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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat

daerah wilayah Kota Semarang yang memiliki kewenangan menjalankan

kebijakan di bidang kesehatan, termasuk pada pembentukan UPTD

Puskesmas. UPTD Puskesmas di Kota Semarang berjumlah 37 Puskesmas,

termasuk Puskesmas Gunungpati, Gayamsari, Tlogosari Wetan,

Halmahera,Srondol dan Kedung Mundu.

UPTD Puskesmas ini memiliki kewajiban memberikan pelayanan

kesehatan tingkat pertama berupa rawat jalan, laboratorium, farmasi,

promosi kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan, penanggulangan

kejadian luar biasa dan sebagian memberikan pelayanan rawat inap. Harus

menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan tujuan

tercapainya peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan pasien melalui tata

kelola Puskesmas yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Penerapan Good Corporate

Governance Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Puskesmas dan

Perlindungan Hak Pasien”, dapat disimpulkan sebagai berikut:
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1. Ketentuan Hukum Tentang Tata Kelola Puskesmas Berdasarkan Prinsip

Good Corporate Governance

a. Bentuk Ketentuan Hukum Tata Kelola Puskesmas Berdasarkan

Prinsip Good Corporate Governance

1) Bentuk Pengaturan Secara Umum

Pelaksanaan Good Corporate Governance di Puskesmas

dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang bersifat umum,

yaitu: Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas,

Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, dan

Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen

Puskesmas. Mengatur tentang pengelolaan Puskesmas secara

profesional.

2) Bentuk Pengaturan Secara Khusus

Terdiri dari peraturan-peraturan pengelolaan Puskesmas di

wilayah Kota Semarang yang bersifat khusus, yaitu: Peraturan Walikota

Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola BLUD

Puskesmas Kota Semarang dan 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.

Mengatur teknis pengelolaan Puskesmas di Kota Semarang.
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b. Tujuan Pengaturan

Melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 28H

ayat (1) UUD 1945 dengan menjalankan tata kelola pelayanan Puskesmas

yang baik sehingga pelayanan berjalan secara sistematis dan terstruktur

menghasilkan peningkatan mutu yang optimal.

2. Penerapan Good Corporate Governance Dalam Peningkatan Mutu

Pelayanan Puskesmas Dan Perlindungan Hak Pasien

a. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Kegiatan

Pelayanan Puskesmas

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dilakukan

pada kegiatan Puskesmas yaitu:

1) Penerapan Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini diterapkan pada pengelolaan administrasi,

berdasarkan hasil penelitian keenam Puskesmas telah memiliki

standar prosedur pelayanan kesehatan UKP yang harus dipatuhi

berupa: SPO rawat jalan, SPO rawat inap, SPO pelayanan obat dan

dan SPO layanan laboratorium. Sebagai wujud perlindungan hak

pasien untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai

dengan prosedur dan tanpa diskriminasi.

2) Penerapan prinsip transparansi

Prinsip ini diterapkan pada beberapa kegiatan pengelolaan

Puskesmas berupa: manajemen mutu melalui program perencanaan

kegiatan Puskesmas, hasil penelitian keenam Puskesmas belum
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memenuhi standar perencanaan karena tidak melakukan perumusan

masalah dan analisis. Kemudian diterapkan juga pada pengelolaan

keuangan Puskesmas, hasil penelitian keenam Puskesmas sudah

melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai standar. Memenuhi hak

perlindungan pasien atas pelayanan kesehatan yang optimal dan

bermutudan hak atas informasi kesehatan.

3) Penerapan prinsip akuntabilitas

Prinsip ini diterapkan pada beberapa kegiatan pengelolaan

Puskesmas berupa: pemenuhan kualifikasi SDM dengan hasil sudah

dilaksanakan oleh sebagian besar Puskesmas, namun sebagian lagi

belum memenuhi ketentuan, yaitu Puskesmas Srondol tidak punya

dokter gigi, Puskesmas Gayamsari dan Tlogosari Kulon tidak

mempunyai apoteker.

Prinsip akuntabilitas juga diterapkan pada pengelolaan sarana

dan prasarana dengan hasil, sebagian besar Puskesmas yaitu

Puskesmas Srondol, Gayamsari, Halmahera dan Kedung Mundu

belum memenuhi standar kelengkapan sarana dan prasarana berupa

alat kesehatan tidak lengkap dan ada obat yang kosong. Perlindungan

hak pasien dalam memperoleh akses atas sumber dayabidang

kesehatan belum tercapai optimal.

4) Penerapan prinsip pertanggungjawaban

Prinsip ini diterapkan pada beberapa kegiatan pengelolaan

Puskesmas berupa : pencatatan dan pelaporan dengan hasil keenam
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Puskesmas sudah melakukan pencatatan dan pelaporan baik secara

online maupun offline. Kemudian pada pembinaan dan pengawasan

berdasarkan hasil penelitian keenam Puskesmas sudah

melaksanakannya dibantu dengan program akreditasi. Hal tersebut

dilakukan guna memenuhi perlindungan hak pasien atas isi rekam

medis dan pelayanan yang aman dan bermutu.

5) Penerapan prinsip kemandirian

Keenam Puskesmas sudah menerapkan prinsip kemandirian

karena sudah merupakan Puskesmas BLUD ( Badan Layanan Umum

Daerah), yang memiliki kewenangan mengelola SDM, sarana

prasarana dan keuangan secara mandiri digunakan untuk

meningkatkan layanan yang bermutu sebagai sumber pendapatan

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

pencapaian status akreditasi yang baik belum tentu memastikan bahwa

Puskesmas tersebut telah menerapkan prinsip Good Corporate

Governance dengan baik.
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3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Good Corporate

Governance Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Demi

Terwujudnya Perlindungan Hak Pasien

Faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip Good Corporate

Governance terdiri dari faktor teknis, yuridis dan sosial, sebagai berikut:

a. Faktor teknis

1) Faktor pendukung

Pendukung faktor teknis berupa ketersediaan sarana dan

prasarana dan tenaga kesehatan.

2) Faktor penghambat

Penghambat faktor teknis berupa sebagian jenis tenaga kesehatan

tidak lengkap dan terbatasnya sebagian sarana dan prasarana.

b. Faktor yuridis

1) Faktor pendukung

Pendukung faktor yuridis adalah adanya SPO pelayanan

Puskesmas dan adanya program akreditasi.

2) Faktor penghambat

Penghambat faktor yuridis adalah banyaknya peraturan

pengelolaan Puskesmas sehingga sosialisasi kurang efektif.

c. Faktor sosial

Penghambat faktor sosial adalah kurangnya kedisiplian tenaga

kesehatan, suasana kerja yang kurang komunikasi,dan rendahnya

kepedulian tenaga kesehatan.
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B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

a. Melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang memenuhi kelengkapan

jenis tenaga kesehatan pada seluruh Puskesmas di Kota Semarang,

sehingga pelayanan kesehatan primer yang didapatkan adil dan

merata.

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dengan

penilaian kelengkapan jenis SDM di Puskesmas, kelengkapan

sarana dan prasarana, kelengkapan administrasi, pelaksanaan

program, pencatatan dan laporan serta penilaian kinerja

Puskesmas, sehingga selalu ada peningkatan pelayanan Puskesmas

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

c. Memberikan pelatihan atau workshop tentang manajemen

Puskesmas tidak hanya bagi Kepala Puskesmas, namun juga bagi

setiap devisi manajemen Puskesmas, kemudian membuat ketentuan

untuk wajib melakukan sosialisasi bagi seluruh pegawai

Puskesmas mengenai pelatihan tersebut.

d. Dinas Kesehatan Kota Semarang membuat peraturan teknis untuk

bisa dijadikan pedoman bagi Puskesmas untuk membuat SOP

penerapan Good Corporate Governance.

2. Bagi Puskesmas di Kota Semarang

a. Khususnya bagi Puskesmas Srondol, Gayamsari dan Tlogosari

Wetan bisa mengajukan melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang
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untuk memenuhi kelengkapan jenis tenaga kesehatan yang belum

tersedia, seperti dokter gigi dan apoteker.

b. Khususnya bagi Puskesmas Srondol, Gayamsari, Halmahera dan

Kedung Mundu bisa mengajukan melalui Dinas Kesehatan Kota

Semarang untuk mengadakan sarana dan prasarana berupa

peralatan pelayanan UKP dan kelengkapan obat sesuai dengan

kekurangan Puskesmas masing-masing.

c. Melakukan sosialisasi peraturan internal Puskesmas kepada seluruh

pegawai Puskesmas melalui pelatihan, workshop atau lokakarya

mini, sehingga seluruh pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan

prosedur dan memenuhi prinsip akuntabilitas.

3. Bagi Petugas Puskesmas di Kota Semarang

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan internal

masing-masing Puskesmas, sehingga setiap pelayanan

dilaksanakan sesuai dengan prosedur untuk mencapai tujuan

kepuasan pasien.

b. Menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi melalui lokakarya

mini, sehingga mengetahui hasil evaluasi pelayanan, kendala atau

hambatan pelayanan , dan dapat memberikan usul atau saran yang

bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

c. Bagi petugas Puskesmas yang tidak dapat mengikuti kegiatan

lokakarya mini diharapkan untuk aktif mencari tahu hasil lokmin
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melalui rekapan hasil pembinaan dan pengawasan yang tertulis di

notulen.

d. Aktif mengembangkan pengetahuannya terkait dengan pengelolaan

Puskesmas dengan membaca dan memahami peraturan internal

Puskesmas, serta Permenkes yang berkaitan dengan pengelolaan

Puskesmas. Sehingga akan lebih mudah menerapkan prinsip Good

Corporate Governance yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan

standar.

4. Bagi Masyarakat

a. Bagi masyarakat diharapkan turut aktif berpartisipasi dalam upaya

peningkatan kesehatan masyarakat, dengan cara aktif mengikuti

kegiatan promosi kesehatan di Puskesmas, melakukan chek up

kesehatan di Puskesmas. Sehingga tidak hanya datang ke

Puskesmas saat sakit.

b. Turut memberikan kritik dan saran terkait dengan pelayanan

Puskesmas, baik UKP maupun UKM. Sehingga dapat dijadikan

bahan pertimbangan bagi pihak manajemen Puskesmas dengan

tujuan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Puskesmas.
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