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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan satuan kerja

perangkat daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab

menjalankan kebijakan Kota Semarang dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 97

Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat

Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kota Semarang ditetapkan

pembentukan UPTD Puskesmas yang bertugas melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan yang meliputi

pelayanan, pembinaan, dan pengembangan upaya kesehatan secara

paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Kota Semarang memiliki sejumlah 37 Puskesmas terdiri dari:

Puskesmas Mijen, Puskesmas Karang Malang, Puskesmas Gunung

Pati, Puskesmas Sekaran, Puskesmas Srondol, Puskesmas Ngesrep,

Puskesmas Padang Sari, Puskesmas Pudakpayung, Puskesmas

Pengandan, Puskesmas Pandanaran, Puskesmas Lamper Tengah,

Puskesmas Candi Lama, Puskesmas Kagok, Puskesmas Kedung
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Mundu, Puskesmas Rowosari, Puskesmas Tlogosari Kulon,

Puskesmas Tlogosari Wetan, Puskesmas Genuk, Puskesmas Banget

Ayu, Puskesmas Gayamsari, Puskesmas Halmahera, Puskesmas

Karang Doro, Puskesmas Bugangan, Puskesmas Bandarharjo,

Puskesmas Bulu Lor, Puskesmas Poncol, Puskesmas Miroto,

Puskesmas Karang Ayu, Puskesmas Lebdosari dan Puskesmas

Manyaran .

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah enam Puskesmas

dengan status akreditasi yang berbeda, antara lain: Puskesmas

Gayamsari dengan status akreditasi paripurna, Puskesmas Gunungpati

dan Puskesmas Tlogosari Wetan dengan status akreditasi utama,

Puskesmas Srondol dan Puskesmas Halmahera dengan status

akreditasi madya, serta Puskesmas Kedung Mundu dengan status

akreditasi dasar.

Peneliti melakukan wawancara dan observasi kegiatan

pelayanan kesehatan guna menilai cara pengelolaan pelayanan

masing-masing Puskesmas. Hasil penelitian dapat dirangkum

menggunakan tabel sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Rangkuman Pengelolaan Pelayanan Puskesmas di Kota
Semarang

No Keterangan Gayamsari Gunungpati Tlogosari
Wetan

Srondol Halmahera Kedung
Mundu

1. Jumlah
kelurahan

3 kelurahan 11 kelurahan 8 kelurahan 3 kelurahan 4 kelurahan 7 kelurahan

2. Luas Wil Kerja 6,18 km2 36,48 km2 28.926 m2 8,78 km2 3,11 km2 23,37 km2

3. Jumlah Nakes 15 Nakes 22 Nakes 22 Nakes 18 Nakes 16 Nakes 30 Nakes

4. Jumlah pasien
umum per hari

200 pasien/
hari

150 pasien/
hari

200
pasien/hari

100 pasien/
hari

180 pasien/
hari

150 pasien/ hari

5. Jumlah pasien
gigi per hari

20 pasien/
hari

15 pasien/
hari

20 pasien/
hari

10 pasien/
hari

15-20
pasien/hari

15 pasien/hari

Sumber : Sumber data primer diolah

b. Data Akreditasi Puskesmas Sebagai Wilayah Kerja dari Dinas

Kesehatan Kota Semarang

Tabel 3.2 Data Status Akreditasi Seluruh Puskesmas di Wilayah Kerja
Dinas Kesehatan Kota Semarang

No Nama Puskesmas Status Akreditasi
1. Puskesmas Mijen Madya
2. Puskesmas Karang Malang Madya
3. Puskesmas Gunungpati Utama
4. Puskesmas Sekaran Madya
5. Puskesmas Srondol Madya
6. Puskesmas Ngesrep Madya
7. Puskesmas Padang Sari Madya
8. Puskesmas Pudakpayung Dasar
9. Puskesmas Pegandan Dasar
10. Puskesmas Pandanaran Dasar
11. Puskesmas Lamper Tengah Madya
12. Puskesmas Candi Lama Madya
13. Puskesmas Kagok Madya
14. Puskesmas Kedung Mundu Dasar
15. Puskesmas Rowosari Utama
16. Puskesmas Tlogosari Kulon Dasar
17. Puskesmas Tlogosari Wetan Utama
18. Puskesmas Genuk Madya
19. Puskesmas Bangetayu Dasar
20. Puskesmas Gayamsari Paripurna
21. Puskesmas Halmahera Madya
22. Puskesmas Karang Doro Dasar
23. Puskesmas Bugangan Dasar
24. Puskesmas Bandarharjo Madya
25. Puskesmas Bulu Lor Madya
26. Puskesmas Poncol Madya
27. Puskesmas Miroto Madya
28. Puskesmas Karang Ayu Madya
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29. Puskesmas Lebdosari Madya
30. Puskesmas Manyaran Utama
31. Puskesmas Krobokan Madya
32. Puskesmas Ngemplak Simongan Madya
33. Puskesmas Mangkang Madya
34. Puskesmas Karang Anyar Madya
35. Puskesmas Ngaliyan Utama
36. Puskesmas Tambak Aji Madya
37. Puskesmas Purwoyoso Madya

Sumber : Data Dasar Puskesmas Tahun 2019

2. Hasil Wawancara

a. Hasil wawancara dengan Responden

1) Hasil Wawancara dengan Kepala Puskesmas

Hasil wawancara dengan dr YA (Kapus Gunungpati) dengan

masa kerja 7 tahun, dr HD (Kapus Srondol) dengan masa kerja dua

tahun, HN (Kapus Gayamsari) dengan masa kerja tiga tahun, dr TS

(Kapus Halmahera) dengan masa kerja 8 bulan, CR (Kapus Kedung

Mundu) dengan masa kerja 10 bulan dan SN (Kapus Tlogosari

Wetan) dengan masa kerja 10 bulan, dilaksanakan pada tanggal 25-

27 Juni 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masing-masing

Kepala Puskesmas yang memiliki tugas dan fungsi: menyusun

rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas, melakukan pengendalian

dan penilaian kegiatan Puskesmas, memeriksa dan menandatangani

hasil kegiatan program Puskesmas, menilai kinerja staf setiap tahun,

melaksanakan tugas koordinasi lintas sektoral, mentaati peraturan

dan kebijakan Dinas Kesehatan dan mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
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Terkait dengan hasil penelitian mengenai pengelolaan

Puskesmas oleh masing-masing Kepala Puskesmas, disajikan dalam

bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Wawancara dengan Masing-Masing Kepala
Puskesmas

No Pertanyaan Gunungpati Srondol Gayamsari Halmahera Kedung
Mundu

Tlogosari
Wetan

1. Pengetahuan
PMK No 75 Th
2014

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu

2. Uraian
penjelasan PMK
tersebut

PMK 75
mengatur
SDM, sarpras
dan kegiatan
Puskesmas

PMK 75
mengatur
SDM,
sarpras dan
kegiatan
Puskesmas

PMK 75
mengatur
sarpras,
ruangan,
SDM, visi
dan misi
Puskesmas

PMK 75
mengatur
tentang
segala hal
tentang
pelaksanaan
Puskesmas

PMK 75
mengatur
tentang
pengelolaan
Puskesmas,
meliputi jenis
kegiatan,
SDM, sarana
dan
prasarana,
serta
ketentuan
gedung

PMK 75
mengatur
tentang SDM.
Sarpras,
ketentuan
gedung, visi
dan misi
Puskesmas

3. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Tidak ada
sosialisasi

DKK
Semarang

DKK
Semarang

DKK
Semarang

DKK
Semarang

DKK Semarang

4. Regulasi
internal tentang
UKM,UKP,
farmasi,
laboratorium,
pembinaan
jejaring dan
rujukan

Ada, berupa
SPO rawat
jalan
SPO rawat
inap
SPO
kefarmasian
SPO layanan
laboratorium

Ada, berupa
SPO rawat
jalan
SPO layanan
kefarmasian
SPO layanan
laboratorium

Ada, berupa
SPO rawat
jalan
SPO rawat
inap
SPO
pelayanan
obat dan
laboratorium
Surat tugas

Ada, berupa
SPO
penerimaan
pasien rawat
jalan dan
rawat inap
SPO
pelayanan
farmasi dan
laboratorium,
serta surat
tugas

Ada, berupa
SPO rawat
jalan
SPO layanan
farmasi dan
SPO layanan
laboratorium

Ada , berupa
SPO rawat jalan
SPO layanan
farmasi dan
SPO layanan
laboratorium

5. Pengetahuan
ketersediaan
SDM menurut
PMK No 75 Th
2014

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Paling sedikit
memiliki
dokter, dokter
gigi, bidan,
perawat, tenaga
gizi, tenaga
kefarmasian
dan tenaga
laboratorium

6. Regulasi
internal terkait
klasifikasi SDM

Tidak ada,
karena sudah
ditetapkan
oleh BLUD

Tidak ada,
karena
sudah
ditetapkan
oleh BLUD

Tidak ada,
karena sudah
ditetapkan
oleh BLUD

Tidak ada,
karena sudah
ditetapkan
oleh BLUD

Tidak ada,
karena sudah
ditetapkan
oleh BLUD

Tidak ada,
karena sudah
ditetapkan oleh
BLUD

7. Pengetahuan
tentang PMK
No 44 Th 2016

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu
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8. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Internet Internet Internet Internet Internet Internet

9. Program
perencanaan
yang dimiliki
Puskesmas

Rencana
kerja tahunan
(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

Rencana
kerja
tahunan dan
bulanan
(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

Rencana
kerja tahunan
dan bulanan
(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

Rencana
kerja tahunan
dan bulanan
(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

Rencana
kerja tahunan
dan bulanan
(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

Menyusun
RSB,RBA,RUK
RPK, dan RTP

10. Regulasi
internal terkait
pencatatan dan
pelaporan

Ada Ada Ada Ada Ada Ada berupa
pedoman/SPO

11. Pelaksanaan
monev di
Puskesmas

Monev
dilaksanakan
melalui
lokmin setiap
bulan

Monev
melalui
lokmin
setiap bulan
dan rapat
kerja setiap
minggu

Monev
melalui
lokmin setiap
bulan

Melalui
lokmin
(lokakarya
mini) setiap
bulan

Melalui
lokmin

Melalui lokmin
setiap bulannya

12. Regulasi
internal terkait
monev

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

13. Kendala dalam
pengelolaan
Puskesmas

Terbatasnya
SDM
menyebabkan
penumpukan
pasien

Terbatasnya
SDM
terutama
dokter gigi

SDM yang
tidak ada
pada jam
kerja
mengganggu
pelayanan

SDM yang
bekerja tidak
sesuai
dengan
tupoksi

Keterbatasan
SDM

Pegawai tidak
lengkap saat
monev karena
ada tugas lain

14. Pengetahuan
tentang PMK
No.46 Th 2015
ttg Akreditasi

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Akreditasi
digunakan
untuk menjaga
mutu dan safety
pasien serta
nakes

15. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Internet Internet Internet Internet Internet Dinas
Kesehatan

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui bahwa keenam Kepala

Puskesmas menyatakan mengetahui tentang pedoman peraturan tata

laksana Puskesmas yaitu Permenekes Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Puskesmas, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh

Kepala Puskesmas yang diteliti telah memahami bahwa ketentuan

tersebut mengatur tentang pengelolaan Puskesmas, mulai dari visi,

misi, ketentuan sarana dan prasarana, SDM, gedung, kegiatan yang

dilaksanakan di Puskesmas, pencatatan dan pelaporan serta
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pengawasan. Sosialisasi peraturan tersebut dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Kota Semarang.

Masing-masing Kepala Puskesmas menyatakan memiliki

peraturan internal terkait pelaksanaan layanan UKM,UKP, farmasi,

laboratorium, pembinaan jejaring dan rujukan dalam bentuk uraian

Pokja, SPO rawat jalan, SPO rawat inap, SPO layanan kefarmasian,

SPO layanan laboratorium dan surat tugas. Ketentuan tersebut sudah

diterapkan pada layanan di Puskesmas sesuai dengan prosedur.

Pengetahuan tentang ketersediaan SDM di Puskesmas

berdasarkan  Permenekes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

yaitu Puskesmas paling sedikit  harus memiliki:  dokter, dokter gigi,

bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan tenaga

laboratorium. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa enam

Kepala Puskesmas mengetahui dan memahami ketentuan tersebut.

Sebagian besar Kepala Puskesmas mengetahui ketentuan ini melalui

internet, selain itu ketentuan ini sudah pernah disosialisasikan oleh

Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Enam Kepala Puskesmas menyatakan tidak memiliki peraturan

internal yang mengatur tentang klasifikasi SDM pemberi layanan,

karena kriteria tersebut sudah ditetapkan oleh BLUD ketika

rekrutmen pegawai melalui seleksi oleh pihak BLUD yang kemudian

ditempatkan pada Puskesmas-Puskesmas.
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Pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan hasil

wawancara dengan keenam Kepala Puskesmas dilaksanakan dengan

melakukan inventarisasi serta pengecekan kekurangan sarana dan

prasarana yang dilakukan secara berkala yaitu setiap bulan. Keenam

Kepala Puskesmas tersebut menyatakan telah memiliki peraturan

internal yang khusus mengatur tentang sarana dan prasarana di

Puskesmas.

Terkait dengan penerapan kelengkapan SDM serta sarana dan

prasarana, dua Puskesmas yaitu Puskesmas Gunungpati dan

Puskesmas Halmahera menyatakan memiliki SDM serta sarana dan

prasarana yang memadai, sedangkan Puskesmas Srondol dan

Tlogosari Wetan menyatakan kekurangan SDM berupa dokter gigi

dan Puskesmas Gayamsari dan Puskesmas Kedung Mundu

menyatakan tidak memiliki apoteker.

Terkait dengan pengetahuan Permenkes Nomor 44 Tahun 2016

tentang Manajemen Puskesmas berdasarkan tabel 3.3 adalah enam

Kepala Puskesmas menyatakan telah mengetahui isi dari peraturan

tersebut. Serta masing-masing Puskesmas telah melaksanakan dan

menerapkan akreditasi yang diulang setiap tiga tahun.

Proses perencanaan Puskesmas pada enam Puskesmas tersebut

dilaksanakan dengan menyusun RKT, RKB dan RUK dengan

program perencanaan meliputi: rencana kerja layanan UKM, layanan

UKP, pembinaan jejaring, dan rujukan. Regulasi internal terkait
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dengan perencanaan tahunan atau lima tahunan telah dimiliki oleh

keenam Puskesmas tersebut, yang digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan perencanaan Puskesmas.

Pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan Puskesmas telah

dilaksanakan oleh keenam Puskesmas tersebut, laporan dilaksanakan

secara harian dan bulanan melalui online menggunakan SIMPUS

dan offline menggunakan buku catatan pasien, dan untuk pasien KIA

menggunakan buku kohort. Berdasarkan hasil wawancara dilaporkan

bahwa keenam Puskesmas telah memiliki peraturan internal tentang

pencatatan dan pelaporan yang digunakan sebagai landasan

pembuatan laporan bagi masing-masing Puskesmas.

Keenam Puskesmas menyatakan melaksanakan kegiatan

pembinaan dan pengawasan melalui lokakarya mini (Lokmin) yang

dilaksanakan secara berkala setiap satu bulan sekali bersama dengan

Kepala Puskesmas. Keenam Puskesmas tersebut menyatakan telah

memiliki SPO berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Sehingga setiap Puskesmas memiliki regulasi yang berbeda dalam

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan

Puskesmas adalah tiga Kepala Puskesmas yaitu Puskesmas

Gunungpati, Srondol dan Kedung Mundu menyatakan kendala

berupa keterbatasan SDM, misalnya: tidak adanya dokter gigi dan

apoteker sebagai penanggung jawab layanan kefarmasian. Kendala



81

di Puskesmas Gayamsari dan Halmahera adalah pegawai tidak ada

ketika jam kerja (misal : sedang dinas luar atau tugas belajar) dan

pegawai tidak melaksanan tugas sesuai dengan tupoksi. Sedangkan

kendala di Puskesmas Tlogosari Wetan adalah pada pelaksanaan

monitoring dan evaluasi, tidak semua pegawai dapat datang pada

kegiatan tersebut, dikarenakan sedang ada tugas lain.

Terkait dengan pengetahuan Kepala Puskesmas tentang

Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi menurut tabel

3.3 adalah keenam Kepala Puskesmas mengetahui dan dapat

menjelaskan mengenai ketentuan akreditasi tersebut. Keenam

Puskesmas menyatakan sudah menjalani proses akreditasi dengan

hasil sebagai berikut: Puskesmas Gunungpati dengan status

akreditasi utama, Puskesmas Srondol dan Halmahera dengan status

akreditasi madya, Puskesmas Gayamsari dengan status akreditasi

paripurna, serta Puskesmas Kedung Mundu dan Tlogosari Wetan

dengan status akreditasi dasar. Masing-masing Puskesmas memiliki

motivasi untuk meningkatkan status akreditasi selanjutnya.

Keenam Kepala Puskesmas menyatakan bahwa adanya

akreditasi dan kelengkapan regulasi internal membawa perubahan

positif bagi Puskesmas yaitu pelayanan yang diberikan lebih

sistematis, terarah dan bermutu.
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2) Hasil wawancara dengan Kepala TU Puskesmas

Hasil wawancara dengan SH (KaTU Gunungpati) dengan masa

kerja 30 tahun, NA (KaTU Srondol) dengan masa kerja 10 tahun,

RY (KaTU Gayamsari) dengan masa kerja 10 bulan, HT (KaTU

Halmahera) dengan masa kerja 9 tahun, AT (KaTU Kedung Mundu)

dengan masa kerja dua tahun dan KR (KaTU Tlogosari Wetan)

dengan masa kerja 27 tahun, dilaksanakan pada tanggal 27-30 Juni

2019.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masing-masing

KaTU Puskesmas yang memiliki tugas dan fungsi: menyusun bahan

rencana strategis, rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup

tugasnya, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan

barang (sarana dan prasarana) Puskesmas, melaksanakan

pengelolaan kearsipan administrasi dan informasi Puskesmas.

Terkait dengan hasil penelitian mengenai pengelolaan

Puskesmas oleh masing-masing KaTU Puskesmas, disajikan dalam

bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Hasil Wawancara dengan Masing-Masing Kepala Tata Usaha
Puskesmas

No Pertanyaan Gunungpati Srondol Gayamsari Halmahera Kedung
Mundu

Tlogosari
Wetan

1. Pengetahuan
PMK No 75 Th
2014

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu

2. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Dinas
Kesehatan

Melalui
Penanggung
jawab
promkes

DKK dan
internet

Internet Internet Internet

3. Regulasi internal
tentang
UKM,UKP,

Ada, dalam
bentuk SPO
rawat jalan

Ada, dalam
bentuk SPO
rawat jalan

Ada, dalam
bentuk SPO
rawat jalan

Ada, dalam
bentuk SPO
penerimaan

Ada, dalam
bentuk SPO
rawat jalan

Ada, dalam
bentuk SPO
rawat jalan
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farmasi,
laboratorium,
pembinaan
jejaring dan
rujukan

SPO rawat
inap
SPO
kefarmasian
SPO layanan
laboratorium

SPO layanan
kefarmasian
SPO layanan
laboratorium

SPO rawat
inap
SPO
pelayanan
obat dan
laboratorium
Surat tugas

pasien rawat
jalan dan
rawat inap
SPO
pelayanan
farmasi dan
laboratoriu
m, serta
surat tugas

SPO layanan
farmasi dan
SPO layanan
laboratorium

SPO layanan
farmasi dan
SPO layanan
laboratorium

4. Pengetahuan
ketersediaan SDM
menurut PMK No
75 Th 2014

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu

5. Alokasi SDM di
Puskesmas

Cukup Kurang,
dokter gigi
tidak ada

Cukup Cukup Cukup Cukup

6. Alokasi sarana
dan prasarana di
Puskesmas

Belum
lengkap
terutama
sarpras
terkait
resusitasi
bayi

Cukup Cukup Sarpras
UKP belum
lengkap

Sarpras tidak
lengkap

Cukup
lengkap
untuk
layanan UKP

7. Pengetahuan
tentang PMK No
44 Th 2016

Tahu, dan
memahami
peraturan
tersebut

Tahu Tahu Tahu, tapi
tidak paham

Tahu Tahu

8. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Rapat dinas Internet Rapat dinas Internet Internet Internet

9. Program
perencanaan
Puskesmas

Rencana
usulan dan
pelaksanaan
kegiatan
(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

Rencana
usulan dan
pelaksaaan
kegiatan(Ukm
,UKP,
jejaring,
rujukan)
berdasarkan
lokmin dan
evaluasi

Rencana kerja
tahunan dan
bulanan
(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

Rencana
kerja
tahunan dan
bulanan
(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

Rencana kerja
tahunan dan
bulanan
(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

Tidak tahu

10. Regulasi internal
terkait
perencanaan
tahunan atau lima
tahun

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

11 Bentuk pencatatan
dan pelaporan di
Puskesmas

Melalui
SIMPUS
online

Melalui
SIMPUS,
catatan harian
dan kohort

Melalui
catatan harian
di status
pasien dan
kohort

Melalui
catatan
harian dan
kohort

Melalui status
pasien, dan
KIA
menggunakan
kohort setiap
harinya

Online
melalui
SIMPUS

12. Regulasi internal
terkait pencatatan
dan pelaporan

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

13. Pelaksanaan
monev di
Puskesmas

Melalui
lokmin setiap
bulan

Monev
melalui
lokmin setiap
bulan

Monev
melalui
lokmin setiap
bulan

Melalui
lokmin
setiap bulan

Melalui
lokmin setiap
bulan

Melalui
lokmin setiap
bulannya

14. Regulasi internal
terkait monev

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

15. Kendala dalam
pengelolaan

Belum semua
pegawai

Petugas tidak
mengetahui

Keterbatasan
sarana dan

Petugas
melaksanak

keterbatasan
komunikasi

Komunikasi
saat monev
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Puskesmas melaksanaka
n tugas sesuai
dengan
pedoman

pedoman
pelayanan

prasarana
peralatan
medis dan
keterbatasan
obat

an tugas
tidak sesuai
dengan
pedoman

dan waktu tidak semua
pegawai
dapat datang

16. Pengetahuan
tentang PMK
No.46 Th 2015 ttg
Akreditasi

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu

17. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Internet Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Internet Internet Internet

Berdasarkan tabel 3.4 terkait dengan pengetahuan Permenkes

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas adalah keenam KaTU

Puskesmas menyatakan telah mengetahui dan memahami tentang

ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa

sebagian besar KaTU Puskesmas mengetahui ketentuan tersebut

melalui internet, sedangkan sosialisasi lainnya berasal dari pihak

Dinas Kesehatan dan penanggung jawab promosi kesehatan

Masing-masing KaTU Puskesmas menyatakan memiliki

peraturan internal terkait pelaksanaan layanan UKM,UKP, farmasi,

laboratorium, pembinaan jejaring dan rujukan dalam bentuk Standar

Prosedur Operasional pada setiap layanan seperti : rawat jalan, rawat

inap, kefarmasian, dan laboratorium. Masing-masing KaTU

Puskesmas menyatakan bahwa layanan sudah dilaksanakan sesuai

dengan SPO yang ada.

Terkait dengan pengetahuan tentang ketersediaan sumber daya

manusia (SDM) dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Puskesmas berdasarkan tabel 3.4 adalah keenam KaTU tersebut

mengetahui dan memahami tentang ketentuan ketersediaan SDM.
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alokasi SDM di lima

Puskesmas yaitu Gunungpati, Gayamsari, Halmahera, Kedung

Mundu dan Tlogosari Wetan menyatakan sudah memiliki SDM yang

mencukupi untuk melaksanakan pelayanan. Sedangkan Puskesmas

Srondol menyatakan kekurangan SDM yaitu tidak adanya dokter

gigi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing

Puskesmas dinilai oleh KaTU Puskesmas Gunungpati, Halmahera

dan Kedung Mundu  belum cukup memadai, terutama pada

pelayanan UKP seperti: alat-alat resusitasi bayi, thermometer dan

termos vaksin. Sedangkan KaTU Puskesmas Srondol, Gayamsari

dan Tlogosari Wetan menilai sarana dan prasarana yang dimiliki

oleh masing-masing Puskesmas sudah cukup memadai untuk

melaksanakan pelayanan.

Pengetahuan KaTU Puskesmas mengenai Permenkes Nomor

44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas yang mengatur

tentang perencanaan Puskesmas berdasarkan tabel 3.4 adalah

keenam KaTU Puskesmas menyatakan mengetahui ketentuan

tentang manajemen Puskesmas. Pengetahuan ketentuan tersebut

sebagian besar diketahui melalui internet.

Proses perencanaan oleh masing-masing Puskesmas adalah

sebagai berikut:

a) Perencanaan Puskesmas Gunungpati melalui RTM, RUK, RPK.
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b) Perencanaan Puskesmas Srondol melalui RUK, RPK, lokmin
dan evaluasi.

c) Perencanaan Puskesmas Gayamsari melalui RPU, RPK dan
RTP.

d) Perencanaan Puskesmas Halmahera melalui RPU, RPK dan
RTP.

e) Perencanaan Puskesmas Kedung Mundu melalui RPU, RPK dan
RTP

f) KaTU Puskesmas Tlogosari Wetan tidak mengetahui proses
perencanaan Puskesmas tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa masing-masing

Puskesmas memiliki proses perencanaan kegiatan yang tidak sama,

perencanaan tersebut disesuaikan dengan peraturan internal yang

dimiliki oleh masing-masing Puskesmas yang mengatur tentang

perencanaan kegiatan Puskesmas.

Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan di keenam Puskesmas

dilaksanakan melalui SIMPUS, catatan harian pasien dan pada buku

kohort bagi pasien KIA dilaksanakan secara berkala setiap hari dan

dikumpulkan setiap bulan. Keenam KaTU Puskesmas menyatakan

telah memiliki peraturan internal yang mengatur tentang kegiatan

pencatatan dan pelaporan di Puskesmas.

Monitoring dan evaluasi keenam Puskesmas dilaksanakan

melalui lokmin setiap bulannya. KaTU masing-masing Puskesmas

menyatakan memiliki peraturan internal terkait dengan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi di Puskesmas.

Kendala pengelolaan Puskesmas yang diungkapkan oleh

keenam KaTU Puskesmas antara lain: banyak petugas yang tidak

melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman layanan, keterbatasan
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sarana dan prasarana berupa peralatan medis dan keterbatasan obat,

dan keterbatasan komunikasi dan waktu yang dimiliki oleh pegawai.

Terkait dengan pengetahuan Permenkes Nomor 46 Tahun 2015

tentang Akreditasi menurut tabel 3.4 adalah keenam KaTU

Puskesmas menyatakan mengetahui dasar peraturan akreditasi

tersebut. Setiap Puskesmas sudah melewati proses akreditasi.

Keenam KaTU Puskesmas menyatakan bahwa adanya akreditasi dan

kelengkapan regulasi internal Puskesmas memberikan perubahan

yang baik sehingga layanan meningkat, keamanan pasien terjamin

serta lebih teratur.

3) Hasil Wawancara dengan Penanggung Jawab UKP Puskesmas

Hasil wawancara dengan IN (Puskesmas Gunungpati) dengan

masa kerja 13 tahun, MR (Puskesmas Srondol) dengan masa kerja 11

tahun, DHM (Puskesmas Gayamsari) dengan masa kerja 4 tahun, EN

(Puskesmas Halmahera) dengan masa kerja 7 tahun, MP (Puskesmas

Kedung Mundu) dengan masa kerja empat bulan dan SI (Puskesmas

Tlogosari Wetan) dengan masa kerja tiga tahun, dilaksanakan pada

tanggal 1-3 Juli 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masing-masing

penanggung jawab UKP Puskesmas memiliki tugas dan fungsi:

mengkoordinir kegiatan UKP, kefarmasian dan laboratorium,

melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UKP, kefarmasian

dan laboratorium, mengkoordinir kegiatan pencatatan dan pelaporan
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UKP, kefarmasian dan laboratorium, mengajukan usulan kebutuhan

alat dan obat, serta mengajukan usulan rencana kegiatan.

Terkait dengan hasil penelitian mengenai pengelolaan

Puskesmas oleh masing-masing penanggung jawab UKP Puskesmas,

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Wawancara dengan Masing-Masing Penanggung Jawab UKP
Puskesmas

No Pertanyaan Gunungpati Srondol Gayamsari Halmahera Kedung
Mundu

Tlogosari
Wetan

1. Pengetahuan
PMK No 75 Th
2014

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu

2. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Dinas
Kesehatan

Melalui
Penanggung
jawab
promkes

DKK dan
internet

Internet Internet Internet

3. Regulasi internal
tentang
UKM,UKP,
farmasi,
laboratorium,
pembinaan
jejaring dan
rujukan

Ada, berupa
SPO rawat
jalan
SPO rawat
inap
SPO
kefarmasian
SPO layanan
laboratorium

Ada, berupa
SPO rawat
jalan
SPO layanan
kefarmasian
SPO layanan
laboratorium

Ada, berupa
SPO rawat
jalan
SPO rawat
inap
SPO
pelayanan
obat dan
laboratorium
Surat tugas

Ada, berupa
SPO
penerimaan
pasien rawat
jalan dan
rawat inap
SPO
pelayanan
farmasi dan
laboratoriu
m, serta
surat tugas

Ada, berupa
SPO rawat
jalan
SPO layanan
farmasi dan
SPO layanan
laboratorium

Ada, berupa
SPO rawat
jalan
SPO layanan
farmasi dan
SPO layanan
laboratorium

4. Pengetahuan
ketersediaan SDM
menurut PMK No
75 Th 2014

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu

5. Bagaimana
alokasi SDM di
Puskesmas

Cukup Kurang,
dokter gigi
tidak ada

Tidak ada
apoteker

Cukup Cukup Cukup

6. Bagaimana
alokasi sarana dan
prasarana
Puskesmas

Belum
lengkap
terutama
sarpras
terkait
resusitasi
bayi

Cukup Cukup Sarpras
UKP belum
lengkap

Sarpras tidak
lengkap

Cukup
lengkap
untuk
layanan UKP

7. Pengetahuan
tentang PMK No
44 Th 2016

Tahu Tahu, tapi
belum
memahami
isinya

Tahu, tapi
belum
memahami

Tahu, tapi
belum
memahami

Tahu Tahu

8. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Internet Rapat dinas Internet Rapat dinas Internet Internet

9. Program
perencanaan yang
dimiliki

Rencana
usulan dan
pelaksanaan

Rencana
usulan dan
pelaksaaan

Rencana kerja
tahunan dan
bulanan

Rencana
kerja
tahunan dan

Rencana kerja
tahunan dan
bulanan

Menyusun
RSB,RBA,R
UK
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Puskesmas kegiatan
(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

kegiatan(Ukm
,UKP,
jejaring,
rujukan)
berdasarkan
lokmin dan
evaluasi

(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

bulanan
(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

(Ukm,UKP,
jejaring,
rujukan)

RPK, dan
RTP

10. Regulasi internal
terkait
perencanaan
tahunan atau lima
tahun

Ada Ada Ada Ada Ada Ada melalui
SK dan SPO

11. Regulasi internal
terkait pencatatan
dan pelaporan?

Ada Ada Ada Ada Ada Ada berupa
pedoman/SP
O

12. Pelaksanaan
monev di
Puskesmas

Monev
dilaksanakan
melalui
lokmin setiap
bulan

Monev
melalui
lokmin setiap
bulan

Monev
melalui
lokmin setiap
bulan dan
lokmin
triwulan

Melalui
lokmin dan
ada evaluasi
dari tim
PPM dan
Puskesmas
tiap 3 bulan

Melalui
lokmin

Melalui
lokmin setiap
bulannya

13. Regulasi internal
terkait monev

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

14. Kendala dalam
pengelolaan
Puskesmas

Absensi,
SIMPUS,
notulen rapat
belum
disosialisasik
an secara
optimal

Kepemimpina
n satu arah,
terbatasnya
SDM

Komunikasi
yang kurang
efektif

Kelengkapa
n peralatan
medis dan
obat

Keterbatasan
sarana dan
prasarana

Komunikasi
yang kurang

15. Pengetahuan
tentang PMK
No.46 Th 2015 ttg
Akreditasi

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu

16. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Internet Internet Internet Internet Internet Internet

Pengetahuan masing-masing penanggung jawab UKP

Puskesmas mengenai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Puskesmas berdasarkan tabel 3.5 adalah keenam penanggung jawab

UKP menyatakan mengetahui tentang ketentuan tersebut. Namun

hanya satu penanggung jawab UKP yang dapat menjelaskan isi dari

ketentuan tersebut, yaitu Puskesmas Halmahera, sedangkan kelima

penanggung jawab Puskesmas lainnya belum memahami tentang isi

dari peraturan tersebut.
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Masing-masing penanggung jawab UKP Puskesmas

menyatakan memiliki peraturan internal terkait pelaksanaan layanan

UKM,UKP, farmasi, laboratorium, pembinaan jejaring dan rujukan

dalam bentuk Standar Prosedur Operasional pada setiap layanan

seperti : rawat jalan, rawat inap, penerimaan pasien, kefarmasian,

dan laboratorium serta dalam bentuk surat tugas. Masing-masing

penanggung jawab Puskesmas menyatakan bahwa layanan sudah

dilaksanakan sesuai dengan SPO yang ada.

Terkait dengan pengetahuan tentang ketersediaan sumber daya

manusia (SDM) dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Puskesmas berdasarkan tabel 3.5 adalah keenam penanggung jawab

UKP Puskesmas menyatakan mengetahui tentang ketentuan tersebut.

Alokasi SDM di empat Puskesmas yaitu Gunungpati, Halmahera,

Kedung Mundu dan Tlogosari Kulon menyatakan sudah memiliki

SDM yang mencukupi untuk melaksanakan pelayanan. Sedangkan

Puskesmas Srondol menyatakan kekurangan SDM yaitu dokter gigi,

dan Puskesmas Gayamsari menyatakan tidak memiliki apoteker

sebagai penanggung jawab kegiatan kefarmasian.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing

Puskesmas menurut penanggung jawab UKP Puskesmas Srondol,

Gayamsari dan Tlogosari Wetan sudah cukup memadai. Sedangkan

menurut penanggung jawab UKP Puskesmas Gunungpati,
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Halmahera dan Kedung Mundu menyatakan sarana dan prasarana

belum cukum memadai, terutama pada pelayanan UKP.

Pengetahuan penanggung jawab UKP Puskesmas mengenai

Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas

yang mengatur tentang perencanaan Puskesmas berdasarkan tabel

3.5 adalah keenam penanggung jawab UKP Puskesmas menyatakan

mengetahui ketentuan tersebut dan sebagian besar menyatakan

bahwa mengetahui ketentuan tersebut melalui internet.

Proses perencanaan oleh masing-masing Puskesmas adalah

sebagai berikut:

a) Perencanaan Puskesmas Gunungpati melalui RTM, RUK, RPK.
b) Perencanaan Puskesmas Srondol melalui RUK, RPK, lokmin

dan evaluasi.
c) Perencanaan Puskesmas Gayamsari melalui RPU, RPK dan

RTP.
d) Perencanaan Puskesmas Halmahera melalui RPU, RPK dan

RTP.
e) Perencanaan Puskesmas Kedung Mundu melalui RPU, RPK dan

RTP
f) Puskesmas Tlogosari Wetan melalui P1, P2 dan P3

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa masing-masing

Puskesmas memiliki proses perencanaan kegiatan yang tidak sama,

perencanaan pada masing-masing Puskesmas disesuaikan dengan

peraturan internal tentang perencanaan kegiatan Puskesmas yang

dimiliki oleh masing-masing Puskesmas. Keenam Puskesmas

tersebut menyatakan bahwa memiliki peraturan internal yang

mengatur tentang perencanaan Puskesmas.
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Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan keenam Puskesmas

dilaksanakan melalui SIMPUS, catatan harian pasien dan pada buku

kohort bagi pasien KIA dilaksanakan secara berkala setiap hari dan

dikumpulkan setiap bulan. Keenam penanggung jawab UKP

Puskesmas menyatakan sudah memiliki peraturan internal yang

mengatur tentang kegiatan pencatatan dan pelaporan di Puskesmas.

Monitoring dan evaluasi keenam Puskesmas dilaksanakan

melalui lokmin setiap bulannya. Penanggung jawab UKP

masing-masing Puskesmas menyatakan memiliki peraturan internal

terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Puskesmas.

Kendala pengelolaan Puskesmas yang diungkapkan oleh

keenam penanggung jawab UKP Puskesmas antara lain: sistem

pendukung layanan yang belum berjalan optimal seperti absensi

SIMPUS, tidak adanya sosialisasi hasil notulen rapat kepada staf

yang tidak menghadiri rapat, keterbatasan sarana dan prasaranan dan

komunikas yang tidak efektif antar pegawai.

Terkait dengan pengetahuan Permenkes Nomor 46 Tahun 2015

tentang Akreditasi, keenam penanggung jawab UKP Puskesmas

menyatakan mengetahui dasar peraturan akreditasi dan mengetahui

peraturan tersebut melalui internet. Keenam penanggung jawab UKP

Puskesmas menyatakan bahwa adanya akreditasi dan kelengkapan

regulasi internal Puskesmas memberikan perubahan yang baik
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sehingga pelayanan berjalan sistematis, ada peningkatan mutu

pelayanan, peningkatan keamanan dan kepuasan pasien.

b. Hasil Wawancara dengan Narasumber

1) Hasil wawancara dengan dokter umum Puskesmas

Hasil wawancara dengan dr DE (Puskesmas Gunungpati)

dengan masa kerja 6 tahun, dr AS (Puskesmas Srondol) dengan masa

kerja 9 tahun, dr FF (Puskesmas Gayamsari) dengan masa kerja 4

tahun, dr SW (Puskesmas Halmahera) dengan masa kerja 8 tahun, dr

EL (Puskesmas Kedung Mundu) dengan masa kerja tiga tahun dan

dr BGT (Puskesmas Tlogosari Wetan) dengan masa kerja 8 bulan,

dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juli 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masing-masing

dokter umum Puskesmas memiliki tugas dan fungsi: melaksanakan

pemeriksaan pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku dan

memberikan terapi sesuai diagnosis pasien, membuat rekam medis

sesuai dengan SPO, melaksanakan pelayanan rujukan sesuai SPO

dan melakukan informed consent.

Terkait dengan hasil penelitian mengenai pengelolaan

Puskesmas oleh masing-masing dokter umum Puskesmas, disajikan

dalam bentuk tabel sebagai berikut:
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Tabel 3.6 Hasil Wawancara dengan Masing-Masing Dokter Umum
Puskesmas

No Pertanyaan Gunungpati Srondol Gayamsari Halmahera Kedung
Mundu

Tlogosari
Wetan

1. Pengetahuan
tentang PMK No
75 Th 2014

Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Belum tahu

2. Pemahaman PMK
tersebut

Berisi
tentang acuan
pengelolaan
Puskesmas

Belum
memahami

Belum
memahami

Belum
memahami

Belum
memahami

Belum
memahami

3. Asal sosialisasi
tentang PMK
tersebut

Melalui DKK Melalui DKK Melalui
internet

Melalui
internet

Melalui
internet

Tidak ada
sosialisasi

4. Regulasi internal
terkait
UKM,UKP,farma
si, laboratorium,
pembinaan
jejaring dan
rujukan

Ada, SPO
yang telah
disesuaikan
dengan PMK
No 75 Th
2014 ttg
Puskesmas

Ada SPO
yang disusun
sesuai
pedoman
FKTP

Tidak tahu SPO yang
sudah
disesuaikan
dengan
PMK No 75
Th 2014 ttg
Puskesmas

Ada, SPO
yang sudah
disesuaikan
dengan
pedoman
UKM, UKP,
layanan
farmasi dan
laboratorium

Ada berupa
SPO

5. Kecukupan
jumlah dokter di
Puskesmas

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

6. Keterbukaan
manajemen
pelayanan
Puskesmas dalam
pengambilan
keputusan

Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

7. Pemahaman dan
pengetahuan PMK
No. 44 Th 2016

Belum tahu
dan belum
paham

Tahu namun
belum paham

Belum tahu
dan belum
paham

Tahu tapi
tidak paham

Belum tahu
dan belum
paham

Belum tahu
dan belum
paham

8. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Tidak ada
sosialisasi

Internet Tidak pernah
sosialisasi

Internet Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

9. Program
perencanaan yang
dimiliki oleh
Puskesmas

Tidak tahu P1, P2 dan P3 Tidak tahu Perencanaan
disesuaikan
dengan
PMK 44
RUK dan
RPK
tahunan dan
lima tahun

P1,P2 dan P3 P1,P2 dan P3

10. Mekanisme
pencatatan dan
pelaporan
kegiatan
Puskesmas

Menulis
laporan
setiap hari di
buku pasien

Membuat
catatan harian
dengan
rekapan per
bulan

Online
menggunakan
SIMPUS dan
manual

Pada buku
rekam
medik
pasien (RM)

Membuat
lapran untuk
Kapus, harian
dan bulanan

Melalui
SOAP

11. Mekanisme
monev yang
dilaksanakan oleh
manajemen
Puskesmas

Minlok
sebulan
sekali

Minlok setiap
bulan

Minlok setiap
bulan dan
minlok
triwulan

Monev
setahun 3
kali

Moev 6 bulan
sekali

Monev :
rapat rutin
per bagian
tiap minggu,
minlok tiap
bulan dan
pemeriksaan
audit internal
dan eksternal
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12. Penilaian tata
kelola Puskesmas

Baik Cukup baik Baik Baik Baik Cukup baik

13. Kendala dari
pelaksanaan tata
kelola Puskesmas

Tidak ada Anggaran
kurang

Pegawai
kurang
disiplin

SDM tidak
bekerja
sesuai
pedoman

Monitoring
terlambat

Perbedaan
kemampuan
individu dan
kekurangan
sosialisasi
pedoman

Pengetahuan masing-masing dokter umum Puskesmas

mengenai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

berdasarkan tabel 3.6 adalah kelima dokter umum Puskesmas

menyatakan mengetahui tentang ketentuan tersebut. Namun hanya

satu dokter yang memahami isi dari ketentuan tersebut, yaitu

Puskesmas Gunungpati, sedangkan lima dokter umum lainnya

menyatakan tidak memahami isi dari ketentuan tersebut. Dokter

Puskesmas Tlogosari Wetan tidak mengetahui ketentuan tentang

pengelolaan Puskesmas.

Masing-masing dokter Puskesmas menyatakan bahwa

Puskesmas telah memiliki peraturan internal terkait pelaksanaan

layanan UKM,UKP, farmasi, laboratorium, pembinaan jejaring dan

rujukan dalam bentuk Standar Prosedur Operasional dan surat tugas

yang sudah disesuaikan dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014

tentang Puskesmas. Terkait dengan penerapan ketentuan tersebut

dokter di Puskesmas Gayamsari dan Tlogosari Wetan menyatakan

belum pernah membaca tentang SPO baik layanan rawat jalan

maupun rawat inap. Sedangkan dokter di Puskesmas lain sudah

melaksanakan tugas sesuai dengan aturan atau pedoman.
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Masing-masing dokter Puskesmas menyatakan bahwa jumlah

dokter umum di Puskesmas sudah cukup untuk melayani semua

pasien yang berobat di Puskesmas. Menurut penilaian masing-

masing dokter umum di keenam Puskesmas menyatakan bahwa

manajemen pelayanan Puskesmas sudah cukup terbuka dalam

mengambil keputusan.

Terkait dengan pemahaman dan pengetahuan Permenkes

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas berdasarkan

hasil penelitian adalah dua dokter umum yaitu Puskesmas

Halmahera dan Srondol menyatakan mengetahui dan memahami

ketentuan tersebut, sedangkan empat dokter umum di Puskesmas lain

tidak mengetahui dan tidak memahami tentang ketentuan tersebut.

Terkait dengan program perencanaan Puskesmas berdasarkan

pengetahuan masing-masing dokter umum di Puskesmas adalah:

a) Perencanaan Puskesmas Gunungpati: tidak tahu
b) Perencanaan Puskesmas Srondol: P1,P2 dan P3
c) Perencanaan Puskesmas Gayamsari: tidak tahu
d) Perencanaan Puskesmas Halmahera: melalui RUK dan RPK

tahunan dan lima tahunan
e) Perencanaan Puskesmas Kedung Mundu: P1, P2, dan P3
f) Perencanaan Puskesmas Tlogosari Wetan: P1, P2, dan P3

Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan oleh seluruh dokter

umum yang ada di keenam Puskesmas tersebut. Namun setiap dokter

memiliki pencatatan dan pelaporan yang berbeda pada masing-

masing Puskesmas, yaitu:

a) Dokter umum Puskesmas Gunungpati menulis laporan setiap hari
di rekam medis pasien secara online.
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b) Dokter umum Puskesmas Srondol membuat catatan harian
dengan rekapan per bulan.

c) Dokter umum Puskesmas Gayamsari membuat laporan online
menggunakan SIMPUS dan manual.

d) Dokter umum Puskesmas Halmahera membuat laporan pada
rekam medik pasien.

e) Dokter umum Puskesmas Kedung Mundu membuat laporan
harian dan bulanan

f) Dokter umum Puskesmas Tlogosari Wetan membuat laporan
melalui SOAP.

Monitoring dan evaluasi keenam Puskesmas dilaksanakan

melalui lokmin setiap bulannya. Selain itu terdapat beberapa

Puskesmas yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan tidak

hanya sebulan sekali, seperti Puskesmas Gayamsari yang

melaksanakan lokmin tambahan setiap triwulan, Puskesmas

Halmahera yang melaksanakan monitoring dan evaluasi tiga kali

dalam setahun, dan Puskesmas Tlogosari Wetan yang melaksanakan

monitoring dan evaluasi tiap minggu dan tiap bulan melalui

pemeriksaan audit internal dan eksternal.

Kendala pelaksanaan tata kelola Puskesmas menurut dokter

umum yang bertugas di masing-masing Puskesmas menyatakan tidak

ada sosialisasi pedoman layanan, monitoring yang terlambat dan

petugas yang tidak disiplin. Hal tersebut menjadi faktor penghambat

pelaksanaan pelayanan Puskesmas.

2) Hasil wawancara dengan dokter gigi

Hasil wawancara dengan drg.KF (Puskesmas Gunungpati)

dengan masa kerja 10 tahun, Puskesmas Srondol tidak ada dokter

gigi, drg. DHM (Puskesmas Gayamsari) dengan masa kerja 4 tahun,
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drg.SW (Puskesmas Halmahera) dengan masa kerja 9 tahun, drg.DP

(Puskesmas Kedung Mundu) dengan masa kerja 12 tahun dan

drg.AZ (Puskesmas Tlogosari Wetan) dengan masa kerja tiga tahun,

dilaksanakan pada tanggal 5-7 Juli 2019.

Terkait dengan hasil penelitian mengenai pengelolaan

Puskesmas oleh masing-masing dokter gigi Puskesmas, disajikan

dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Hasil Wawancara dengan Masing-Masing Dokter Gigi
Puskesmas

No Pertanyaan Gunungpati Srondol Gayamsari Halmahera Kedung
Mundu

Tlogosari
Wetan

1. Jumlah dokter gigi
yang bertugas di
Puskesmas

1 dokter gigi - 1 dokter gigi 1 dokter gigi 1 dokter gigi 1 dokter gigi

2. Pengetahuan
tentang PMK No
75 Th 2014

Belum tahu - Tahu Paham Belum tahu Tahu

4. Asal sosialisasi
tentang PMK
tersebut

Tidak ada
sosialisasi

- Melalui
internet dan
dari atasan

Internet Tidak ada
sosialisasi

Internet

5. Regulasi internal
terkait
UKM,UKP,farma
si, laboratorium,
pembinaan
jejaring dan
rujukan

Tidak tahu - Peraturan
internal dibuat
sesuai dengan
PMK No 75
Th 2014

Ada Ada,  namun
saya hanya
tahu SPO
pelayanan gigi

Ada

6. Sudahkah jumlah
dokter di
Puskesmas dapat
mencakup semua
pasien?

Cukup - Kurang Cukup Kurang Cukup

7. Keterbukaan
Manajemen
pelayanan
Puskesmas dalam
pengambilan
keputusan

Terbuka - Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

8. Pemahaman dan
pengetahuan PMK
No. 44 Th 2016

Belum tahu - Tahu Tahu dan
paham

Belum tahu Tahu

9. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Tidak ada
sosialisasi

- Dari internet Internet Tidak ada
sosialisasi

Internet

10 Program
perencanaan yang
dimiliki
Puskesmas

Tidak tahu - Perencanaan
sudah
dilakukan

Perencanaan
meliputi:
SDM, TIH
dan PTP

Ada Ada
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11 Mekanisme
pencatatan dan
pelaporan

Membuat
laporan
harian dari
status pasien

- Melalui
online, harian,
bulanan dan
tahunan

Ya, laporan
harian,
bulanan dan
tahunan

Membuat
laporan harian
dan bulanan

Membuat
catatan
harian dan
bulanan

12. Mekanisme
monev yang
dilaksanakan oleh
manajemen
Puskesmas

Minlok
sebulan
sekali

- Minlok setiap
bulan
Rapat lintas
sektoral

Minlok
setiap bulan

Minlok setiap
bulan

Minlok
setiap bulan

13 Pendapat tentang
tata kelola
Puskesmas

Baik - Sudah baik Cukup baik Kurang baik Cukup baik

14 Kendala dari
pelaksanaan tata
kelola Puskesmas

Kurang
komunikasi
dan SDM

- Komunikasi
antar staf
kurang baik

Perlu
ditunjuk lagi
koordinator
per layanan
dan
orientasi
uraian tugas,
alur
pelayanan
diperjelas
dan ada alur
pelayanan di
setiap
ruangan

Kekurangan
dokter gigi,
kurangnya
komunikasi
antar pegawai
dan sosialisasi

Kurangnya
komunikasi
antar staf
Puskesmas

Pengetahuan dokter gigi di Puskesmas mengenai Permenkes

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menurut tabel 3.7 adalah

dokter gigi di Puskesmas Gunungpati dan Kedung Mundu

menyatakan tidak mengetahui tentang ketentuan tersebut, sedangkan

dokter gigi di Puskesmas Gayamsari, Tlogosari Wetan dan

Halmahera menyatakan mengetahui dan memahami tentang

ketentuan pengelolaan Puskesmas tersebut.

Kelima dokter gigi di masing-masing Puskesmas menyatakan

bahwa ada peraturan internal terkait pelaksanaan layanan

UKM,UKP, farmasi, laboratorium, pembinaan jejaring dan rujukan

dalam bentuk Standar Prosedur Operasional dan surat tugas, yaitu

Puskesmas Gayamsari, Halmahera, Tlogosari Wetan dan Kedung



100

Mundu. Terdapat satu dokter gigi di Puskesmas Gayamsari yang

menyatakan tidak mengetahui tentang peraturan internal Puskesmas.

Terkait dengan pengetahuan Permenkes Nomor 44 Tahun

2016 tentang Manajemen Puskesmas berdasarkan tabel 3.7 adalah

dokter gigi di Puskesmas Gayamsari, Tlogosari Wetan dan

Halmahera menyatakan mengetahui ketentuan tersebut, dimana

informasinya diketahui dari internet. Sedangkan dokter gigi di

Puskesmas Gunungpati dan Kedung Mundu meyatakan belum

mengetahui dan tidak memahami ketentuan tersebut dan tidak

pernah mendapatkan sosialisasi.

Terkait dengan program perencanaan yang dimiliki Puskesmas

berdasarkan tabel 3.7 adalah dokter gigi di Puskesmas Tlogosari

Wetan, Halmahera dan Kedung Mundu menyatakan bahwa ada

program perencanaan Puskesmas, namun dokter tersebut tidak

mengetahui tentang isi dan langkah-langkah perencanaan yang

dilakukan. Satu dokter gigi di Puskesmas Gayamsari yang

menyatakan tidak mengetahui tentang proses perencanaan di

Puskesmas.

Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan oleh seluruh dokter

gigi yang menjalankan praktik di Puskesmas. Namun setiap dokter

memiliki pencatatan dan pelaporan yang berbeda pada masing-

masing Puskesmas, yaitu:

a) Dokter gigi Puskesmas Gunungpati membuat laporan harian dari
status pasien.
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b) Dokter gigi Puskesmas Gayamsari melalui online harian, bulanan
dan tahunan.

c) Dokter gigi Puskesmas Halmahera membuat laporan harian,
bulanan dan tahunan.

d) Dokter gigi Puskesmas Kedung Mundu membuat laporan harian,
bulanan dan tahunan.

e) Dokter gigi Tlogosari Wetan membuat laporan harian, bulanan
dan tahunan baik secara online maupun offline

Masing-masing dokter gigi di Puskesmas Gunungpati,

Gayamsari, Halmahera Kedung Mundu dan Tlogosari Wetan

menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan

melalui lokmin setiap bulannya. Sedangkan kendala pelaksanaan tata

kelola Puskesmas menurut dokter gigi yang bertugas di

masing-masing Puskesmas menyatakan kurangnya komunikasi antar

staf dan kurangnya SDM, kemudian perlu untuk ditunjuk

koordinator setiap bagian pelayanan uraian tugas diperjelas dan

memaksimalkan proses monitoring dan evaluasi.

3) Hasil wawancara dengan Petugas Farmasi Puskesmas

Hasil wawancara dengan DA (Puskesmas Gunungpati) dengan

masa kerja 17 tahun, AN (Puskesmas Srondol) dengan masa kerja 26

bulan, SNR (Puskesmas Gayamsari) dengan masa kerja 27 tahun,

SLW (Puskesmas Halmahera) dengan masa kerja 1 tahun, AN

(Puskesmas Kedung Mundu) dengan masa kerja 24 tahun dan DK

(Puskesmas Tlogosari Wetan) dengan masa kerja 2 tahun, yang

dilaksanakan pada tanggal 5-7 Juli 2019.
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Terkait dengan hasil penelitian mengenai pengelolaan

Puskesmas oleh masing-masing petugas farmasi di Puskesmas,

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8 Hasil Wawancara dengan Masing-Masing Petugas Farmasi
Puskesmas

No Pertanyaan Gunungpati Srondol Gayamsari Halmahera Kedung
Mundu

Tlogosari
Wetan

2. Jumlah apoteker
dan tenaga teknis
kefarmasian yang
bertugas di
Puskesmas

1 apoteker
2 TTK

1 apoteker
1 TTK

Tidak ada
apoteker
5 TTK

1 apoteker
2 TTK

Tidak ada
apoteker
3 TTK

Tidak ada
apoteker
2 TTK

3. Pengetahuan
tentang PMK No
75 Th 2014

Tahu Tahu Tidak tahu Tahu Tidak tahu Belum
tahu

4. Pemahaman PMK
tersebut

Belum
memahami

Peraturan yg
mengatur
pendirian
Puskesmas
mulai dari
sarpras, visi
misi, SDM
dan kegiatan
layanan
Puskesmas
(UKM,UKP)

Belum
memahami

Belum
memahami

Belum
memahami

Belum
memaham
i

5. Asal sosialisasi
tentang PMK
tersebut?

Dari internet Dari atasan
dan DKK

Tidak ada
sosialisasi

Internet Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

6. Regulasi internal
terkait
UKM,UKP,farma
si, laboratorium,
pembinaan
jejaring dan
rujukan

SK
Puskesmas
tentang
pengelolaan
kefarmasian,
lainnya tidak
tahu

SPO layanan
farmasi obat
dan BMHP

SPO layanan
farmasi

Ada SK, SPO
dan tupoksi

Tidak tahu Ada,
berupa
SPO
layanan
kefarmasi
an

9. Manajemen
pelayanan
Puskesmas sudah
cukup terbuka
dalam
pengambilan
keputusan?

Cukup
terbuka

Kurang Cukup
terbuka

Cukup terbuka Terbuka Terbuka

10. Pemahaman dan
pengetahuan PMK
No. 44 Th 2016 ?

Belum tahu Belum tahu Belum tahu Belum tahu Belum  tahu Belum
tahu

11. Asal sosialisasi
PMK tersebut?

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

12 Program
perencanaan yang
dimiliki
Puskesmas

Perencanaan
tahunan dan
bulanan

Perencanaan
tahunan

Perencanaan
obat dan
bahan medis
habis pakai

Perencanaan
kebutuhan
obat bulanan

Perencanaan
sediaan
farmasi dan
bahan habis
pakai

Perencana
an
kebutuhan
obat
sesuai
dengan
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kebutuhan
pasien

14 Mekanisme
pencatatan dan
pelaporan

Terdiri dari
catatan
keluar-masuk
obat dan
jumlah
pasien yang
direkap
setiap hari

Ya, harian dan
bulanan
terkait laporan
pemakaian
obat (LPLPO)

Ya, laporan
perputaran
obat, obat
kadaluarsa
dan jumlah
pasien setiap
hari dan
direkap setiap
bulan

Ya, harian dan
bulanan

Ya, setiap hari
terkait obat
dan bahan
medis habis
pakai

Harian
dan
bulanan
meliputi
keluar-
masuk
obat dan
BMHP

15. Mekanisme
monev yang
dilaksanakan
manajemen
Puskesmas

Minlok setiap
bulan

Minlok setiap
bulan

Evaluasi dari
DKK dan
Instalasi
Farmasi
(IF)setiap 3
bulan

Setiap bulan
oleh Kapus
dan IF

Sebulan sekali
oleh Kapus,
Dinkes dan
Instalasi
Farmasi

Sebulan
sekali
melalui
minlok
oleh
Kapus

16 Pendapat saudara,
tentang tata kelola
Puskesmas

Cukup baik Sudah baik Sudah baik Cukup baik Baik Baik

17 Kendala
pelaksanaan tata
kelola Puskesmas

Untuk
layanan
farmasi
belum ada
kunjungan
home care
dan round
visit rawat
inap

Pengadaan
sering tidak
sesuai
rencana,
seperti obat
kosong

Tidak ada Komunikasi
belum
maksimal

Kendala
apoteker dan
TTK di
puskesmas ini
masih kurang

Kendala
tidak ada
apoteker
yang
bertanggu
ng jawab
dalam
pelayanan
kefarmasi
an

Alokasi petugas kefarmasian pada masing-masing Puskesmas

dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Puskesmas Gunungpati: dilaksanakan oleh satu apoteker dan dua
tenaga teknis kefarmasian (selanjutnya disebut dengan TTK).

2) Puskesmas Srondol: dilaksanakan oleh satu apoteker dan satu TTK.
3) Puskesmas Gayamsari: tidak ada apoteker dan dilaksanakan oleh

TTK sejumlah lima orang.
4) Puskesmas Halmahera: dilaksanakan oleh 1 apoteker dan 2 TTK.
5) Puskesmas Kedung Mundu: tidak ada apoteker dan dilaksanakan

oleh 3 TTK.
6) Puskesmas Tlogosari Wetan: tidak ada apoteker dan dilaksanakan

oleh 2 TTK.

Pengetahuan tenaga kefarmasian di Puskesmas mengenai

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menurut tabel

3.8 adalah petugas kefarmasian di Puskesmas Gayamsari, Kedung
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Mundu dan Tlogosari Wetan menyatakan belum mengetahui tentang

ketentuan tersebut, sedangkan petugas kefarmasian di Puskesmas

Gunungpati, Srondol dan Halmahera menyatakan mengetahui tentang

ketentuan pengelolaan Puskesmas tersebut, namun dua diantaranya

yaitu Puskesmas Gunungpati dan Halmahera menyatakan belum

memahami ketentuan tersebut.

Beberapa petugas kefarmasian di Puskesmas menyatakan bahwa

ada peraturan internal terkait pelaksanaan layanan UKM,UKP,

farmasi, laboratorium, pembinaan jejaring dan rujukan dalam bentuk

SK Puskesmas, Standar Prosedur Operasional dan surat tugas, yaitu

Puskesmas Gunungpati, Srondol, Gayamsari, Halmahera dan

Tlogosari Wetan. Terdapat satu petugas kefarmasian di Puskesmas

Kedung Mundu yang menyatakan tidak mengetahui tentang peraturan

internal Puskesmas.

Terkait dengan pengetahuan Permenkes Nomor 44 Tahun 2016

tentang Manajemen Puskesmas menurut tabel 3.8 adalah petugas

kefarmasian di Puskesmas Gayamsari dan Halmahera menyatakan

mengetahui ketentuan tersebut, dimana informasinya diketahui dari

internet. Sedangkan petugas kefarmasian di Puskesmas Gunungpati,

Kedung Mundu dan Tlogosari Wetan meyatakan belum mengetahui

dan memahami informasi mengenai ketentuan tersebut dan tidak

pernah mendapatkan sosialisasi.
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Terkait dengan program perencanaan yang dimiliki Puskesmas

berdasarkan hasil wawancara dengan keenam petugas kefarmasian di

Puskesmas menyatakan bahwa ada program perencanaan Puskesmas

baik bulanan maupun tahunan. Perencanaan bidang kefarmasian

masuk pada perencanaan kebutuhan obat (keluar-masuk obat) setiap

bulanan dan sediaan bahan medis habis pakai (BMHP).

Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan oleh seluruh petugas

kefarmasian yang bertugas di keenam Puskesmas. Pencatatan dan

pelaporan bidang kefarmasian terdiri dari: catatan keluar masuk obat,

(LPLPO) laporan pemakaian obat, sortir obat kadaluarsa , dan

keluar-masuk BMHP yang dilakukan secara harian dan kemudan

direkap setiap bulannya.

Monitoring dan evaluasi bidang kefarmasian di Puskesmas,

dinyatakan oleh keenam petugas kefarmasian melalui lokmin,

sedangkan evaluasi diluar lokmin dilaksanakan evaluasi tiap triwulan

oleh DKK dan Instalasi Farmasi (IF). Adapun materi yang dinilai pada

proses evaluasi adalah: pencapaian kinerja, kelengkapan jumlah dan

jenis SDM, kelengkapan sarana dan prasarana.

Kendala dan kekurangan pengelolaan pelayanan kefarmasian di

Puskesmas, menurut masing-masing petugas kefarmasian adalah:

belum ada kunjungan rumah (home care) dan round visit (bagi rawat

inap), kekurangan apoteker sebagai penanggung jawab kefarmasian,

pengadaan sering tidak sesuai dengan rencana (seperti obat kosong).



106

4) Hasil wawancara dengan petugas administrasi Puskesmas

Hasil wawancara dengan AN (Puskesmas Gunungpati) dengan

masa kerja 15 tahun, AR (Puskesmas Srondol) dengan masa kerja 25

bulan, RK (Puskesmas Gayamsari) dengan masa kerja 20 tahun, KK

(Puskesmas Halmahera) dengan masa kerja 10 tahun, EH (Puskesmas

Kedung Mundu) dengan masa kerja 1 tahun dan RN (Puskesmas

Tlogosari Wetan) dengan masa kerja 1 tahun, yang dilaksanakan pada

tanggal 8-9 Juli 2019.

Terkait dengan hasil penelitian mengenai pengelolaan Puskesmas

oleh masing-masing petugas administrasi di Puskesmas, disajikan

dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Hasil Wawancara dengan Masing-Masing Petugas Administrasi
Puskesmas

No Pertanyaan Gunungpati Srondol Gayamsari Halmahera Kedung
Mundu

Tlogosari
Wetan

2. Jumlah pegawai
administrasi di
Puskesmas

6 orang 3 orang 4 orang 5 orang 3 orang 3 orang

3. Pengetahuan
tentang PMK No
75 Th 2014

Belum tahu Belum tahu Belum tahu Tahu Belum tahu Tahu

4. Pemahaman PMK
tersebut

Belum
memahami

Belum
memahami

Belum
memahami

Merupakan
pedoman
pengelolaan
Puskesmas
berisi
ketentuan
sarana dan
prasarana,
SDM,
kegiatan Pusk
UKM dan
UKP

Belum
memahami

Mengatur
tentang
ketentuan
alat, SDM,
program dan
karakteristik
Puskesmas.

5. Asal sosialisasi
tentang PMK
tersebut?

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Dari atasan Tidak ada
sosialisasi

Dari
seminar

6. Kesesuaian SDM
administrasi
dengan ketentuan
PMK Nomor 75
Tahun 2014

Sesuai Sesuai Sesuai Belum sesuai
karena masih
ada petugas
administrasi
berpendidikan

Sesuai SDM masih
ada 1 yang
berpendidik
an SMA dan
2 lainnya
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SMA berpendidik
an D3

7. Keterbukaan
manajemen
pelayanan
Puskesmas dalam
pengambilan
keputusan

Cukup
terbuka,
melalui
lokmin

Terbuka Cukup
terbuka

Cukup terbuka Terbuka Terbuka

8. Pemahaman dan
pengetahuan PMK
No. 44 Th 2016

Belum tahu
dan belum
paham

Belum tahu
dan belum
paham

Belum tahu
dan belum
paham

Tahu Belum tahu
dan belum
paham

Belum tahu
dan belum
paham

9. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Dari pimpinan Tidak ada
sosialisasi

10 Program
perencanaan yang
dimiliki oleh
Puskesmas

PTP dan PKP Tidak tahu Tidak tahu Berdasarkan
kebutuhan dan
permasalahan,
serta
koordinasi
dengan mitra
dan lintas
sektoral

Tidak tahu Penetapan
anggaran
kemudian
perencanaan

12 Mekanisme
pencatatan dan
pelaporan

Laporan
tertulis harian
dan bulanan
berupa
rekapan
pasien dan
pendapatan
Puskesmas

Laporan
harian dan
bulanan
berupa
rekapan
pasien

Dilakukan
secara tertulis
dan online

Secara online
dan offline

Pelaporan
harian dan
bulanan

Laporan
harian dan
bulanan

13 Mekanisme
monev yang
dilaksanakan oleh
manajemen
Puskesmas

Minlok setiap
bulan

Minlok setiap
bulan

Minlok setiap
bulan

Dari DKK dan
BPJS tiap tiga
bulan

Minlok setiap
bula

Evaluasi
melalui
minlok per
bulan oleh
Kepala
Puskesmas

14 Pendapat tentang
tata kelola
Puskesmas

Baik dan
perlu
ditingkatkan

Sudah baik Sudah baik Sudah baik
namun sering
dobel job

Baik Sudah baik

15 Kendala
pelaksanaan tata
kelola Puskesmas

Tupoksi
belum
berjalan
semestinya

Tidak ada Tidak ada SDM kurang
mumpuni

Pekerjaan
sering di
dobel

Tidak ada

Alokasi petugas administrasi pada masing-masing Puskesmas

menurut tabel 3.9 adalah sebagai berikut:

1) Puskesmas Gunungpati: dilaksanakan oleh enam orang petugas
administrasi.

2) Puskesmas Srondol: dilaksanakan oleh tiga orang petugas
administrasi.

3) Puskesmas Gayamsari: dilaksanakan oleh empat orang petugas
administrasi.

4) Puskesmas Halmahera: dilaksanakan oleh lima orang petugas
administrasi.
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5) Puskesmas Kedung Mundu: dilaksanakan oleh tiga orang petugas
administrasi.

6) Puskesmas Tlogosari Wetan: dilaksanakan oleh tiga orang petugas
administrasi.

Pengetahuan tenaga administrasi di Puskesmas mengenai

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menurut tabel

3.9 adalah tenaga administrasi Puskesmas Gunungpati, Srondol,

Gayamsari dan Kedung Mundu menyatakan belum mengetahui dan

memahami tentang ketentuan pengelolaan Puskesmas tersebut,

sedangkan petugas administrasi di Puskesmas Halmahera dan

Tlogosari Wetan menyatakan mengetahui dan memahami tentang

ketentuan pengelolaan Puskesmas tersebut.

SDM administrasi yang dimiliki oleh Puskesmas Halmahera dan

Kedung Mundu belum sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 75

Tahun 2014 tentang Puskesmas karena masih ada petugas administrasi

yang berpendidikan SMA. Sedangkan pengetahuannya tentang

Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas

menurut tabel 3.9 adalah hanya ada satu petugas administrasi di

Puskesmas Halmahera yang menyatakan mengetahui dan memahami

isi dari ketentuan tersebut. Sedangkan petugas administrasi pada

kelima Puskesmas lainnya menyatakan belum mengetahui dan belum

memahami isi ketentuan tersebut, serta menyatakan tidak pernah

mendapatkan sosialisasi mengenai ketentuan tersebut.

Terkait dengan program perencanaan yang dimiliki Puskesmas

berdasarkan hasil wawancara dengan petugas administrasi diketahui
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bahwa petugas administrasi di Puskesmas Srondol, Gayamsari dan

Kedung Mundu menyatakan tidak mengetahui tentang program

perencanaan Puskesmas. Sedangkan petugas administrasi di

Puskesmas Gunungpati, Halmahera dan Tlogosari Wetan menyatakan

perencanaan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan

Puskesmas, kemudian melalui PTP dan PKP.

Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan oleh seluruh petugas

administrasi yang bertugas di keenam Puskesmas. Pencatatan dan

pelaporan bidang administrasi terdiri dari: laporan harian dan bulanan

berupa rekap pasien dan pendapatan Puskesmas yang dilakukan secara

online maupun off line.

Monitoring dan evaluasi bidang administrasi di Puskesmas,

dinyatakan oleh keenam petugas kefarmasian melalui lokmin setiap

bulannya . pernyataan petugas administrasi di Puskesmas Halmahera

adalah selain lokmin masih ada moitoring dari DKK dan BPJS setiap

tiga bulan sekali. Sedangkan kendala dan kekurangan pengelolaan

pelayanan administrasi di Puskesmas, menurut masing-masing

petugas administrasi adalah: tupoksi tidak berjalan sebagaimana

mestinya, SDM kurang mumpuni dan pekerjaan sering dirangkap

dengan pekerjaan lain.

5) Hasil wawancara dengan Bidan/Perawat Puskesmas

Hasil wawancara dengan bidan EF (Puskesmas Gunungpati)

dengan masa kerja 15 tahun, bidan MP dengan masa kerja 27 tahun,
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bidan SK (Puskesmas Gayamsari) dengan masa kerja 6 tahun, perawat

MH (Puskesmas Halmahera) dengan masa kerja 17 tahun, perawat

MP (Puskesmas Kedung Mundu) dengan masa kerja empat bilan dan

perawat MF (Puskesmas Tlogosari Wetan) dengan masa kerja 10

tahun, yang dilaksanakan pada tanggal 12-15 Juli 2019.

Terkait dengan hasil penelitian mengenai pengelolaan Puskesmas

oleh masing-masing bidan/perawat di Puskesmas, disajikan dalam

bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10 Hasil Wawancara dengan Masing-Masing Bidan/Perawat
Puskesmas

No Pertanyaan Gunungpati Srondol Gayamsari Halmahera Kedung
Mundu

Tlogosari
Wetan

1. Pengetahuan
tentang PMK No
75 Th 2014

Tahu Tahu Tahu Belum tahu Belum tahu Tahu

2. Pemahaman PMK
tersebut

Merupakan
acuan
pengelolaan
Puskesmas

Belum
memahami

Belum
memahami

Belum
memahami

Belum
memahami

Belum
memahami

3. Asal sosialisasi
tentang PMK
tersebut

DKK Internet Internet Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Internet

4. Kesesuaian
jumlah SDM
dalam melayanai
pasien

Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

5. Keterbukaan
manajemen
pelayanan
Puskesmas dalam
pengambilan
keputusan

Terbuka Terbuka Cukup
terbuka

Cukup terbuka Terbuka Terbuka

6. Pemahaman dan
pengetahuan PMK
No. 44 Th 2016

Belum tahu
dan belum
memahami

Tahu, namun
belum
memahami

Tahu, namun
belum
memahami

Belum tahu
dan belum
memahami

Belum tahu
dan belum
memahami

Belum tahu
dan belum
memahami

7. Asal sosialisasi
PMK tersebut

Tidak ada
sosialisasi

Internet Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

Tidak ada
sosialisasi

8. Program
perencanaan yang
dimiliki
Puskesmas

Tidak tahu Perencanaan
berdasarkan
analisis
masalah dan
kebutuhan

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Raker setiap
bulan

9. Mekanisme Laporan Dilakukan Harian dan Rekap pasien Melalui buku Laporan



111

pencatatan dan
pelaporan

harian dan
bulanan

secara rutin bulanan harian dan
bulanan

rekap, harian
dan bulanan

harian dan
bulanan

10. Mekanisme
monev yang
dilaksanakan
manajemen
Puskesmas

Minlok
setiap bulan

Minlok
setiap bulan

Minlok
setiap bulan

Minlok
setiap bulan

Minlok
setiap bulan

Minlok
setiap
bulan

11. Pendapat tentang
tata kelola
Puskesmas

Baik Sudah baik Sudah baik Baik Baik Sudah baik

12. Kendala
pelaksanaan tata
kelola Puskesmas

Kurangnya
koordinasi

Kerja sama
antar staf
belum baik

Tidak tahu Pelaksanaan
kegiatan
tidak
sistematis

Kekurangan
tenaga
pelaksana

-

Pengetahuan mengenai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Puskesmas berdasarkan tabel 3.10 adalah tenaga administrasi

Puskesmas Gunungpati, Srondol, Gayamsari dan Kedung Mundu

menyatakan belum mengetahui tentang ketentuan tersebut, sedangkan

petugas administrasi di Puskesmas Halmahera dan Tlogosari Wetan

menyatakan mengetahui dan memahami tentang ketentuan

pengelolaan Puskesmas tersebut.

Berdasarkan tabel 3.10 diketahui bahwa keenam bidan/perawat

Puskesmas menyatakan bahwa SDM yang ada di Puskesmas sudah

cukup untuk melayani pasien di Puskesmas. Kemudian terkait dengan

penilaian keterbukaan manajemen Puskesmas dalam mengambil

keputusan diketahui bahwa keenam bidan/perawat Puskesmas

menyatakan bahwa sudah cukup terbuka.

Terkait dengan pengetahuan Permenkes Nomor 44 Tahun 2016

tentang Manajemen Puskesmas berdasarkan tabel 3.10 adalah

bidan/perawat di Puskesmas Halmahera dan Kedung Mundu
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menyatakan belum mengetahui serta belum memahami ketentuan

tersebut dan menyatakan tidak ada sosialisasi. Kemudian

bidan/perawat di Puskesmas Gunungpati, Srondol, Gayamsari dan

Tlogosari Wetan menyatakan tahu ketentuan tersebut, namun belum

memahami isi dari ketentuan tersebut.

Pengetahuan tentang Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Manajemen Puskesmas diketahui bahwa bidan/perawat di Puskesmas

Gunungpati, Halmahera, Kedung Mundu dan Tlogosari Wetan

menyatakan belum mengetahui serta belum memahami ketentuan

tersebut dan tidak pernah ada sosialisasi. Sedangkan bidan/perawat di

Puskesmas Srondol dan Gayamsari menyatakan tahu namun belum

memahami isi dari ketentuan tersebut.

Terkait dengan program perencanaan yang dimiliki Puskesmas

berdasarkan hasil wawancara dengan bidan/perawat di keenam

Puskesmas menyatakan setiap Puskesmas memiliki perencanaan,

namun masing-masing bidan/perawat tidak dapat menjelaskan isi dari

perencanaan tersebut.

Kegiatan pencatatan dan pelaporan dilaksanakan oleh seluruh

bidan/perawat yang bertugas di keenam Puskesmas. Pencatatan dan

pelaporan terdiri dari: laporan harian dan bulanan yang dilakukan

secara rutin. Sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi Puskesmas,

dinyatakan oleh keenam bidan/perawat Puskesmas melalui lokmin

setiap bulan. Adapun kendala dan kekurangan pengelolaan pelayanan
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Puskesmas, menurut masing-masing bidan/perawat adalah: kurangnya

jumlah SDM, kurang koordinasi dan kerja sama antar staf belum baik.

6) Hasil wawancara dengan Pasien di Puskesmas

Wawancara kepada pasien dilaksanakan dengan tujuan

mengetahui mutu pengelolaan keenam Puskesmas, dengan hasil

sebagai berikut:

a) Hasil wawancara dengan pasien di Puskesmas Gunungpati

Hasil wawancara dengan pasien J, pasien B dan pasien M,

dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juli 2019.

Ketiga pasien tersebut datang ke Puskesmas Gunungpati

apabila sakit. Dua pasien merupakan pasien BPJS kesehatan,

sedangkan satu pasien merupakan pasien umum.

Prosedur berobat di Puskesmas menurut ketiga pasien melalui

tahapan sebagai berikut:

(1) Mengambil nomor antrian
(2) Mendaftar ke loket pendaftaran
(3) Menjalani pemeriksaan di poliklinik
(4) Ambil obat di loket farmasi.

Ketiga pasien  menyatakan bahwa sudah ada petunjuk

kesehatan di Puskesmas, serta menyatakan bahwa kecepatan

pelayanan di Puskesmas ini sudah baik dan sikap petugas kesehatan

baik dan ramah. Sedangkan terkait dengan kenyamanan, ketiga

pasien tersebut menyatakan bahwa pelayanan Puskesmas

Gunungpati sudah nyaman, jumlah tenaga kesehatan dan layanan
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obat sudah memenuhi, sehingga pasien menganggap pengelolaan

manajemen Puskesmas sudah baik.

Keluhan disampaikan oleh dua pasien yaitu: panjangnya

antrian pasien ketika hari senin dan tidak ada buku bacaan di ruang

tunggu pasien.

b) Hasil wawancara dengan pasien di Puskesmas Srondol

Hasil wawancara dengan pasien R, pasien A dan pasien G,

dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juli 2019.

Ketiga pasien tersebut datang ke Puskesmas Srondol apabila

sakit. Ketiga pasien tersebut merupakan pasien BPJS kesehatan.

Prosedur berobat di Puskesmas menurut ketiga pasien melalui

tahapan sebagai berikut:

(1) Mengambil nomor antrian
(2) Daftar periksa poliklinik
(3) Menjalani pemeriksaan di poliklinik
(4) Ambil obat di loket farmasi.

Ketiga pasien  menyatakan bahwa sudah ada petunjuk

kesehatan di Puskesmas. Terkait dengan penilaian kecepatan

pelayanan menurut ketiga pasien menyatakan bahwa kecepatan

pelayanan di Puskesmas ini sudah baik dan sikap petugas kesehatan

baik, ramah dan tanggap.

Ketiga pasien tersebut menyatakan pelayanan Puskesmas

Srondol sudah nyaman, jumlah tenaga kesehatan dan layanan obat

sudah memenuhi, sehingga pasien menganggap pengelolaan
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manajemen Puskesmas sudah baik. Keluhan disampaikan oleh satu

pasien yaitu: tidak ada buku bacaan di ruang tunggu pasien.

c) Hasil wawancara dengan Pasien di Puskesmas Gayamsari

Hasil wawancara dengan pasien I, pasien N dan pasien D,

dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juli 2019.

Pasien di Puskesmas Gayamsari tidak hanya datang ketika

sakit, melainkan satu pasien menyatakan datang ke Puskesmas

untuk cek darah guna mencegah terjadinya darah tinggi.

Terdapat dua pasien yang merupakan pasien BPJS Kesehatan

dan satu pasien merupakan pasien umum. Prosedur berobat di

Puskesmas menurut ketiga pasien melalui tahapan sebagai berikut:

(1) Mengambil nomor antrian (bisa datang langsung ke Puskesmas
atau melalui online.

(2) Daftar periksa poliklinik
(3) Menjalani pemeriksaan di poliklinik
(4) Ambil obat di loket farmasi.

Ketiga pasien  menyatakan bahwa sudah ada petunjuk

kesehatan di Puskesmas. Terkait dengan penilaian kecepatan

pelayanan ketiga pasien menyatakan bahwa kecepatan pelayanan di

Puskesmas ini sudah baik dan sikap petugas kesehatan baik, ramah

dan tanggap.

Ketiga pasien tersebut menyatakan pelayanan Puskesmas

Gayamsari sudah nyaman, jumlah tenaga kesehatan dan layanan

obat sudah memenuhi, sehingga pasien menganggap pengelolaan
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manajemen Puskesmas sudah baik serta menyatakan tidak ada

keluhan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Gayamsari.

d) Hasil wawancara dengan pasien di Puskesmas Halmahera

Hasil wawancara dengan pasien H, pasien E dan pasien T,

dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juli 2019.

Ketiga pasien tersebut datang ke Puskesmas Halmahera

apabila sakit. Ketiga pasien tersebut merupakan pasien BPJS

kesehatan. Prosedur berobat di Puskesmas menurut ketiga pasien

melalui tahapan sebagai berikut:

(1) Mengambil nomor antrian (bisa melalui online atau off line)
(2) Daftar periksa poliklinik
(3) Menjalani pemeriksaan di poliklinik
(4) Ambil obat di loket farmasi.

Dua pasien menyatakan bahwa sudah ada petunjuk kesehatan

di Puskesmas. Namun satu pasien menyatakan hanya ada papan

reklame di depan. Terkait dengan penilaian ketiga Puskesmas

diketahui bahwa ketiga pasien menyatakan bahwa kecepatan

pelayanan di Puskesmas ini sudah baik dan sikap petugas kesehatan

baik, ramah dan sopan.

Ketiga pasien tersebut menyatakan pelayanan Puskesmas

Halmahera sudah nyaman, jumlah tenaga kesehatan dan layanan

obat sudah memenuhi, sehingga pasien menganggap pengelolaan

manajemen Puskesmas sudah baik dan menyatakan tidak ada

keluhan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Halmahera.



117

e) Hasil wawancara dengan pasien di Puskesmas Kedung Mundu

Hasil wawancara dengan pasien L, pasien A dan pasien I,

dilaksanakan pada tanggal 25-26  Juli 2019.

Ketiga pasien tersebut datang ke Puskesmas Kedung Mundu

apabila sakit. Dua pasien merupakan pasien BPJS kesehatan dan

satu pasien merupakan pasien umum. Prosedur berobat di

Puskesmas menurut ketiga pasien melalui tahapan sebagai berikut:

(1) Mengambil nomor antrian (bisa melalui online atau off line)
(2) Daftar periksa poliklinik
(3) Menjalani pemeriksaan di poliklinik
(4) Ambil obat di loket farmasi.

Ketiga pasien menyatakan bahwa sudah ada petunjuk

kesehatan di Puskesmas. Terkait dengan penilaian kecepatan

pelayanan diketahui bahwa ketiga pasien menyatakan bahwa

kecepatan pelayanan di Puskesmas ini sudah baik dan sikap

petugas kesehatan baik dan sopan.

Ketiga pasien tersebut menyatakan pelayanan Puskesmas

Kedung Mundu sudah nyaman, jumlah tenaga kesehatan dan

layanan obat sudah memenuhi, sehingga pasien menganggap

pengelolaan manajemen Puskesmas sudah baik dan menyatakan

tidak ada keluhan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Kedung

Mundu.
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f) Hasil wawancara dengan pasien di Puskesmas Tlogosari Wetan

Hasil wawancara dengan pasien P, pasien N dan pasien D,

dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juli 2019.

Ketiga pasien tersebut datang ke Puskesmas Tlogosari Wetan

apabila sakit. Ketiga pasien tersebut merupakan pasien BPJS

kesehatan. Prosedur berobat di Puskesmas menurut ketiga pasien

melalui tahapan sebagai berikut:

(1)Mengambil nomor antrian (bisa melalui online atau off line)
(2)Daftar periksa poliklinik
(3)Menjalani pemeriksaan di poliklinik
(4)Ambil obat di loket farmasi.

Ketiga pasien menyatakan bahwa sudah ada petunjuk

kesehatan di Puskesmas. Terkait dengan penilaian kecepatan

pelayanan adalah ketiga pasien menyatakan bahwa kecepatan

pelayanan di Puskesmas ini sudah baik dan sikap petugas kesehatan

baik, ramah dan sopan.

Ketiga pasien tersebut menyatakan pelayanan Puskesmas

Tlogosari Wetan sudah nyaman, jumlah tenaga kesehatan dan

layanan obat sudah memenuhi, sehingga pasien menganggap

pengelolaan manajemen Puskesmas sudah baik dan menyatakan

bahwa tidak ada keluhan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tlogosari Wetan.
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B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Tentang Tata Kelola Puskesmas Berdasarkan

Prinsip Good Corporate Governance

a. Bentuk Ketentuan Hukum Tata Kelola Puskesmas Berdasarkan

Prinsip Good Corporate Governance

Salah satu prinsip dari Good Corporate Governance adalah

adanya kepastian hukum berupa kerangka hukum dan

perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan

pengelolaan Puskesmas. Peraturan perundang-undangan ini dibagi

menjadi pengaturan umum dan pengaturan khusus dengan penjelasan

sebagai berikut:

1) Bentuk Pengaturan Secara Umum

Tata kelola Puskesmas yang baik adalah penerapan

fungsi-fungsi manajemen Puskesmas yang berdasarkan

prinsip-prinsip Good Corporate Governance mengacu pada

beberapa peraturan yang bersifat umum, yaitu:

a) Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

Permenkes ini mengatur tentang hal yang berkaitan

dengan prinsip Good Corporate Governance berupa

akuntabilitas yaitu kredensial pelaksana pelayanan Puskesmas.

Maksud dari kredensial adalah proses evaluasi terhadap

pemberi layanan kesehatan untuk menentukan kelayakan

pemberian kewenangan klinis.
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Ketentuan tentang penetapan kredensial tersebut diatur

pada Pasal 16 yang dijelaskan pada masing-masing ayat sebagai

berikut:

(1) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan.

(2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non
kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja.

(3) Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas:
a. Dokter atau dokter layanan primer
b. Dokter gigi
c. Perawat
d. Bidan
e. Tenaga kesehatan masyarakat
f. Tenaga kesehatan lingkungan
g. Ahli tekhnologi laboratorium medik
h. Tenaga gizi dan
i. Tenaga kefarmasian.

Berdasarkan ketetapan Permenkes tersebut maka seluruh

Puskesmas diwajibkan untuk menyediakan SDM berupa tenaga

kesehatan dan tenaga non kesehatan. Tenaga kesehatan yang

harus dimiliki oleh Puskesmas minimal harus sesuai dengan

ketentuan Pasal 16 ayat (3) tersebut.

Tujuan dari ditetapkannya ketentuan ini adalah untuk

meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas

pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

Permenkes ini juga mengatur tentang penerapan prinsip

Good Corporate Governance berupa pertanggungjawaban,

yang erat kaitannya dengan kegiatan pencatatan dan pelaporan
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pelayanan di Puskesmas. Hal tersebut diatur pada Pasal 7 huruf

f dan g berbunyi:

Dalam menyelenggarakan fungsi, Puskesmas berwenang
untuk:

f. Melaksanakan rekam medis
g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi

terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Permenkes tersebut maka setiap

Puskesmas memiliki kewajiban untuk menerapkan salah satu

prinsip Good Corporate Governance berupa

pertanggungjawaban yang di implementasikan dalam bentuk

kegiatan pencatatan dan pelaporan. Hasil implementasi

pertanggungjawaban tersebut kemudian dijadikan bahan

evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di

wilayah kerjanya.

b) Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi

Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri

Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

Good Corporate Governance menunjang produktifitas dan

efisiensi Puskesmas, sehingga perlu untuk diterapkan standar

akreditasi Puskesmas secara konsisten dengan tujuan menjamin

keselamatan pasien dan keselamatan Puskesmas dengan

pengelolaan Puskesmas berdasarkan standar akreditasi.

Pelaksanaan akreditasi Puskesmas menggunakan dasar

ketentuan Pasal 3 ayat (1) berbunyi: “Puskesmas, klinik
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pratama, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik

mandiri dokter gigi wajib terakreditasi”.

Kemudian diatur pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Akreditasi Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri

dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi dilakukan sesuai

standar akreditasi”.

Permenkes ini mengatur bahwa seluruh Puskesmas wajib

melakukan program akreditasi, yang artinya seluruh Puskesmas

harus melaksanakan program akreditasi yang dilakukan sesuai

standar akreditasi.

Pedoman standar akreditasi diuraikan pada lampiran

Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi

Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter

dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang merupakan

bagian dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Adapun yang dimaksud dengan standar adalah keadaan ideal

atau pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan

sebagai batas penerimaan minimal dapat diuraikan sebagai

berikut:

Akreditasi Puskesmas menilai tiga kelompok pelayanan

Puskesmas yaitu:
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1) Kelompok administrasi manajemen, meliputi penilaian

penyelenggaraan pelayanan Puskesmas, kepemimpinan dan

manajemen Puskesmas dan peningkatan mutu Puskesmas.

2) Kelompok UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) meliputi

penilaian UKM, kepemimpinan dan manajemen UKM dan

sasaran kinerja UKM.

3) Kelompok UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) meliputi

layanan klinis berorientasi pasien, manajemen penunjang

layanan klinis serta peningkatan mutu dan keselamatan

pasien.

Berdasarkan peraturan Permenkes tersebut maka setiap

Puskesmas harus memenuhi standar akreditasi sebagai bagian

dari Good Corporate Governance yang mengatur tentang

manajemen tata kelola mutu Puskesmas, berupa: administrasi

penyelenggaraan pelayanan Puskesmas (seperti pedoman

pelayanan UKM, UKP), ada penilaian kinerja baik UKM

maupun UKP, ada evaluasi yang meliputi pengumpulan data

dan analisis terhadap indikator kinerja Puskesmas.

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar secara

berkesinambungan, sehingga perlu menetapkan peraturan

akreditasi Puskesmas.
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c) Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman

Manajemen Puskesmas

Permenkes ini mengatur tentang hal yang berkaitan

dengan prinsip Good Corporate Governance berupa

transparansi yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan.

Maka perencanan kegiatan Puskesmas juga harus terbuka

sehingga semua staf Puskesmas dapat memberi masukan dan

berperan dalam pengambilan keputusan.

Adapun pelaksanaan perencanaan kegiatan Puskesmas

diatur pada Pasal 1 huruf a angka 1) menetapkan: “Pedoman

manajemen Puskesmas harus menjadi acuan Puskesmas dalam

menyusun rencana lima tahunan yang kemudian dirinci

kedalam rencana tahunan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka seluruh Puskesmas

harus membuat rencana lima tahunan yang dirinci dalam

rencana tahunan. Petunjuk teknis pelaksanaan merupakan

bagian dari prinsip Good Corporate Governance, diatur pada

Bab II Perencanaan, Lampiran Permenkes Nomor 44 Tahun

2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas menetapkan:

Tahapan perencanaan lima tahunan Puskesmas adalah:
a. Membentuk tim manajemen Puskesmas yang terdiri dari

tim pembina wilayah, tim pembina keluarga, tim
akreditasi Puskesmas dan tim sistem informasi
Puskesmas.

b. Melakukan analisis situasi melalui: pengumpulan data
kinerja Puskesmas berupa data UKM essensial, data
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UKM pengembangan, data UKP, dan data kondisi
keluarga di wilayah kerjanya.

c. Analisis data dan masalah melalui survey mawas diri
d. Menetapkan cara pemecahan masalah melalui

musyawarah yang dilaksanakan dengan lokakarya mini
Puskesmas

e. Menetapkan kegiatan dalam rencana lima tahunan
dengan pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan
setiap tahun.

Tahap perencanaan tahunan Puskesmas adalah:
a. Dengan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
b. Melakukan analisis situasi melalui: pengumpulan data

kinerja Puskesmas berupa data UKM essensial, data
UKM pengembangan, data UKP, dan data kondisi
keluarga di wilayah kerjanya satu tahun kebelakang.

c. Perumusan masalah
d. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
e. Penggerakan dan pelaksanaan (merupakan lanjutan dari

RPK)
f. Lokakarya mini bulanan.

Tujuan dari ditetapkannya ketentuan tersebut adalah untuk

melaksanakan upaya kesehatan, baik upaya kesehatan

masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama dibutuhkan manajemen Puskesmas yang

berlandaskan prinsip-prinsi Good Corporate Governance yang

dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar

menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien.

2) Bentuk Pengaturan Secara Khusus

Pengaturan secara khusus ini terdiri atas beberapa peraturan

yang sifatnya khusus. Digunakan sebagai landasan

dilaksanakannya tata kelola pelayanan Puskesmas berdasarkan

prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Kota Semarang,

dengan penjelasan sebagai berikut:
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a) Peraturan tentang kualifikasi SDM pelayanan Puskesmas

Salah satu persyaratan pokok pelayanan kesehatan,

termasuk pada Puskesmas adalah bermutu. Untuk mencapai

pelayanan yang bermutu tersebut maka Puskesmas perlu untuk

menerapkan prinisp-prinsip Good Corporate Governance.

Pengelolaan Puskesmas harus berlandaskan

peraturan-peraturan termasuk pada pengelolaan SDM

pelaksana layanan Puskesmas di Kota Semarang, diatur pada

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota Semarang Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum

Daerah Puskesmas Kota Semarang yang menetapkan:

“Pegawai BLUD Puskesmas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil

dan Non Pegawai Negeri Sipil”.

Perwal ini mengatur tentang penetapan pelaksana

layanan kesehatan di BLUD Puskesmas Kota Semarang terdiri

dari Pegawai  Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.

Staffing atau manajemen staf merupakan bagian dari

tujuh pilar unsur tata kelola klinis yang merupakan bagian dari

Good Corporate Governance, meliputi rekrutmen, manajemen

dan pengembangan staf. Tujuan dari pengaturan ini adalah

agar penataan tenaga kerja harus menempatkan orang yang

benar pada tempat dan waktu yang benar sehingga manfaat
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penerapan Good Corporate Governance berupa peningkatan

kepuasan pelanggan tercapai.

b) Peraturan tentang teknis pengelolaan pelayanan Puskesmas

Salah satu prinsip dari Good Corporate Governance

adalah kemandirian, yaitu keadaan dimana Puskesmas dikelola

secara profesional. Sehingga Puskesmas sebagai institusi yang

memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dinilai perlu

untuk menerapkan prinsip kemandirian yaitu mengelola

pelayanan secara profesional.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai profesional adalah

dengan melaksanakan prosedur pelayanan Puskesmas sesuai

dengan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Walikota Semarang

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan

Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang yang

menetapkan: “Puskesmas menyelenggarakan fungsi

penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Kemudian pada Pasal 8 ditetapkan:

Dalam menyelenggarakan fungsi UKP, Puskesmas berwenang
untuk:

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
mengutamakan pelayanan promotif dan preventif

b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi
pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
mengutamakan kemanan dan keselamatan pasien, petugas
dan pengunjung

d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip
koordinatif dan kerja sama inter antar provinsi

e. Melaksanakan rekam medis
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f. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi
terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan.

g. Melaksanakan peningkatan menyelenggarakan pelayanan
kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan
kompetensi tenaga kesehatan.

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

i. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi
medis dan sistim rujukan.

Perwal ini mengatur tentang jenis pelayanan yang harus

dimiliki oleh Puskesmas di Kota Semarang, salah satunya

adalah Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), dalam

melaksanakan UKP setiap Puskesmas berwenang untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan

keselamatan pasien, petugas dan pengunjung, melaksanakan

rekam medis, melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta

evaluasi mutu, kemudian melaksanakan penapisan rujukan.

Pengelolaan Puskesmas secara profesional, kesesuaian

antara pelaksanaan dengan standar yang berlaku, serta

dilaksanakannya pembuatan laporan merupakan bagian dari

prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu jenis dari

prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

c) Peraturan tentang pengelolaan keuangan Puskesmas

Terdapat pada bagian menimbang huruf a Peraturan

Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata

Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota

Semarang disebutkan bahwa: “Ditetapkannya Puskesmas Kota
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Semarang sebagai Puskesmas yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan BLUD”. Berdasarkan ketentuan tersebut

maka seluruh Puskesmas di Kota Semarang harus menerapkan

pola pengelolaan keuangan BLUD.

Sedangkan teknis pengelolaan keuangan Puskesmas

dilaksanakan oleh manajer keuangan yang terdiri dari divisi

umum dan divisi keuangan. Tugas dari manajer keuangan

diatur pada Pasal 11 ayat (2) yaitu:

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis anggaran
c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya
d. Menyelenggarakan pengelolaan kas
f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan

investasi
g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan.

Perwal tersebut mengatur bahwa seluruh Puskesmas di

Kota Semarang harus menerapkan pola pengelolaan keuangan

BLUD. Teknis pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan

oleh manajer keuangan dengan dibantu oleh devisi umum dan

devisi keuangan.

Tugas manajer keuangan dalam pengelolaan keuangan

Puskesmas adalah menyusun rencana bisnis anggaran,

pengelolaan pendapatan dan biaya serta pengelolaan kas,

dimana hal tersebut harus menerapkan prinsip Good Corporate

Governance berupa transparansi atau keterbukaan dalam

mengungkap informasi material dan relevan. Termasuk pada
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pada perencanaan anggaran bisnis dan pengelolaan pendapatan

serta biaya juga harus terbuka.

Kemudian adanya kegiatan penyusunan laporan keuangan

merupakan bagian dari prinsip Good Corporate Governance

yang harus dilaksanakan yaitu prinsip akuntabilitas dengan

indikator adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban dari

kegiatan penyelenggaraan terhadap masyarakat. Termasuk pada

pembuatan laporan pengelolaan keluar masuk uang pelayanan

yang berasal dari masyarakat.

d) Peraturan tentang pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan

Puskesmas

Terdapat pada Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang

Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada

Dinas Kesehatan Kota Semarang berbunyi:

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan yang meliputi
pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan
secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Perwal tersebut mengatur bahwa setiap UPTD

Puskesmas di Kota Semarang harus melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Semarang

berupa pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara

paripurna di wilayah kerjanya.
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Teknis pelaksanaannya diatur pada Pasal 6 yang

ditetapkan pada masing-masing huruf sebagai berikut:

q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan
upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di
wilayah kerjanya.

u. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup
tanggungjawabnya.

v. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan.

w. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan.

Pasal tersebut mengatur bahwa setiap Puskesmas di Kota

Semarang harus melaksanakan fungsi pelaksanaan monitoring,

evaluasi, penilaian kinerja pegawai dalam melaksanakan upaya

kesehatan serta menyusun laporan program dan kegiatan.

Hubungan ketentuan ini dengan Good Corporate

Governance adalah adanya penerapan unsur tata kelola klinis

sebagai bagian dari Good Corporate Governance berupa audit

klinik, yaitu: mengukur apa yang dikerjakan, kemudian

melakukan perbaikan. Kegiatan monitoring, evaluasi dan

penilaian kinerja pegawai merupakan bentuk dari audit klinik

yang dilaksanakan di Puskesmas dengan tujuan pelaksanaan

perbaikan pada pelayanan selanjutnya.

b. Tujuan dari Pengaturan Tata Kelola Puskesmas Berdasarkan

Prinsip Good Corporate Governance



132

1) Pengaturan tentang teknis pengelolaan Puskesmas yang

dituangkan pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Puskesmas memiliki tujuan:

a) Melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang

Kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan

terjangkau”. Maksud dari Pasal tersebut adalah pelayanan

kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat

dapat tercapai dengan adanya tata kelola pelayanan Puskesmas

yang baik.

b) Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama

yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan

nasional sehingga perlu adanya tata kelola untuk

meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas

pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat

serta menyukseskan program jaminan sosial nasional

2) Pengaturan tentang pelaksanaan pengelolaan akreditasi Puskesmas

sebagai penunjang tercapainya prinsip Good Corporate

Governance yang dituangkan di Permenkes Nomor 46 Tahun 2015

tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik

Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi memiliki

tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar

secara berkesinambungan, sehingga perlu diterapkannya tata
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kelola pelayanan Puskesmas yang baik melalui pelaksanaan

akreditasi.

3) Pengaturan tentang tata kelola puskesmas berdasarkan prinsip

Good Corporate Governance yang tertuang pada Permenkes

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas,

memiliki tujuan untuk melaksanakan Pasal 28 H ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

memperoleh pelayanan kesehatan”. Maksudnya adalah agar setiap

orang dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan pelayanan

kesehatan maka Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat

pertama harus menjalankan tata kelola pelayanan Puskesmas yang

baik dengan tujuan pelayanan kesehatan baik UKM dan UKP

dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur sehingga pelayanan

kesehatan yang optimal dapat tercapai.

2. Penerapan Good Corporate Governance Dalam Peningkatan Mutu

Pelayanan Puskesmas Dan Perlindungan Hak Pasien

a. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Kegiatan

Pelayanan Puskesmas

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mencapai tujuan
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pemenuhan hak atas pemeliharaan kesehatan yang diakui sebagai hak

sosial oleh masyarakat.

Masyarakat sebagai pasien memiliki hak atas kesehatan sebagaimana

tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan (yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan) menyatakan bahwa "setiap orang memiliki hak

yang sama dalam memperoleh status kesehatan yang optimal ".

Guna memperoleh kesehatan yang optimal maka Puskesmas harus

memberikan pelayanan yang bermutu ditujukan untuk peningkatan

kinerja pengelola dan pelaksana pelayanan Puskesmas, pengelolaan

keluhan permasalahan pelayanan kesehatan, dan perlindungan

keselamatan pasien. Sehingga perlu diterapkan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance dalam pengelolaan pelayanan Puskesmas.

Adapun penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

dengan tujuan peningkatan mutu dan perlindungan hak kesehatan pasien,

berdasarkan penelitian di Puskesmas Gayamsari, Gunungpati, Tlogosari

Wetan, Srondol, Halmahera dan Kedung Mundu dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1) Penerapan Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini diterapkan pada pengelolaan administrasi terkait

dengan mutu pelayanan Puskesmas.  Terdapat kerangka hukum yang

ditegakkan dan dipatuhi terutama tentang peraturan pengelolaan

kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, karena memberikan
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manfaat bagi pelayanan, diantaranya: meminimalisasi potensial

benturan, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, peningkatan

kepuasan pelanggan dan dapat mengukur kinerja manajemen

perusahaan.

Kerangka hukum yang ditegakkan dan dipatuhi terkait dengan

kegiatan pelayanan kesehatan diterapkan dalam bentuk standar

prosedur operasional pada pelaksanaan setiap kegiatan pelayanan baik

berupa UKM, UKP, dan pembinaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Gunungpati, Srondol,

Gayamsari, Halmahera, Kedung Mundu dan Tlogosari Wetan

diketahui bahwa masing-masing Puskesmas telah memiliki standar

prosedur pelayanan kesehatan UKP yang harus dipatuhi berupa:

a) SPO rawat jalan (pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut,

kesehatan anak, imunisasi, kesehatan ibu dan KB, serta pelayanan

kesehatan mata)

b) SPO rawat inap

c) SPO pelayanan obat dan

d) SPO layanan laboratorium.

Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) merupakan

salah satu cara yang dapat ditempuh suatu organisasi untuk

meningkatkan kinerja. SPO merupakan instruksi yang tertulis, untuk

dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang

efektif dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam
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proses penyelesaian kegiatan oleh setiap orang yang akan

mengganggu kinerja secara keseluruhan.

Manfaat SPO dalam melaksanakan fungsi manajemen adalah

sebagai planning-controlling yang bertujuan mempermudah dalam

pencapaian tujuan, mempermudah pengawasan yang berkaitan dengan

hal yang seharusnya dilakukan, sebagai organizing yaitu mendapatkan

instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh bawahan mengenai

tanggung jawab setiap prosedur, sebagai staffing-leading yaitu

membantu atasan dalam memberikan instruksi kerja bagi pegawai

lama dan pegawai baru, mempermudah pemberian penilaian terhadap

bawahan serta sebagai coordination yaitu menciptakan koordinasi

yang harmonis bagi tiap bagian pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa keenam

Puskesmas yang diteliti sudah menerapkan prinsip good corporate

governance berupa prinsip kepastian hukum dalam bentuk peraturan

internal Puskesmas berupa SPO yang memberikan manfaat sebagai

pedoman bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan

kesehatan di Puskesmas, serta sebagai bentuk pencegahan terhadap

terjadinya penyimpangan tindakan maupun penyimpangan

kewenangan. Sebagai wujud perlindungan hak pasien untuk

mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan prosedur

dan tanpa diskriminasi, karena setiap orang diberlakukan sama sesuai

dengan standar yang ditetapkan.
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2) Penerapan prinsip transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan

keputusan dan keterbukaan mengungkap informasi material dan

relevan mengenai Puskesmas. Prinsip ini diterapkan pada beberapa

kegiatan pengelolaan Puskesmas berupa:

a) Manajemen Mutu

Salah satu indikator transparansi adalah tersedianya informasi

yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi

kebijakan Puskesmas terkait dengan pelayanan yang

dilaksanakannya. Indikator ini diterapkan pada proses manajemen

yaitu sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan,

yaitu: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan

pengawasan.

Pengambilan keputusan kebijakan Puskesmas dilaksanakan

melalui proses perencanaan pelaksanaan program. Penerapan

transparansi harus dilakukan sehingga diharapkan dengan

keterbukaan ini setiap staf dapat mematuhi dan melaksanakan

setiap keputusan atas perencanaan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan perencanaan kegiatan Puskesmas memiliki

standar bahwa setiap Puskesmas harus menyusun rencana lima

tahunan yang kemudian dirinci kedalam rencana tahunan.

Tahapan dari pelaksanaan perencanaan lima tahunan adalah:
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(1) Membentuk tim manajemen Puskesmas yang terdiri dari tim
pembina wilayah, tim pembina keluarga, tim akreditasi
Puskesmas dan tim sistem informasi Puskesmas.

(2) Melakukan analisis situasi melalui: pengumpulan data
kinerja Puskesmas berupa data UKM essensial, data UKM
pengembangan, data UKP, dan data kondisi keluarga di
wilayah kerjanya.

(3) Analisis data dan masalah melalui survey mawas diri
(4) Menetapkan cara pemecahan masalah melalui musyawarah

yang dilaksanakan dengan lokakarya mini Puskesmas
(5) Menetapkan kegiatan dalam rencana lima tahunan dengan

pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan setiap
tahun.

Sedangkan tahap perencanaan tahunan Puskesmas adalah:

(1) Dengan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
(2) Melakukan analisis situasi melalui: pengumpulan data

kinerja Puskesmas berupa data UKM essensial, data UKM
pengembangan, data UKP, dan data kondisi keluarga di
wilayah kerjanya satu tahun kebelakang.

(3) Perumusan masalah
(4) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
(5) Penggerakan dan pelaksanaan (merupakan lanjutan dari

RPK)
(6) Lokakarya mini bulanan.

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Gunungpati,

Srondol, Gayamsari, Halmahera, Kedung Mundu dan Tlogosari

Wetan menggunakan hasil wawancara dengan masing-masing

Kepala bidang Tata Usaha setiap Puskesmas adalah:

(1) Perencanaan Puskesmas Gunungpati melalui RTM, RUK,
RPK.

(2) Perencanaan Puskesmas Srondol melalui RUK, RPK, lokmin
dan evaluasi.

(3) Perencanaan Puskesmas Gayamsari melalui RPU, RPK dan
RTP.

(4) Perencanaan Puskesmas Halmahera melalui RPU, RPK dan
RTP.

(5) Perencanaan Puskesmas Kedung Mundu melalui RPU, RPK
dan RTP
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(6)KaTU Puskesmas Tlogosari Wetan tidak mengetahui proses
perencanaan Puskesmas tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa setiap

Puskesmas memiliki tahapan perencanaan yang berbeda-beda.

Apabila dianalisis hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan

tahapan perencanaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hal

ini menunjukkan bahwa keenam Puskesmas belum melaksanaan

pengelolaan perencanaan kegiatannya sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Masing-masing Puskesmas tidak melaksanakan

kegiatan analisis dan perumusan masalah.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa

sebagian besar pelaksana pelayanan kesehatan Puskesmas seperti

dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan administrasi di

keenam Puskesmas tersebut menyatakan bahwa tidak mengetahui

dan tidak memahami program perencanaan yang dimiliki oleh

Puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan

program pelayanan Puskesmas tidak cukup terbuka bagi staf

pekerja Puskesmas sehingga tidak sejalan dengan penerapan

prinsip transparansi.

b) Pengelolaan keuangan Puskesmas

Transparansi atau keterbukaan dengan pihak pengelola juga

penting untuk diterapkan pada manajemen pengelolaan keuangan
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Puskesmas, dimana hal tersebut merupakan bagian yang penting

dalam suatu organisasi maupun institusi seperti Puskesmas.

Manajemen keuangan adalah mengelola uang untuk

memperlancar operasionalisasi Puskesmas. Sehingga dalam

pengelolaan keuangan ini perlu diterapkan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance agar operasional pelayanan kesehatan di

Puskesmas dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Puskesmas

Gayamsari, Gunungpati, Tlogosari Wetan, Srondol, Halmahera dan

Kedung Mundu telah memiliki standar pengelolaan keuangan pada

masing-masing Puskesmas, dalam bentuk:

(1) Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas tentang Uraian

Tugas, termasuk pada uraian tugas bagi divisi keuangan BLU

UPTD Puskesmas yang didalamnya mengatur tugas, tanggung

jawab dan wewenang divisi keuangan yaitu mengelola

keuangan dan akutansi.

(2) Standar Prosedur Operasional tentang Administrasi keuangan

pasien, yang didalamnya mengatur tentang penerimaan uang

dari pasien baik rawat jalan, rawat inap maupun laboratorium,

administrasi register keuangan dan nota pembayaran pasien.

Sedangkan penerapannya berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa di keenam Puskesmas yang diteliti

penanggungjawab pengelolaan keuangan Puskesmas adalah
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manajer keuangan dan pelaksananya adalah divisi keuangan.

Adapun kegiatan pengelolaan yang dilakukan adalah pengelolaan

penerimaan uang dari pasien, administrasi register keuangan dan

pengelolaan pemberkasan nota pembayaran pasien sudah

dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pengelolaan keuangan dinilai sudah memenuhi prinsip

transparansi atau keterbukaan karena ada penyerahan laporan

keuangan kepada manajer keuangan dan kepada pimpinan

Puskesmas. Prinsip pertanggungjawaban juga sudah dilaksanakan

dengan adanya pengumpulan laporan program pengelolaan

keuangan baik UKP (berupa rawat jalan dan rawat inap) serta

pengeluaran operasional Puskesmas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa prinsip Good

Corporate Governance berupa keterbukaan sudah diterapkan oleh

keenam Puskesmas yang diteliti, meskipun masih terdapat tahapan

yang belum dilakukan yaitu perumusan masalah dan analisis di proses

perencanaan.

Hubungan penerapan prinsip transparasi dengan perlindungan

hak pasien di bidang kesehatan adalah dengan adanya perencanaan

program Puskesmas yang baik akan menghasilkan kebijakan

pelayanan yang baik, sehingga terdapat problem solving (penyelesaian

masalah) dari pelayanan yang sebelumnya. Sehingga dari tahun ke

tahun diharapkan selalu ada peningkatan mutu pelayanan Puskesmas,
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sehingga pasien dapat memperoleh haknya atas pelayanan kesehatan

yang optimal dan bermutu.

Adanya pengelolaan keuangan Puskesmas yang baik akan

berdampak pada pengelolaan operasional Puskesmas yang baik,

sehingga dana yang ada dapat digunakan sebagai alokasi pemenuhan

kelengkapan sarana dan prasarana Puskesmas, sebagai alokasi

pembiayaan penambahan SDM, sebagai alokasi pembiayaan pelatihan

atau workshop yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan tenaga

kerja Puskesmas terkait dengan pelayanan kesehatan. Sehingga

adanya pengelolaan keuangan yang baik dapat dialokasikan untuk

upaya peningkatan mutu kualitas pelayanan Puskesmas, sehingga

perlindungan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

yang bermutu dan aman dapat terpenuhi, kemudian tidak hanya itu

perlindungan hak pasien atas informasi kesehatan juga dapat terpenuhi

karena ada alokasi dana yang digunakan untuk pelatihan bagi

peningkatan pengetahuan pemberi layanan.

3) Pemenuhan prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari Good Corporate

Governance memiliki salah satu indikator berupa adanya kesesuaian

antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. Hal tersebut

penting untuk diterapkan karena dengan melaksanakan kegiatan sesuai

dengan standar prosedur pelaksanaan akan meningkatkan mutu
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kualitas pelayanan dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan

karena dilaksanakan secara sistimatis dan terstruktur.

Adapun kegiatan pelayanan Puskesmas yang menerapkan

prinsip akuntabilitas antara lain:

a) Kualifikasi SDM

Pemenuhan perlindungan hak pasien dalam memperoleh

akses atas sumber daya di bidang kesehatan adalah dengan

menyediakan sumber daya tenaga kesehatan. Agar memperoleh

manfaat dari Good Corporate Governance berupa peningkatan

produktivitas dan efisiensi, serta peningkatan kepuasan pelanggan,

maka perlu untuk diterapkannya prinisp Good Corporate

Governance dalam menetapkan kualifikasi SDM pelaksana layanan

di Puskesmas.

Standar dari penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan

sebagai pelaksana pelayanan di Puskesmas yaitu: setiap Puskesmas

harus mempersiapkan jenis tenaga kesehatan, minimal terdiri atas

dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan,

tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli

tekhnologi laboratorium medik, tenaga gizi dan kefarmasian.

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Gunungpati,

Halmahera dan Kedung Mundu diketahui bahwa ketiga Puskesmas

tersebut telah memenuhi standar kualifikasi jenis tenaga kesehatan

yang harus tersedia di Puskesmas.
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Namun tiga Puskesmas lainnya belum dapat memenuhi

standar kualifikasi jenis tenaga kesehatan yang harus tersedia di

Puskesmas, yaitu: Puskesmas Srondol tidak mempunyai dokter

gigi, Puskesmas Gayamsari dan Puskesmas Tlogosari Wetan tidak

mempunyai apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan

kefarmasian. Tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga

Puskesmas tersebut belum menyediakan jenis tenaga kesehatan

sesuai dengan prosedurnya sehingga dapat dinilai belum memenuhi

prinsip akuntabilitas.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari tidak terpenuhinya

standar kelengkapan jenis tenaga kesehatan adalah adanya tenaga

kesehatan yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan kedudukan

dan kewenangannya. Seperti tanggung jawab pelayanan

kefarmasian yang seharusnya dilaksanakan oleh tenaga apoteker

harus dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang

memiliki kompetensi dan kewenangan yang berbeda dengan

apoteker tersebut. Kemudian pelayanan kesehatan gigi yang

seharusnya dilaksanakan oleh dokter gigi menjadi dilaksanakan

oleh perawat gigi yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang

berbeda dengan dokter gigi.

Hal ini menunjukkan bahwa belum semua Puskesmas

menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari Good

Corporate Governance di bidang penyediaan jenis tenaga
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kesehatan. Adanya tenaga kesehatan yang bekerja diluar

kompetensi dan kewenangannya menimbulkan risiko terjadinya

pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketetapan standar

yang semestinya (malpraktik). Tentunya hal ini juga melanggar

perlindungan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan

yang aman, bermutu dan terjangkau.

b) Pengelolaan sarana dan prasarana

Hal lain terkait dengan sumber daya di bidang kesehatan

yang harus dipenuhi oleh Puskesmas adalah sarana dan prasarana.

Standar pengelolaan sarana dan prasarana menurut peraturan yang

berlaku adalah setiap Puskesmas harus memiliki prasarana yang

terdiri atas: sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, kelistrikan,

komunikasi, gas medik, proteksi petir, proteksi kebakaran,

pengendalian kebisingan, kendaraan Puskesmas keliling dan

ambulans.

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Srondol,

Gayamsari, Halmahera, Kedung Mundu dan Tlogosari Wetan

menyatakan tidak memiliki peraturan internal khusus yang

mengatur tentang sarana dan prasarana. Hanya Puskesmas

Gunungpati yang menyatakan memiliki Surat Keputusan UPTD

Puskesmas Gunungpati Nomor : A/I/SK/XII/16/1446 tentang

Jadwal Pemeliharaan dan Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan

Prasarana Puskesmas, yang isinya tentang ketentuan pengecekan
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kelengkapan sarana dan prasarana secara berkala baik harian,

bulanan dan tahunan.

Beberapa Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKP

Puskesmas yang ada di Puskesmas Srondol, Gayamsari, Halmahera

dan Kedung Mundu menyatakan bahwa keterbatasan sarana dan

prasarana menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pelayanan

kesehatan Puskesmas. Keterbatasan tersebut pada umumnya berupa

ketidaklengkapan peralatan medis dan adanya obat yang kosong.

Hal yang diuraikan di atas terkait dengan pengelolaan sarana

dan prasarana menunjukkan bahwa masih ada empat Puskesmas

yang menyatakan bahwa di Puskesmasnya masih memiliki kendala

keterbatasan sarana dan prasarana. Menunjukkan bahwa

pengelolaan di Puskesmasnya belum disesuaikan dengan standar.

Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar adalah bagian dari

Good Corporate Governance, akibat tidak diterapkannya standar

tersebut maka melanggar hak pasien untuk memperoleh layanan

dengan sarana dan prasarana yang baik serta hak untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman.

Pasien sebagai manusia memiliki hak yang melekat dalam

dirinya sebagai makhluk Tuhan Yang Mahakuasa dan merupakan

rahmat-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

berupa hak asasi manusia di bidang kesehatan. Salah satu hak asasi

manusia di bidang kesehatan adalah hak atas perawatan medis
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adalah yang secara khusus dirumuskan dalam Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang tercantum pada Pasal 25 yang

menyatakan bahwa: "setiap orang memiliki hak atas standar hidup

untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya,

termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan medis".

Perawatan medis yang optimal didapatkan dengan adanya

pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, dilaksanakan oleh tenaga

kesehatan yang berwenang sesuai dengan kompetensinya dan

ditunjang dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian

Puskesmas tidak memiliki tenaga kesehatan yang lengkap yaitu:

tidak adanya dokter gigi dan apoteker. Kemudian ketidaklengkapan

sarana dan prasarana juga dialami oleh sebagian besar Puskesmas.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak pasien untuk

mendapatkan perawatan medis yang optimal dan hak untuk

mendapatkan akses sumber daya tidak terpenuhi karena

keterbatasan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

penerapan prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari Good

Corporate Governance belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai

dengan prosedur pelayanan, menyebabkan perlindungan hak pasien

atas akses sumber daya tidak terpenuhi.

4) Penerapan prinsip pertanggungjawaban
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Prinsip pertanggungjawaban sebagai bagian dari good corporate

governance, memiliki indikator kesesuaian dalam pengelolaan

Puskesmas terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan

internal yang dimiliki oleh suatu Puskesmas untuk menjalankan fungsi

pelayanan kesehatan.

Adapun kegiatan Puskesmas yang menggunakan penerapan

prinsip pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

a) Pencatatan dan pelaporan program Puskesmas

Pencatatan dan pelaporan merupakan bukti otentik sejauh

mana program-program yang ditetapkan oleh Puskesmas yang

digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai

pasien telah di lakukan.

Pencatatan dan pelaporan juga dapat dimanfaatkan sebagai

kontrol apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan, kemudian juga memberikan informasi

mengenai kendala dan kekurangan dari pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Gayamsari,

Gunungpati, Tlogosari Wetan, Srondol, Halmahera dan Kedung

Mundu, diketahui bahwa masing-masing Puskesmas telah

melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan di setiap program

pelayanan Puskesmas. Pencatatan dan pelaporan ini dilaksanakan

melalui dua sistem yaitu: sistem online dengan pengisian laporan

SIMPUS sesuai format yang disediakan, berisi informasi tentang
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data kunjungan Puskesmas, data arus obat, dan absensi petugas

Puskesmas.

Sedangkan pencatatan dan pelaporan secara offline juga

masih dilaksanakan seperti: pencatatan status kesehatan pasien di

rekam medik, pengisian buku-buku administrasi Puskesmas seperto

kohort dan buku kunjungan, pelaporan program-program yang

telah dilaksanakan baik program UKM maupun UKP.

b) Pembinaan dan pengawasan sebagai bagian dari manajemen mutu

Bagian dari manajemen selanjutnya adalah pengawasan, yang

pada umumnya dilaksanakan melalui program monitoring dan

evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini terbantu dengan

adanya kegiatan akreditasi Puskesmas, dimana setiap Puskesmas

wajib mengikuti program akreditasi, termasuk pada Puskesmas

Gayamsari, Gunungpati, Tlogosari Wetan, Srondol, Halmahera dan

Kedung Mundu.

Standar pembinaan dan pengawasan pada akreditasi

Puskesmas adalah setiap Puskesmas harus melaksanakan

pengawasan kelengkapan administrasi penyelenggaraan pelayanan

Puskesmas (seperti pedoman pelayanan UKM, UKP),

melaksanakan pengawasan penilaian kinerja baik UKM maupun

UKP, dan melaksanakan evaluasi yang meliputi pengumpulan data

dan analisis terhadap indikator kinerja Puskesmas.
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Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada

keenam Puskesmas yang diteliti telah memiliki administrasi

penyelenggaraan pelayanan baik UKM maupun UKP dalam bentuk

SPO. Terkait dengan pengawasan penilaian kinerja dan evaluasi

data serta analisis kebutuhan Puskesmas berdasarkan hasil

penelitian dilaksanakan melalui kegiatan lokakarya mini.

Adapun yang dimaksud dengan lokakarya mini adalah forum

pertemuan yang membahas tentang pemantauan hasil kegiatan

Puskesmas yang dibandingkan dengan perencanaan,

pengidentifikasian masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan

Puskesmas, dan penyusunan rencana kerja untuk kegiatan

berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa keenam

Puskesmas yang diteliti telah menerapkan kegiatan lokakarya mini

yang pada umumnya diselenggarakan setiap bulan.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan

Puskesmas baik melalui akreditasi maupun lokakarya mini

merupakan wujud penerapan prinsip Good Corporate Governance

berupa pertanggungjawaban atas pelayanan yang diberikan

sehingga Puskesmas memberikan pelayanan yang terbaik dengan

meminimalisir masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan

Puskesmas melalui forum lokakarya mini.

Perlindungan adalah pemenuhan hak untuk memberikan rasa

aman bagi pasien. Salah satu hak dari pasien dalam pelayanan
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kesehatan adalah mendapatkan isi rekam medis. Agar perlindungan

hak tersebut dipenuhi maka pencatatan dan pelaporan melalui

pengisian rekam medis harus dilakukan oleh Puskesmas, berdasarkan

hasil penelitian diketahui bahwa keenam Puskesmas telah memenuhi

hal tersebut.

Selain itu pasien juga memiliki hak atas pelayanan medis yang

aman, bermutu dan tidak diskriminasi. Perlindungan dilakukan dengan

melakukan monitoring dan evaluasi berupa kegiatan penilaian kinerja,

pengumpulan data dan analisis kebutuhan Puskesmas, sehingga

dengan adanya kegiatan ini Puskesmas terus melakukan perbaikan

atas kendala-kendala yang ditemui dalam pelayanan kesehatan

sehingga pelayanan yang aman dan bermutu dapat diberikan.

5) Penerapan prinsip kemandirian

Indikator dalam penerapan prinsip kemandirian sebagai bagian

dari good corporate governance adalah keadaan dimana Puskesmas

dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh

dari pihak manapun.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Puskesmas

Gayamsari, Gunungpati, Tlogosari Wetan, Srondol, Halmahera dan

Kedung Mundu telah dikelola secara profesional. Saat ini Puskesmas

di wilayah Kota Semarang sudah merupakan BLUD ( Badan Layanan

Umum Daerah), dengan menjadi BLUD maka seluruh Puskesmas di
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Kota Semarang memiliki hak untuk menentukan kebutuhan

Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Contoh kemandirian yang dapat diterapkan adalah: Puskesmas

dapat mengelola SDM sendiri, sehingga Puskesmas memiliki

kewenangan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS,

melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri yang digunakan

untuk meningkatkan layanan yang bermutu sebagai sumber

pendapatan Puskesmas, kemudian memenuhi kelengkapan sarana dan

prasarana secara mandiri sesuai dengan kebutuhan Puskesmas sesuai

dengan ketentuan SPM menggunakan anggaran sendiri.

Sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan disebutkan

bahwa “Setiap orang memiliki hak mendapatkan kesehatan”. Yang

dimaksud sehat adalah kondisi kesehatan fisik, mental, spiritual dan

sosial. Untuk memberikan perlindungan fisik ini dilakukan berbagai

upaya di Puskesmas, termasuk pada menyediakan SDM, sarana dan

prasarana.

Saat ini hal tersebut sudah dapat dilakukan oleh Puskesmas di

Kota Semarang secara mandiri, karena pengelolaan keuangan juga

dilaksanakan mandiri. Puskesmas juga diberikan kewenangan untuk

melakukan pengelolaan SDM, sarana dan prasarana secara mandiri.

Sehingga dengan peneriapan prinsip kemandirian yang baik akan

memenuhi perlindungan hak pasien atas kesehatan fisik, karena
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pelayanan dapat berjalan optimal dari kebijakan alokasi dana

peningkatan mutu kualitas pelayanan Puskesmas.

b. Analisis Penerapan Good Corporate Governance dengan Status

Akreditasi Puskesmas

Berdasarkan uraian hasil penerapan Prinsip Good Corporate

Governance di Puskesmas yang diteliti tersebut, dapat dianalisis bahwa

Puskesmas yang sudah menerapkan semua prinsip Good Corporate

Governance, meskipun belum sempurna adalah Puskesmas Gunungpati

yang memiliki status akreditasi utama, penerapan Good Corporate

Governance nya lebih baik dibandingan dengan Puskesmas Gayamsari

yang sudah memiliki status akreditasi paripurna.

Puskesmas yang tidak menerapkan prinsip akuntablitas yang baik

berupa pemenuhan kelengkapan SDM adalah Puskesmas Sondol yang

memiliki status akreditasi madya, Puskesmas Gayamsari yang memiliki

status akreditasi paripurna dan Puskesmas Tlogosari Wetan yang memiliki

status akeditasi utama.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pencapaian

status akreditasi yang baik belum tentu memastikan bahwa Puskesmas

tersebut telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan

baik. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Puskesmas

Gunungpati yang memiliki status akreditasi utama melakukan penerapan

prinsip Good Corporate Governance dengan lebih baik dibandingkan

dengan Puskesmas Gayamsari yang memiliki status akreditasi paripurna.
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Sedangkan Puskesmas yang belum memenuhi sebagian besar

prinsip Good Corporate Governance adalah Puskesmas Srondol yang

memiliki status akreditasi Madya. Puskesmas Kedung Mundu dengan

status akreditasi dasar justru melakukan penerapan prinsip Good Corporate

Governance lebih baik daripada Puskesmas Srondol, meskipun status

akreditasinya lebih rendah.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Good Corporate

Governance Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Demi

Terwujudnya Perlindungan Hak Pasien

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa

informan dan narasumber yang ditetapkan oleh peneliti, serta hasil

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Ditemukan faktor pendukung

dan penghambat dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance

pada tata kelola Puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan demi

terwujudnya perlindungan hak pasien, antara lain:

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Penerapan Good Corporate

Governance pada tata kelola Puskesmas untuk peningkatan mutu

dan perlindungan hak pasien.

1) Faktor teknis

a) Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana pokok menunjang

pelayanan kesehatan primer, berupa gedung Puskesmas yang

baik dan memadai, tersedianya alat kesehatan yang cukup



155

memadai dan tersedianya sediaan farmasi yang mendukung

peningkatan mutu pelayanan serta pencapaian perlindungan

hak pasien atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan

terjangkau.

b) Tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian

besar Puskesmas telah menyediakan jenis tenaga kesehatan

yang sesuai dengan standar, yaitu tersedianya dokter, dokter

gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga

kesehatan lingkungan, ahli tekhnologi laboratorium medik,

tenaga gizi dan kefarmasian.

Hal tersebut mendukung peningkatan mutu pelayanan

serta pencapaian perlindungan hak pasien atas pelayanan

kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

2) Faktor yuridis

a) Tersedianya Standar Prosedur Operasional Pelayanan

Puskesmas

Tersedianya Standar Prosedur Operasional (SPO)

pelayanan UKP di Puskesmas berupa pemeriksaan umum,

kesehatan gigi dan mulut, kesehatan anak, imunisasi, kesehatan

ibu dan KB, gizi, promosi kesehatan, pelayanan TB,

laboratorium, kefarmasian, IGD, pelayanan kesehatan mata,
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rawat inap dan pelayanan UKM menjadi faktor pendukung

pengelolaan Puskesmas untuk mencapai peningkatan mutu dan

perlindungan hak pasien untuk memperoleh pelayanan

kesehatan yang aman.

Karena didalamnya telah mengatur pedoman

pelaksanaan layanan UKP maupun pelayanan UKM. Sehingga

pelayanan dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah.

Juga dapat dijadikan sebagai indikator penilaian evaluasi

kinerja dalam pelayanan UKP.

b) Adanya Program Akreditasi Puskesmas

Penerapan prinsip Good Corporate Governance dibantu

oleh adanya sistem akreditasi, dimana secara yuridis ditetapkan

bahwa setiap Puskesmas wajib untuk mengikuti program

akreditasi. Pada proses akreditasi setiap Puskesmas harus

memenuhi standar penilaian akreditasi berupa kelengkapan

jenis dan jumlah tenaga medis serta tenaga kesehatan yang

bertugas, kelengkapan sarana dan prasarana, penilaian kinerja

pelayanan UKP dan UKM, kelengkapan administrasi berupa

SPO, kelengkapan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan

program. Sehingga ada peningkatan mutu pelayanan yang

cukup signifikan.
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b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penerapan Good Corporate

Governance pada tata kelola Puskesmas untuk peningkatan mutu

dan perlindungan hak pasien

1) Faktor teknis

a) Sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa

Puskesmas memiliki kendala keterbatasan sarana dan

prasarana pendukung yang menunjang pelayanan, yaitu di

Puskesmas Srondol, Gayamsari, Halmahera dan Kedung

Mundu. Keterbatasan tersebut berupa ketidaklengkapan

peralatan medis dan adanya obat yang kosong.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat

peningkatan mutu layanan kesehatan di Puskesmas, semisal

seorang pasien membutuhkan dopamin untuk pengobatannya

namun di Puskesmas tidak tersedia menyebabkan penurunan

mutu pelayanan Puskesmas. Sehingga sarana dan prasarana

perlu dikelola dengan baik dan berkala.

b) Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan pelaksana utama pelayanan

kesehatan. Tidak adanya beberapa jenis tenaga kesehatan

seperti dokter gigi dan apoteker pada sebagian Puskesmas di

wilayah Kota Semarang menjadi faktor penghambat
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peningkatan mutu dan perlindungan hak pasien dalam

mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa beberapa

Puskesmas yaitu Puskesmas Srondol tidak mempunyai dokter

gigi, Puskesmas Gayamsari dan Tlogosari Wetan tidak

mempunyai apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan

kefarmasian.

Hal tersebut menghambat pelayanan kesehatan dan

menurunkan mutu pelayanan kesehatan karena pelayanan

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lain seperti perawat gigi

dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki kompetensi yang

berbeda dengan dokter gigi dan apoteker.

2) Faktor yuridis

a) Banyaknya Peraturan Terkait Penyelenggaraan Pelayanan

Puskesmas

Berdasarkan hasil penelitian di keenam Pukesmas

diketahui bahwa sebagian besar tenaga kesehatan tidak

memahami dasar peraturan yang digunakan sebagai landasan

pengelolaan Puskesmas, seperti: Permenkes Nomor 75 Tahun

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Permenkes Nomor

44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas dan

Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
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Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter,

Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Hal tersebut dinilai sulit untuk dipahami karena

banyaknya ketentuan yang mengatur tentang hal terkait

pengelolaan Puskesmas dan tidak berada dalam satu ketentuan.

Banyaknya peraturan tersebut menyebabkan sosialisasi tidak

berjalan efektif.

b) Kurangnya Sosialisasi SPO

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keenam

Puskesmas telah memiliki SPO yang mengatur tentang

pelayanan UKM dan pelayanan UKP. Namun sebagian besar

pegawai Puskesmas (terdiri dari dokter, bidan, perawat,

petugas administrasi, dan petugas kefarmasian) di keenam

Puskesmas yang diteliti menyatakan belum pernah membaca

dan belum memahami isi dari peraturan internal tersebut.

Hal ini disebabkan karena tidak ditempatkannya SPO di

tempat yang mudah untuk di lihat, misal: pada meja ruang jaga

tenaga kesehatan dan tidak ada sosialisasi serta himbauan dari

pimpinan Puskesmas untuk mewajibkan setiap tenaga

kesehatan menggunakan SPO sebagai pedoman tindakan

pelayanan.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sosialisasi yang

dilakukan oleh pihak Puskesmas untuk memberikan edukasi
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mengenai peraturan-peraturan internal atau SPO yang dimiliki

oleh Puskesmas menjadi faktor penghambat pelaksanaan

peningkatan mutu pelayanan Puskesmas.

3) Faktor sosial

a) Kedisiplinan Tenaga Kesehatan Mengikuti Program

Evaluasi

Berdasarkan uraian hasil penelitian disebutkan bahwa

pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal dilakukan

melalui lokakarya mini. Kendala pelaksanaan lokakarya mini

adalah selalu saja ada pegawai yang tidak dapat datang karena

sedang dinas luar (DL), tugas belajar atau keperluan pribadi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai Puskesmas

tidak disiplin dalam mengikuti kegiatan lokakarya mini,

menyebabkan timbulnya perbedaan persepsi antara pegawai

yang mengikuti lokakarya mini (lokmin) dengan yang tidak

mengikuti lokmin karena tidak mengetahui hasil evaluasi.

b) Suasana Kerja

Berdasarkan uraian hasil penelitian ditemukan kendala

penerapan Good Corporate Governance di Puskesmas karena

keterbatasan komunikasi dan waktu antar pegawai Puskesmas.

Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di

Puskesmas kurang bersosialisasi dan melakukan komunikasi
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dengan teman di lingkungan kerjanya, dan ada keterbatasan

waktu yang disebabkan pegawai sering datang terlambat atau

pergi untuk keperluan pribadi.

c) Rendahnya Kepedulian Tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian

besar tenaga kesehatan tidak mencari tahu ringkasan hasil

kegiatan monitoring dan evaluasi yang dituangkan pada buku

notulen.

Hal ini menunjukkan rendahnya kepedulian pegawai

Puskesmas terhadap hasil lokakarya mini, sebagai bentuk dari

kegiatan monitoring dan evaluasi.

d) Budaya Kerja Tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Gunungpati,

Srondol dan Halmahera ditemukan bahwa sebagian besar

pegawai belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai

prosedur.

Hal ini disebabkan rendahnya budaya membaca di

lingkungan pegawai Puskesmas. Sehingga sebagian besar

pegawai menyatakan belum pernah membaca SPO tentang

pelayanan kesehatan Puskesmas, menyebabkan pengetahuan

mengenai standar pelayanan menjadi rendah, dan

melaksanakan kegiatan pelayanan hanya berdasarkan pola

kebiasaan.
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