selain upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarkan 

oleh puskesmas terdapat juga upaya kesehatan perorangan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan narasumber perawat penanggung jawab program 

upaya kesehatan perorangan didapatkan hasil yaitu untuk peran perawat 

                                                             
86 Hasil Wawancara dengan  perawat pemegang program promosi kesehatan, pada tanggal 5 
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dalam pelaksanaan pelayanan perorangan lebih berfokus pada kegiatan 

pelayanan perorangan di dalam puskesmas. Beberapa kegiatan yang 

dilakukan di ruang unit gawat darurat yaitu melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien (mengobservasi), melakukan pendokumentasian 

asuhan keperawatan yang meliputi perencanaan, perumusan diagnosa 

keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi kondisi pasien untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya. Asuhan keperawatan merupakan suatu 

bentuk pelayanan keperawatan yang termasuk pula dalam bagian integral 

pelayanan kesehatan meliputi kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan 

spiritual yang diberikan langsung pada klien.Beberapa tindakan yang 

dilakukan dalam asuhan keperawatan seperti mengukur tanda-tanda vital, 

nadi, dan suhu badan, dan mendokumentasikan tindakan ke rekam medis 

pasien. Itulah beberapa kegiatan secara umum yang perawat lakukan 

dalam memberikan pertolongan pertama pada pasien darurat.  

Pasal 37 Undang-UndangNomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan menerangkan bahwa perawat berkewajiban: 

a) melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai 

dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

b) memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, 

standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur 

operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

c) merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau 

tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan 

tingkat kompetensinya; 

d) mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar; 

e) memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah 

dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau 

keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya; 

f) melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga 

kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan 

g) melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung terkait 

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas yaitu 

pengunjung mengatakan adanya keluhan terkait pelayanan kesehatan yang 

belum optimal seperti lama waktu antrian dalam loket pendaftaran, 
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pemeriksaan, dan pengambilan obat. Hal yang paling mendasar yaitu tidak 

adanya tenaga dokter dalam memberikan pelayanan.87 Hasil wawancara 

dengan kepala puskesmas terkait pelayanan kesehatan pada puskesmas 

dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Bahodopi dalam menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal 

berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh puskesmas, salah 

satunya yaitu tidak tersedianya tenaga medis/dokter dimana hal tersebut 

akan mempengaruhi terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 

oleh puskesmas. Berdasarkan hal tersebutdapat dikatakan bahwa sistem 

manajemen Puskesmas Bahodopi belum terorganisasi dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap perawat pada Puskesmas 

Laantula Jaya, Puskemas Ulunambo, dan Puskesmas Bahodopi dapat 

disimpulkan bahwa peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi 

puskesmas yaitu terdapat pada ketiga upaya yang menjadi 

instrumenpenilaian yaitu pada administrasi manajemen, upaya kesehatan 

masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan. Pada administrasi 

manajemen yang berkaitan dengan mutu pelayanan Puskesmas peran 

perawat pada peningkatan kualitas pelayanan melalui pemberian 

pelayanan yang efisien, bermutu berdasar keilmuan dan keterampilan serta 

sesuai dengan standar profesi jugastandar prosedur operasional yang ada. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan mutu 

puskesmas yaitu peningkatan kualitas sumber daya kesehatan. Untuk 

peningkatan kualitas tersebut perawat mengikuti pelatihan-pelatihan atau 

workshop untuk memperbarui ilmu dan keterampilan/skill dimana hal 

tersebut akan mempengaruhi pada kualitas pelayanan yang diberikan.  

Pada upaya kesehatan masyarakat (UKM) peran perawat dalam 

kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran 

(UKMBS) pada pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Upaya 

kesehatan promotif merupakan serangkaian kegiatan pada pelayanan 

kesehatan yang lebih mengutamakan promosi kesehatan.Upaya kesehatan 
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masyarakat yang berorientasi sasaran yaitu melakukan identifikasi 

kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu 

yang merupakan sasaran kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan 

yaitu penyuluhan kesehatan yang berhubungan langsung dengan 

kebutuhan masyarakat. Salah satu kegiatan dalam promosi kesehatan yaitu 

program pemberatasan penyakit menular dan kegiatan imunisasi.  

Pada upaya kesehatan perorangan (UKP) beberapa peran perawat 

yaitu dalam Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP). 

Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu pelayanan gawat darurat. Peran 

perawat dalam pelayanan gawat darurat yaitu perawat menerima pasien, 

kemudian mencatat identitas lengkap dan jelas serta informed consent. 

Tindakan selanjutnya yaitu melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-

tanda fital, pemeriksaan fisik awal, pengelompokkan pasien dan diagnosa 

awal. Dalam rangka peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien 

perawat bertanggung jawab memberikan pelayanan yang berkualitas untuk 

pemenuhan kesehatan masyarakat. Tindakan kegawat daruratan 

merupakan keadaan yang mengancam jiwa untuk itu diperlukan perawat 

yang kompeten dalam memberi asuhan keperawatan, dan harus 

meningkatkan kemampuan dalam berbagai peran, serta mengerti 

karakteristik pelayanan keperawatan yang tepat, cermat, cepat, cara 

berkomunikasi dengan baik dalam kondisi darurat (emergency).  

Berdasarkan beberapa peran tersebut yang dilaksanakan oleh 

perawat diharapkan adanya peningkatan mutu klinis dan keselamatan 

pasien di mana hal tersebut menjadi elemen penilaian dalam pelaksanaan 

akreditasi. Terlaksananya peran perawat dalam upaya administrasi 

manajemen, kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dapat 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan  keselamatan  pasien,  

meningkatkan  perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, 

masyarakat dan lingkungannya, serta untuk meningkatkan  kinerja  

puskesmas  itu  sendiri dalam pelayanan  kesehatan  perseorangan  dan  

kesehatan  masyarakat.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari ketiga 

puskesmas yaitu Puskesmas Laantula Jaya, Puskesmas Ulunambo, 

Puskesmas Bahodopi, didapatkan  hasil sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan narasumber di Puskesmas Laantula Jaya 

dapat ditarik simpulan bahwa pelaksanaan akreditasi memberikan manfaat 

atas status akreditasi puskesmas itu sendiri dengan adanya pengakuan 

yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bahwa puskesmas telah memenuhi 

standar pelayanan dan juga sebagai pengguna jasa layanan yaitu 

masyarakat dengan adanya peningkatan mutu pelayanan yang 

diselenggarakan oleh puskesmas. Peningkatan mutu pelayanan yang 

diberikan oleh puskesmas didukung dengan hasil wawancara terhadap 

pengguna jasa layanan bahwa puskesmas Laantula Jaya telah berupaya 

memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat baik dalam 

upaya pelayanan kesehatan masyarakat maupun dalam upaya pelayanan 

kesehatan perorangan dipuskesmas. Pada pelayanan yang diselenggarakan 

diPuskesmas terdapat efisiensi waktu mulai saat pendaftaran sampai 

dengan pengambilan obat di apotik sudah baik. Berbeda halnya sebelum 

pelaksanaan akreditasi terjadi banyak antrian saat pelayanan. Berdasarkan 

hal tersebut puskesmas Laantula Jaya berupaya memberikan pelayanan 

yang optimal demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya. 

Adapun hasil wawancara dengan narasumber Puskesmas 

Ulunambo dapat ditarik simpulan bahwa Puskesmas Ulunambo dalam 

pelaksanaan akreditasi berupaya memberikan pelayanan yang bermutu 

sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan akreditasi puskesmas yaitu 

untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang 

berkesinambungan puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat berdasarkan standar profesi, standar prosedur operasional 

sesuai dengan ketentuan dalam standar akreditasi. Peran perawat dalam 

upaya kesehatan masyarakat berfokus pada kegiatan promosi kesehatan, 
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dimana tujuan promosi kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara 

serta mencegah penyakit. Adapun dalam upaya kesehatan peorangan lebih 

berfokus pada pelayanan dipuskesmas. Pada pelayanan perorangan pada 

puskesmas Ulunambo lebih berfokus pada pelayanan klinis dipuskesmas. 

Secara keseluruhan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas 

sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan 

pada pelaksanaan kesehatan masyarakat seperti belum tercapainya tingkat 

kesadaran yang baik pada masyarakat akan pentingnya perilaku hidup 

bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu adanya upaya 

dari puskesmas melalui penyuluhan-penyuluhan dan juga kordinasi lintas 

sektor yang belum berjalan optimal. Akan tetapi puskesmas Ulunambo 

selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi 

masyarakat.  

Adapun hasil wawancara dengan narasumber dipuskesmas 

Bahodopi dapat ditarik simpulan bahwa dalam penyelenggaraan pelayaan 

yang diberikan oleh Puskesmas Bahodopi belum berjalan secara optimal 

sesuai dengan standar akreditasi. Hal tersebut dapat terlihat dari 

ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang tersedia dipuskesmas 

tersebut. Ketersediaan sumber daya kesehatan sangat mempengaruhi 

terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa kegiatan 

yang dilaksanakan pada program upaya kesehatan masyarakat belum 

berjalan secara optimal seperti  pemberian obat pencegahan secara massal, 

karena banyak jumlah penderita serta terbatasnya jumlah stok obat 

puskesmas cukup kewalahan menangani hal tersebut. Sehingga upaya 

terbaik yang dilakukan oleh puskesmas yaitu dengan memberikan rujukan 

untuk berobat ke rumah sakit agar memperoleh pelayanan kesehatan. 

Adapun pada upaya kesehatan perorangan, peran perawat pada 

peningkatan mutu pelayanan klinis yaitu dengan melakukan pelayanan 

gawat darurat. Dalam pelayanan gawat darurat tersebut perawat sangat 

berperan karena tidak tersedianya tenaga dokter pada puskesmas 

Bahodopi. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan pengunjung bahwa 
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akibat tidak teredianya tenaga dokter mengakibatkan tidak optimalnya 

pelayanan yang diberikan seperti waktu antrian saat pendaftaran, 

pemeriksaan, dan juga pengambilan obat. Jadi berdasarkan hal tersebut 

dapat ditarik simpulan bahwa Puskesmas Bahodopi dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan belum berjalan secara optimal 

berdasarkan sumber daya yang dimiliki, serta sistem manajemen 

puskesmas belum terorganisasi dengan baik.   

 

C. Faktor Pendukung dan Pengahambat Peran Perawat dalam Pelaksanaan 

Akreditasi Puskesmas untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Puskesmas dan perawat 

mengenai faktor pendukung dan penghambat peran perawat dalam 

pelaksanaan akreditasi Puskesmas adalah: 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung terhadap peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi 

puskesmas: 

a. Peraturan Perundang-Undangan 

Negara mempunyai peranan lewat pemerintah untuk menyusun  

peraturan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

setiap anggota masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah salah satunya mengatur tentang kesehatan agar terciptanya 

pelayanan kesehatan yang optimal dan nondiskriminatif dan 

mewujudkan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang baik. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh 

terhadap pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam 

bidang kesehatan. Pasal 4 butir a dan Pasal 5 butir e Undang Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa “pemerintah 

dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, 

pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan”. 
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Pasal 5 butir e bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung 

jawab dalam membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu tenaga 

kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi dan 

pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan”. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 

tentang Puskesmas, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menjadi garda depan dalam penyelenggaraan upaya 

kesehatan dasar khususnya dalam era JKN saat ini. Adapun kebijakan 

yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya peningkatan 

mutu pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya 

Puskesmas adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan 

No 46 tahun 2015 tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik 

Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri 

Dokter Gigi.  

Tenaga keperawatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan juga diatur dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan disebutkan bahwa ”pelayanan keperawatan adalah suatu 

bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari 

pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan 

ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik 

sehat maupun sakit”. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan Pasal 37 dikatakan bahwa perawat memiliki kewajiban 

“memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar 

pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Sumber Daya Manusia  

Ketersediaan sumber daya manusia sangat berpengaruh pada 

penyelenggaraan pelayanan  kesehatan di puskesmas. Sebagian 

puskesmas mempunyai kendala dalam jumlah tenaga yang kompeten 

terhadap program kesehatan. Kendala tenaga ini sangat kecil bisa 
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diatasi oleh puskesmas, dimana peraturan tidak memungkinkan 

puskesmas untuk menambah tenaga sendiri. Ketersediaan tenaga 

sangat tergantung dari tingkat yang lebih tinggi baik pemerintah 

kabupaten maupun pemerintah pusat. 

 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat terhadap peran perawat dalam pelaksanaan 

akreditasi puskesmas:  

a. Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan. Sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 1 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

yaitu : 

“Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, 

tenaga, perbekalan kesehatan, kesediaan farmasi dan alat-alat 

kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi 

yang dimanfaatkan untuk meyelenggarakan upaya kesehatan 

yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau 

Masyarakat”. 

 

Sebagian puskesmas mempunyai kendala dalam jumlah 

tenaga yang kompeten terhadap program kesehatan. Kendala 

tenaga ini sangat kecil bisa diatasi oleh puskesmas, dimana 

peraturan tidak memungkinkan puskesmas untuk menambah 

tenaga sendiri. Ketersediaan tenaga sangat tergantung dari tingkat 

yang lebih tinggi baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah 

pusat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat faktor 

penghambat dalam pelaksanaan tindakan biasanya apabila pasien 

yang datang cukup banyak berasal dari para pekerja di perusahaan 

yang mengalami kecelakaan kerja. Dengan banyaknya jumlah 

penduduk dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan terutama 

dokter jadi petugas puskesmas cukup kewalahan dalam 

memberikan pelayanan kegawatdaruratan. Apabila terdapat pasien 
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yang membutuhkan pertolongan pihak puskesmas memberikan 

pertolongan pertama dan selanjutnya di rujuk ke rumah sakit 

daerah untuk penanganan lebih lanjut. Jadi selama tenaga dokter 

di Puskesmas bahodopi belum tersedia karena adanya mutasi 

mendadak jadi pelayanan sementara dilakukan oleh perawat. 

Jadi menurut analisis peneliti, puskesmas bahodopi harus 

menambah dokter, agar beban kerja perawat dapat diatasi 

sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan berjalan dengan 

efisien, untuk itu kepala puskesmas dapat mengusulkan ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten untuk menambah tenaga dokter sehingga 

pelayanan di Puskesmas dapat berjalan dengan optimal guna 

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dan perawat dapat melaksanakan pelayanan 

keperawatan sesuai tugas dan kewenangannya. 

b. Beban kerja petugas puskesmas. Keterbatasan tenaga di puskesmas 

menyebabkan satu tenaga bisa memegang beberapa program. 

Apabila mengacu pada standar akreditasi dimana satu program 

mempunyai SOP dan pertanggungjawaban tersendiri, maka bisa 

dibayangkan satu orang petugas harus membuat SOP dan 

pertanggungjawaban beberapa program, tentu saja hal tersebut 

akan mempengaruhi kinerja petugas kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan perawat di puskesmas 

Ulunambo perawat mengatakan bahwa perawat memegang lebih 

dari satu program kesehatan yaitu program kusta dan malaria 

sehingga beban kerja perawat semakin bertambah.  

Menurut analisis peneliti seharusnya setiap perawat 

idealnya memegang satu program kesehatan karena mengacu pada 

standar akreditasi dimana satu program mempunyai SOP dan 

pertanggungjawaban tersendiri, maka untuk mengoptimalkan 

kinerja perawat dalam mempertanggung jawabkan program yang 

dipegang hanya berfokus pada satu program saja sehingga 
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pelaksanaanya dapat berjalan dengan efektif dan optimal, untuk 

mengatasi hal tersebut perlu adanya penambahan tenaga perawat 

untuk mengambil beberapa program kesehatan lainya untuk 

mensukseskan semua program yang dijalankan.  

c. Sarana dan Prasarana Puskesmas. Kelengkapan sarana dan 

prasarana sebagai dasar untuk melakukan pelayanan yang 

terstandar belum sepenuhnya tersedia. Penilaian akreditasi akan 

mendasarkan pada sarana yang tersedia dalam melakukan 

pelayanan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Puskesmas 

bahwa salah satu yang menjadi penghambat dalam melaksanakan 

pelayanan kesehatan adalah luas ruang perawatan yang belum 

ideal dengan banyaknya pasien yang berobat, jadi sarana 

prasarana merupakan harus tersedia sesuai standar sebagai 

penunjang pelayanan kesehatan.  

Menurut analisis peneliti bahwa kelengkapan sarana dan 

prasarana merupakan bagian terpenting untuk menunjang 

pelayanan kesehatan, selain ketersediaan alat kesehatan 

pengelolaan juga sangat penting dan harus aman, bermanfaat, 

bermutu dan terjangkau bagi masyarakat serta pengamanan alat 

kesehatan di selenggarakan untuk melindungi masyarakat dari 

bahaya yang disebabkan oleh pengguna alat kesehatan yang tidak 

memenuhi persyaratan mutu atau keamanan dan kemanfaatan. 

Oleh karena itu, kondisi maupun fungsi dari sarana fisik alat 

kesehatan tersebut harus dalam keadaan baik dan mendukung 

pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan 

koordinasi yang baik dan terpadu antara tenaga kesehatan sebagai 

penanggung jawab di puskesmas. 
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