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“Ketika engkau menjalani masa-masa 

 yang penuh dengan kepedihan, ingatlah bahwa Allah 

pernah memberimu masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan. 

 Dia sedang menguji kesabaran dan kemampuanmu untuk mengingat  

nikmat dan kebaikan yang telah  

diberikan-Nya kepadamu” 

(Abul ‘izz)  

 

 

“Kita boleh menginginkan apapun, tapi Allah SWT lah yang lebih tahu apa 

yang terbaik buat kita” 
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ABSTRAKSI 
 
Indra Ratna Hapsari, D0104080, “Peranan Puskesmas Dalam Pelayanan 
Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) (studi 
deskriptif kualitatif tentang peranan UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 
dalam pelayanan program PKMS di Surakarta)”, Skripsi, jurusan Ilmu 
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2009. 

Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) 
merupakan program yang ditujukan kepada seluruh masyarakat kota Surakarta 
yang belum tertampung dalam program asuransi kesehatan sebagai upaya 
memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan UPTD Puskesmas 
Rawat Inap Sibela dalam pelayanan program PKMS di Surakarta untuk 
mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Surakarta serta 
hambatan-hambatan dalam pelayanan. 

Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data yang berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. 
Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Penentuan informan 
menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data 
digunakan triangulasi data.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan UPTD 
Puskesmas Rawat Inap Sibela dalam pelayanan program PKMS di Surakarta 
meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat 
pertama, serta pemberian obat. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya 
dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu prosedur pelayanan, sarana pelayanan, 
waktu pelayanan dan biaya pelayanan. Pada pelayanan rawat jalan prosedur yang 
ditetapkan dapat dikatakan mudah. Sarana pelayanan yang meliputi poliklinik dan 
laboratorium juga sudah memadai. Dari segi waktu masih banyak pasien yang 
mengeluhkan lamanya waktu pelayanan. Dari segi biaya, pasien tidak ditarik 
biaya kecuali untuk pemeriksaan laboratorium kimia darah. Sedangkan dalam 
pelayanan rawat inap, prosedur yang diterapkan juga mudah dipahami pasien. 
Dari segi sarana pelayanan dapat dikatakan kurang memenuhi standar sarana 
pelayanan. Dari segi biaya, pasien tidak dikenai biaya perawatan. Dari segi waktu 
perawatan biasanya hanya 3 hari. Untuk pemberian obat, puskesmas melakukan 
permintaan ke UPTD Instalasi Farmasi Kota Surakarta tiap bulannya. Dalam 
pemberian obat pasien tidak dikenai biaya. Faktor penghambat dalam pelayanan 
antara lain kurangnya sarana pelayanan dan kurangnya SDM di puskesmas. 
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ABSTRACT 
 
Indra Ratna Hapsari, D0104080, “Role of Puskesmas in the Services of 
PKMS Program: (descriptive qualitative study about the role of UPTD 
Puskesmas Rawat Inap Sibela in services of PKMS program in Surakarta)”, 
Thesis, Administration Science, Faculty of Politic and Social Science, Sebelas 
Maret University, 2009.  
 PKMS is a program that porposed to whole public in Surakarta who 
haven’t accommodated in health care insurance program as a effort to give health 
care assurance for public in Surakarta. This study did in UPTD Puskesmas Rawat 
Inap Sibela Surakarta. Porposed of this study is to know how UPTD Puskesmas 
Rawat Inap Sibela’s role in PKMS service program to realize health care 
assurance for Surakarta’s public an inhibiting factors in this service. 
 This research is a descriptive qualitative study that use data collection 
technique in the form of observation, documentation and interview. Data source 
that used are primary data and secondary data. Informan’s determine use 
purposive sampling. Data analysis technique use interactive analysis technique 
that consist of three components: data’s reduction, data’s presentation and 
conclusion collection. To guarantee data’s validity used data’s triangulation.  
 Based on research result can be concluded that role of UPTD Puskesmas 
Rawat Inap Sibela in the service PKMS program are first grade ambulatory 
services, first grade in patient services and medicinal treatment. To know how the 
realization can be see from several indicators that are service procedure, service 
instrument, service time and service cost. In ambulatory services procedure that 
determine can be said easy. Service instrument that consist of polyclinic and 
laboratory has been sufficed. From time side still a lot of patient who complaint 
about time service duration. From cost side, patient don’t ask for payment except 
for blood chemistry laboratory examination. While in patient services procedure 
that determined can be easy to understood by the patient. From service instrument 
side can be see less fulfill the service instrument standards. From cost side, patient 
don’t ask for care service cost. For treatment duration usually only took three 
days. For medicinal treatment, Puskesmas do a request to UPTD Instalasi Farmasi 
Surakarta in every month. In medicinal treatment, patient don’t ask for cost. 
Barrier factors in service are less service instrument and less human resource in 
Puskesmas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah bagian dari kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. 

Oleh karena itu, bagi penggiat hak asasi manusia, kesehatan adalah bagian dari 

hak asasi yang pemenuhannya mutlak dipenuhi oleh pemerintah sebagai pihak 

penyelenggara pelayanan publik. Kesehatan sebagai salah satu aspek dari hak 

asasi manusia tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) dimana : “setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.  

Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948), Undang 

Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap 

penduduk. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak 

memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab 

mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi 

masyarakat miskin dan tidak mampu. 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi hak rakyat 

untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Berdasarkan 

Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Bab II pada pasal 2 dan 3 : Pembangunan 

kesehatan diselenggarakan berasaskan prikemanusiaan yang berdasarkan 

Ketuhanan yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan 
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merata, prikehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan 

dan kekuatan sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal. 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, 

diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan 

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit 

(kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara 

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (UU RI No. 23 Tahun 1992 Bab V 

Pasal 10). 

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: 

rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang terlihat dari masih tingginya angka 

kematian bayi (AKB), angka kematian anak balita (AKABA) dan angka kematian 

ibu melahirkan (AKI) serta tingginya proporsi anak balita yang mengalami gizi 

kurang; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan 

yang bermutu antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan; belum 

memadainya jumlah, penyebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan; serta 

terbatasnya sumber pembiayaan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan 

kesehatan (www.dinkesjatim.go.id). 

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah bertanggung jawab dalam 

menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 

oleh masyarakat secara ekonomis dan non ekonomis; serta tersedianya pelayanan 
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kesehatan dasar dan rujukan. Namun demikian penyelenggara pelayanan 

kesehatan tidak semata-mata berada di tangan pemerintah melainkan 

mengikutsertakan sebesar-besarnya peran aktif segenap anggota masyarakat dan 

potensi swasta.  

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, 

sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang Pemerintah telah melaksanakan 

berbagai upaya mulai dari program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan 

(JPS-BK) tahun 1998-2001, Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi 

(PDPSE) tahun 2001, dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan 

Bakar Minyak (PKPS-BBM) tahun 2002-2004 sampai dengan Program 

ASKESKIN (Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin). Sedangkan untuk 

penduduk yang masuk kriteria PNS (Pegawai Negeri Sipil) akses pelayanan sudah 

dijamin dengan Asuransi Kesehatan PNS. Sedangkan untuk penduduk yang belum 

termasuk dalam program  ASKESKIN, Askes PNS, Askes Swasta, ataupun 

Asuransi Kesehatan yang lainnya belum ada yang menjamin. Sebagian besar 

masyarakat mengeluarkan biaya kesehatan secara “out of pocket” (membayar 

pelayanan kesehatan saat sakit), sehingga mereka merasa bahwa pelayanan 

kesehatan sangat mahal. 

Dari data Pemerintah Kota Surakarta dari sekitar 500.000 jiwa penduduk 

terdapat 343.325 jiwa yang belum tercover dalam masalah pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan kondisi tersebut dan dengan adanya desentralisasi dimana untuk 

keberhasilan pembangunan kesehatan, penyelenggaraan pelbagai upaya kesehatan 

harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik masing-masing daerah termasuk 
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persiapan perangkat organisasi, sumber daya manusia serta sumber pembiayaan,  

maka hal tersebut menjadi bahan pemikiran Pemerintah Kota Surakarta untuk 

meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Surakarta 

melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). 

Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta  ini sendiri dimulai pada 

bulan Januari 2008 untuk mengakomodasikan warga masyarakat yang belum 

tercover masalah pelayanan kesehatan guna memberikan jaminan pemeliharaan 

kesehatan bagi masyarakat Surakarta. Dalam pelaksanaannya, sasaran program 

PKMS dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat pemegang kartu silver dan kartu 

gold. Kartu gold ditujukan kepada masyarakat miskin yang belum tertampung di 

program Askeskin sedangkan kartu silver ditujukan bagi seluruh masyarakat 

Surakarta yang mendaftar sebagai peserta PKMS. 

Salah satu unit pelaksana pelayanan program PKMS adalah puskesmas. 

Puskesmas merupakan  unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 

yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu 

wilayah kerja dan berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis 

operasional Dinas Kesehatan kabupaten/ kota (KEPMENKES R.I No. 

128/MENKES/SK/II/2004). Berkenaan dengan hal tersebut maka Puskesmas 

diberi wewenang dalam memberikan pelayanan program PKMS kepada 

masyarakat Kota Surakarta khususnya di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan 

pokok. Dengan kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.  
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Tetapi kenyataan yang berkembang di masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan selama ini khususnya puskesmas adalah 1) adanya citra pelayanan yang 

buruk khususnya menyangkut mutu, 2) ketidaktahuan petugas tentang standar 

pelayanan yang benar dan tepat, 3) belum menerapkan atau mengimplementasikan 

sistem manajemen mutu di puskesmas dengan standar baku. Penilaian masyarakat 

mengenai obat-obatan yang diberikan di puskesmas  juga terkesan negatif, mereka 

menganggap obat generik yang diberikan di puskesmas adalah obat kelas bawah 

dan kurang bermutu. Masyarakat menganggap pengobatan yang diberikan 

bukanlah pelayanan maksimal.  Pandangan rendah ini juga berimbas kepada 

pandangan masyarakat pada pengobatan di Puskesmas. Puskesmas yang 

menyediakan pelayanan kesehatan terdepan dengan memberikan obat generik 

dianggap sebagai tempat berobat masyarakat kelas bawah dan kurang berkualitas. 

Dengan adanya program PKMS dan pandangan negatif masyarakat 

terhadap pelayanan di puskesmas selama ini maka cukuplah menarik untuk 

dijelaskan  mengenai pelayanan program PKMS di puskesmas. UPTD Puskesmas 

Rawat Inap Sibela Surakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis program 

PKMS yang dicanangkan Pemerintah Kota Surakarta. Wilayah binaan UPTD 

Puskesmas Rawat Inap Sibela meliputi Kelurahan Mojosongo dengan luas 

wilayah 5,544 KM dan jumlah penduduk sebesar 43.572 jiwa. Berdasarkan luas 

wilayah dan jumlah penduduk, wilayah Kelurahan Mojosongo merupakan wilayah 

dengan luas dan jumlah penduduk yang cukup besar di Kota Surakarta. Dengan 

banyaknya penduduk di wilayah Kelurahan Mojosongo maka jumlah penduduk 

yang mengakses pelayanan kesehatan dapat dikatakan cukup banyak, terlebih lagi 
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dengan adanya program PKMS yang memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh 

masyarakat Surakarta. 

Berdasarkan data yang diperoleh di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

jumlah kunjungan pasien PKMS sejak bulan pertama hingga saat ini cenderung 

mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 di bawah ini  

Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Pasien PKMS  

Di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta 

Tahun 2008-2009 

 
Tahun 2008 Tahun 2009 

Bulan 
Rawat Jalan Rawat Inap Rawat Jalan Rawat Inap 

Januari 110 1 1255 1 

Februari 372 1 1671 15 

Maret 395 4 1663 17 

April 608 15 1680 0 

Mei 965 14 1426 10 

Juni 1564 12   

Juli 1586 20   

Agustus 1728 13   

September 1523 4   

Oktober 1195 1   

November 1898 0   

Desember 1410 0   

Sumber : UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela  

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya kenaikan jumlah pasien PKMS dari 

pertama kali dilaksanakan yaitu pada bulan Januari hingga bulan Mei, hal ini 

dapat disimpulkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap program PKMS 
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yang menjamin kesehatan mereka serta  mulai terbukanya pemikiran masyarakat 

akan pentingnya pelayanan kesehatan di puskesmas yang juga mampu 

memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Berkenaan dengan hal tersebut 

UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela diharapkan mampu menjalankan perannya 

sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar dalam meningkatkan pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh dan optimal kepada pasien pengguna kartu PKMS. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peranan UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta dalam 

pelayanan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

(PKMS)? 

2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan peran UPTD Puskesmas 

Rawat Inap Sibela Surakarta dalam pelayanan program Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan operasional 

 Untuk mengetahui bagaimana peranan UPTD Puskesmas Rawat Inap 

Sibela Surakarta dalam pelayanan program Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Surakarta (PKMS) 
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2.  Tujuan fungsional 

      Memberikan masukan yang bermanfaat bagi UPTD Puskesmas Rawat 

Inap Sibela Surakarta dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

3.  Tujuan Individu 

Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu 

Administrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan gambaran tentang peranan UPTD Puskesmas Rawat Inap 

Sibela Surakarta dalam pelayanan program Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Surakarta (PKMS). 

2. Memberikan saran yang dijadikan bahan pertimbangan bagi UPTD 

Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta dalam upaya meningkatkan 

pelayanan kesehatan khususnya dalam Program PKMS. 

 

E. Kajian Pustaka 

1.  Peranan  

 Pengertian peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bagian 

dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 

 Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1990 : 268) disebutkan bahwa 

peranan (role) adalah merupakan aspek dinamis daripada kedudukan (status). Jadi 
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apabila seseorang sudah melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya maka dia sudah menjalankan suatu peranan. 

 Dr. Phil Astrid S.Susanto berpendapat bahwa role atau peranan 

merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa 

disebut juga status subyektif  (1983 : 75). Menurut Miftah Thoha peranan adalah 

sebagai suatu rangkaian perilaku yang terwujud, yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan tertentu (1983 : 187). 

 Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan 

adalah penggunaan hak dan kewajiban berdasarkaan suatu kedudukan tertentu. 

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan UPTD Puskesmas Rawat 

Inap Sibela Surakarta merupakan bentuk keterlibatan Puskesmas Rawat Inap 

Sibela Surakarta sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan tingkat dasar dalam 

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsi-fungsi yang melekat 

padanya serta mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

kesehatan dasar bagi masyarakat. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa peranan 

UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta adalah aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta dalam 

melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan 

secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 

2.   Pelayanan 

Menurut H.A.S Moenir (2006: 16-17) yang dimaksud pelayanan adalah 

proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Sebab 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa berusaha, baik 
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melalui aktivitas sendiri, maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang 

lain. Sehingga pelayanan dapat diartikan sebagai tindakan atau  perbuatan 

melayani atau menyediakan apa yang diperlukan oleh orang lain. 

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 

perihal atau cara melayani yang terkait dengan servis atau jasa dan adanya 

kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa (1989 : 

504) . Sedangkan pengertian pelayanan umum adalah: 

“Kegiatan  yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 
dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode 
tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 
haknya”.(H.A.S. Moenir, 2006 : 26-27)  

 
Untuk  memenuhi keinginan masyarakat akan pelayanan publik dapat 

dilakukan melalui pembentukan model pelayanan publik yang sesuai dengan 

perkembangan jaman seperti sekarang ini. Salah satunya adalah model Standar 

pelayanan minimal, prasyarat dari Standar Pelayanan Minimal seperti yang 

diungkapkan oleh Parasurarman dalam  makalah Agus Sudrajat  antara lain: 

a. Proses dan prosedur 
Meliputi prosedur pelayanan langsung kepada pelanggan dan proses 
pengolahan pelayanan yang merupakan proses internal dalam 
menghasilkan pelayanan meliputi seluruh aktivitas yang dilakukan 
ketika pertama kali pelanggan datang dan bahkan setelah pelayanan 
itu selesai (after service). 

b. Persyaratan pelayanan 
Hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelanggan untuk mendapatkan 
pelayanan. Persyaratan pelayanan perlu diidentifikasi dari tiap 
aktivitas pelayanan sehingga untuk keseluruhan persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh pelanggan termasuk biaya total yang harus 
dibayar oleh pelanggan. 

c. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
Merupakan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam rangka 
memberikan pelayanan. Sarana yang digunakan dapat merupakan 
sarana yang utama dan sarana pendukung. Sarana utama merupakan 
sarana yang disediakan dalam rangka proses pelayanan yang meliputi 
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formulir, fasilitas pengolahan data. Sedangkan sarana pendukung 
adalah fasilitas yang pada umumnya disediakan dalam rangka 
memberikan pelayanan pendukung anatara lain penyediaan fasilitas 
ruang tunggu, layanan antaran dan lain-lain. Prasarana merupakan 
berbagai fasilitas yang mendukung sarana pelayanan. 

d. Waktu dan biaya pelayanan 
Dengan ditentukannya waktu dan biaya yang terpakai untuk setiap 
aktivitas pada proses pengolahan, maka akan dapat ditentukan waktu 
dan biaya yang akan digunakan untuk melayani satu jenis pelayanan 
sejak awal pelanggan menemui petugas pelayanan sampai pelayanan 
selesai dilakukan. 

e. Pengaduan keluhan 
Merupakan mekanisme yang dapat ditempuh oleh pelanggan untuk 
menyatakan ketidakpuasannya terhadap pelayanan yang diterima. 
Pengaduan keluhan merupakan hal yang sangat penting mengingat 
perbaikan kualitas pelayanan terus menerus tidak lepas dari masukan 
pelanggan yang biasanya dalam bentuk keluhan. 

 
 

Pelayanan umum yang dimaksud dalam penelitian ini amat terkait 

dengan pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Adapun pengertian jasa 

seperti yang didefinisikan oleh Kotler dalam Fandy Tjiptono (1997 : 23)  adalah 

setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

Jasa memiliki 4 karakteristik utama yang membedakan dari barang, 

yaitu: 

a. Intangibility 

Jasa berbeda dengan barang. Jika barang merupakan suatu objek, 

alat, atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan kinerja 

(performance), atau usaha. Jasa bersifat intangible, maksudnya tidak 

dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli 
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dan dikonsumsi. Konsep intangible pada jasa memiliki dua 

pengertian, yaitu: 

1.     Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 

2. Sesuatu yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan,   

diformulasikan, atau   dipahami secara rohaniyah.  

b. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa di lain pihak, umumnya dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi 

antara penyedia jasa dan pelanggan mempunyai ciri khusus dalam 

pemasaran jasa. 

c. Variability  

Jasa bersifat sangat variable, artinya banyak variasi bentuk, kualitas 

dan jenis, tergantung pada siapa, kapan  dan dimana jasa tersebut 

dihasilkan. Dalam pengendalian jasa maka penyedia jasa dapat 

melakukan 3 tahap sebagai berikut: 

1.  Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang 

baik. 

2. Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa (service-

performance process). Hal ini dapat dilakukan dengan jalan 

menyiapkan suatu cetak biru (blueprint) jasa yang 

menggambarkan peristiwa dan proses jasa dalam suatu diagram 
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alur, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor potensial 

yang dapat menyebabkan kegagalan dalam jasa tersebut. 

3.  Memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan, 

survei pelanggan, sehingga pelayanan yang kurang baik dapat 

dideteksi dan dikoreksi. 

d. Perishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. 

              (Fandy Tjiptono, 1997 : 24-27) 

 
Pengertian dari pelayanan jasa yang dimaksud disini adalah pelayanan 

kesehatan, maka yang dimaksud dengan  pelayanan kesehatan seperti yang 

diungkapkan Levey dan Loomba dalam Azrul Azwar (1996: 35) adalah: 

“Setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama sama 
dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 
mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 
pereorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat”. 

 
Agar suatu pelayanan kesehatan dapat dikatakan baik maka harus 

memiliki persyaratan pokok, diantaranya: 

a. Tersedia dan berkesinambungan 
Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat tidak sulit untuk ditemukan serta keberadaanya dalam 
masyarakat adalah pada setiap saat dibutuhkan. 

b. Dapat diterima dan wajar 
Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan 
keyakinan dan kepercayaan masyarakat serta bersifat wajar. 

c. Mudah dicapai 
Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama berkaitan 
dengan lokasi atau pengaturan distribusi sarana kesehatan agar 
merata di setiap tempat. 
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d. Mudah dijangkau 
Hal ini dipandang dari sudut biaya, sehingga harus diupayakan biaya 
pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi 
masyarakat. 

e. Bermutu 
Pengertian mutu yang dimaksud disini adalah yang menunjuk pada 
tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, 
yang di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan 
dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode 
etik serta standar yang telah ditetapkan. (Azrul Azwar, 1996:38-39) 
 

Untuk mewujudkan  suatu sistem kesehatan menuju ke arah yang lebih 

baik diperlukan suatu prinsip tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Marc 

Rivo dalam jurnalnya menuliskan tentang 4 prinsip pemeliharaan kesehatan 

primer sebagai berikut: 

The WHO proposes four core primary health care principles of effective 
health systems, which redefine in a more comprehensive and modern 
way the limited definition of 30 years ago: 
a. Universal coverage 
b. Enhanced patient-centered primary care services 
c. Strengthened community-centered public health policies 
d. Effective health system leadership 
(WHO mengemukakan 4 inti prinsip pemeliharaan kesehatan primer 
dalam sistem kesehatan yang efektif, yang diartikan kembali secara lebih 
komprehensif dan modern dari batasan pengertian 30 tahun yang lalu: 
a. Cakupan menyeluruh 
b. Meningkatkan pelayanan pemeliharaan primer yang terpusat pada 

pasien 
c. Memperkuat kebijakan kesehatan publik yang terpusat pada 

kelompok 
d. Kepemimpinan sistem kesehatan yang efektif). 

 
Begitu pula dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 dimana 

dinyatakan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pelayanan 

kesehatan haruslah memiliki prinsip dan standar pelayanan yang dipublikasikan 

sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Prinsip pelayanan 
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publik yang tercantum dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 

(dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005:21-23)  meliputi: 

a. Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan 

b. Kejelasan  
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 
i. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 
ii. Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ 
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik 

iii. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara  pembayaran 
c. Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan 

d. Akurasi  
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah 

e. Keamanan 
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum  

f. Tanggung Jawab 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 
ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggara pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 
publik 

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 
teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) 

h. Kemudahan Akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika 

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan 
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, 
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas 

j. Kenyamanan  
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, 
toilet, tempat ibadah dan lain-lain 
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Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau 

penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 

(dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005:23-24), standar pelayanan 

sekurang kurangnya meliputi: 

a. Prosedur Pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan termasuk pengaduan. 

b. Waktu Penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 
pengaduan. 

c. Biaya Pelayanan 
Biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 
proses pemberian pelayanan. 

d. Produk Pelayanan 
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan. 

e. Sarana dan Prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan 
perilaku yang dibutuhkan. 

 
Mengingat kesehatan merupakan kebutuhan yang begitu penting bagi 

masyarakat, maka masyarakat sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan 

jasa yang paling baik dan memuaskan, mendambakan perwujudan pelayanan 

sebagai berikut: 

a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan 
pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala 
dibuat-buat. 

b. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran, atau 
untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada 
permintaan sesuatu. 
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c. Mendapatkan perlakuan yang dalam pelayanan terhadap kepentingan 
yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. 

d. Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan 
karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya 
diberitahu, sehingga orang tidak menunggu-nunggu sesuatu yang 
tidak menentu. 

        (H.A.S. Moenir, 2006:41-44) 
 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna 

jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan yang tertuang 

dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 sebagai berikut: 

a. Transparansi 
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
dimengerti. 

b. Akuntabilitas 
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

c. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektivitas. 

d. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat. 

e. Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender dan status ekonomi 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. 

 
Dalam H.A.S Moenir (2006 : 88) juga dijelaskan bagaimana agar suatu 

pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Untuk mencapai 

pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, suatu pelayanan perlu didukung 

oleh beberapa faktor antara lain: 
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a. Faktor kesadaran 

Yang menjiwai perilaku yang memandu kehendak dalam lingkungan 

organisasi kerja yang tidak menganggap sepele, melayani dengan 

penuh keikhlasan, kesungguhan dan disiplin. 

b. Faktor aturan 

Dalam arti ketaatan dan penggunaan kewenangan penunaian hak, 

kewajiban dan tanggung jawab. Adanya pengetahuan dan 

pengalaman yang memadai serta kemampuan berbahasa yang baik 

dengan pemahaman pelaksanaan tugas yang cukup. Adanya 

kedisiplinan pelaksanaan yang dilengkapi dengan kepatuhan, 

ketertiban dan disiplin (disiplin waktu dan disiplin kerja), keinsyafan 

dan bertindak adil. 

c. Faktor organisasi 

Dalam arti adanya pelayanan yang bersistem simbiotik yang 

mengalir kesemua komponen sibernetik, metodik dan prosedural. 

Pilihan prosedur dan metode sesuai dengan uraian pekerjaan tugas 

yang menyangkut standar, waktu, alat yang digunakan, bahan dan 

kondisi pekerjaan yang dilengkapi dengan mekanisme prosedural 

yang dibuat atas dasar penelitian / kepentingan lingkungan. 

Demikian pula akan dipilih metoda untuk penyelesaian pekerjaan 

tahap demi tahap. 
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d. Faktor pendapatan 

Yang merupakan imbalan bagi para fungsionaris yang diukur layak 

dan patut. 

e. Faktor kemampuan dan ketrampilan 

Bagi petugas sangat diperlukan keterampilan melaksanakan tugas 

yang pada umumnya menggunakan empat unsur, yaitu otot, saraf, 

perasaan dan pikiran dengan bobot berbeda sesuai dengan jenis 

tugasnya. Dalam bidang pelayanan yang menonjol dan paling cepat 

dirasakan oleh orang-orang yang menerima layanan adalah 

ketrampilan pelaksanaannya. Mereka inilah yang membawa 

”bendera” terhadap kesan atas baik buruknya layanan. 

f. Faktor sarana pelayanan 

Yang menyangkut segala peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas 

utama dan pembantu pelaksanaan pekerjaan.  

Fungsi sarana pelayanan, antara lain: 

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat 

menghemat waktu 

2. Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa 

3. Kualitas produk yang lebih baik / terjamin 

4. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang 

berkepentingan 
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5. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang 

berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional 

mereka. 

Dalam Moenir pula dikemukakan mengenai berbagai kemungkinan yang 

menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak memadai, yaitu: 

a. Tidak atau kurang adanya kesadaran terhadap tugas atau kewajiban 
yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dapat mengakibatkan tidak 
adanya disiplin kerja. 

b. Sistem atau prosedur dan metode yang ada tidak memadai, sehingga 
mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, tidak 
berjalan sebagaimana mestinya. 

c. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga 
terjadi simpang-siur penanganan tugas, tumpang tindih (Over-
lapping) atau tercecernya suatu tugas tidak ada yang menangani. 

d. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan 
hidup meskipun secara minimal. 

e. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang 
dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi 
standar yang telah ditetapkan. 

f. Tidak tersedianya sarana  pelayanan yang memadai. Akibatnya 
pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak hilang dan penyelesaian 
masalah terlambat. (2006:40-41) 

 
3.  Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) 

PKMS adalah suatu Program Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan 

oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang 

berwujud bantuan pengobatan rawat jalan di Puskesmas dan RSD Surakarta 

maupun rawat inap di Puskesmas rawat inap, RSD Surakarta dan Rumah Sakit 

yang ditunjuk. Pemberian pemeliharaan  pelayanan kesehatan ini meliputi upaya 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan oleh Pemerintah bagi 

masyarakat Surakarta pemegang kartu berobat berlangganan. PKMS sendiri 

dimulai pada tahun 2008 sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Surakarta 
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terhadap kesehatan masyarakat baik dari pelayanan yang didapat maupun dari segi 

pembiayaan.  

 Jaminan kesehatan kepada masyarakat sebelumnya juga sudah 

dicanangkan  oleh negara-negara anggota WHO. Guy Carrin, Inke Mathauer, Ke 

Xu, David B Evans dalam jurnalnya mengungkapkannya sebagai berikut:  

In 2005 the Member States of WHO adopted a resolution encouraging 
countries to develop health financing systems aimed at providing 
universal coverage. This was defined as securing access for all to 
appropriate promotive, preventive, curative and rehabilitative services at 
an affordable cost. 
(Pada tahun 2005 negara-negara anggota WHO menggunakan sebuah 
resolusi yang mendorong berbagai negara untuk mengembangkan sistem 
pembiayaan kesehatan dengan cakupan menyeluruh. Hal ini diartikan 
sebagai akses jaminan untuk semua pelayanan promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif dengan biaya yang sesuai dengan kemampuan) 

 
TUJUAN PKMS : 

1. Tujuan Umum 

a.   Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk miskin 

b. Meningkatkan kualitas / kuantitas / pemerataan / dan 

keterjangkauan pelayanan kesehatan yang masih rendah terutama 

untuk masyarakat miskin 

c. Memberikan bantuan pendanaan kesehatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mewujudkan suatu pemerintahan yang peduli kepada kesehatan, 

terutama masyarakat miskin 

b. Membuat suatu landasan bagi terciptanya suatu sistem jaminan 

sosial di Kota Surakarta. 
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Program PKMS diselenggarakan untuk pembelajaran masyarakat dalam 

rangka mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang menyeluruh bagi 

penduduk Kota Surakarta. Penyelenggaraan PKMS mengacu pada prinsip prinsip: 

1. Pengelolaan dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan dana 

semata-mata  untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. 

2. Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai 

standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional 

3. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan 

berjenjang 

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama 

adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (basic health 

services), yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar 

masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. Pada umumnya pelayanan 

kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan 

(ambulatory/ out patient services) 

b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua 

adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat 

inap (in patient services) dan untuk menyelenggarakannya telah 

dibutuhkan tersedianya tenaga tenaga spesialis 

c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga 

adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih komplek dan 

umumya diselenggarakan oleh tenaga tenaga subspesialis. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 38 

   (Azrul Azwar, 1996: 41-42) 

4. Mekanisme asuransi kesehatan sosial dengan iuran peserta dibayar 

oleh Pemerintah Kota 

5. Transparansi dan akuntabilitas. 

PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBERIKAN 

1.  Peserta Program PKMS adalah semua penduduk yang berdomisili di 

Kota Surakarta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Bukan peserta ASKESKIN 

b. Bukan peserta ASKES PNS 

c. Bukan peserta ASKES Sosial lainnya 

d. Mempunyai KTP Surakarta (atau Akte Kelahiran) 

e. Mempunyai Kartu Keluarga Surakarta 

2.  Setiap peserta program PKMS wajib mendaftarkan diri sebagai 

peserta untuk   mendapatkan kartu berobat berlangganan 

3.    Peserta Kartu PKMS dibagi menjadi 2: 

a.   Jenis emas (Gold Card), diperuntukkan bagi: 

· Masyarakat miskin yang terdaftar di Keputusan Walikota 

tentang penetapan masyarakat miskin, tetapi belum 

tertampung di Program ASKESKIN Pemerintah Pusat (di 

luar kuota) 

· Masyarakat miskin yang belum masuk SK Walikota dengan 

pernyataan dari kelurahan dan disyahkan oleh Tim Verifikasi 

Tingkat Kota (dan memenuhi kriteria masyarakat miskin) 
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b. Jenis perak (silver card) adalah semua masyarakat Kota Surakarta 

yang mendaftar sebagai peserta PKMS. 

CARA MENJADI ANGGOTA PKMS 

Cara menjadi anggota PKMS dengan mendapatkan kartu PKMS melalui 

pendaftaran diri ke UPTD PKMS  di Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan 

syarat : 

1. Membayar Rp. 1000 (Gratis bagi masyarakat miskin, dengan SKTM) 

2. Membawa KTP/ KK 

3. Membawa Foto 2X3, 2 lembar 

Jenis pelayanan yang disediakan dalam program PKMS baik di unit 

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, UPTD Rumah Sakit Daerah, maupun Rumah 

Sakit Pemerintah/Swasta yang ditunjuk oleh Pemkot antara lain: 

1. Jenis layanan di Puskesmas 

· Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 

· Pelayanan laboratorium 

· Tindakan medis 

· Pemeriksaan dan pengobatan gigi 

· Pemeriksaan ibu hamil/ ibu nifas/ menyusui, bayi, balita 

· Pemberian obat 

2. Jenis layanan di Puskesmas Rawat Inap 

· Akomodasi rawat inap 

· Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 

· Tindakan medis 
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· Pemeriksaan dan pengobatan gigi 

· Pemberian obat 

· Pertolongan persalinan 

· Pelayanan gawat darurat 

3. Pelayanan kesehatan rujukan di UPTD Rumah Sakit Daerah 

· Pelayanan rawat jalan 

· Pelayanan rawat inap dengan fasilitas kelas III 

· Pelayanan persalinan 

4. Pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah/Swasta 

yang ditunjuk oleh Pemkot (MOU) 

· Akomodasi rawat inap kelas III 

· Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 

· Penunjang diagnosis : laboratorium klinik, radiologi dan 

elektromedik 

· Tindakan medis kecil dan sedang 

· Operasi sedang dan kecil 

· Pemberian obat sesuai formularium rumah sakit Program Askeskin 

· Pelayanan gawat darurat 

KEUNTUNGAN, PELUANG, DAN TANTANGAN PKMS 

Keuntungan : 

1. Masyarakat terlindungi dari masalah kesehatan 

2. Sebagai awal untuk membentuk SJSN, sesuai amanat UU No 40 

tahun 2004 
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3. Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan dengan adanya 

kepatuhan terhadap pedoman diagnosis dan pengobatan 

4. Mempermudah surveillance / pengawasan pola penyakit oleh karena 

dalam klaim pemberi layanan kesehatan secara otomatis akan 

menyebutkan penyakit dan terapinya. 

Peluang : 

1. Perkembangan sistem pembiayaan kesehatan yang berbasis pada 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JKPM) sesuai UU No 40 tahun 

2004 tentang SJSN 

2. Tingginya dukungan Pemkot Surakarta 

3. Kebijakan Walikota terhadap peningkatan anggaran di bidang 

KESRA. 

Tantangan : 

1. Meningkatkan program PKMS menjadi Program Pemeliharaan 

Kesehatan yang mandiri 

2. Mengajak pemberi pelayanan swasta 

3. Masih adanya perbedaan pola pikir yang berbeda terhadap Program 

PKMS 

4. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan oleh Pemberi Layanan 

Kesehatan 
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4. Peranan UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela dalam pelayanan program 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) 

Puskesmas perawatan atau puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang 

diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, 

baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara. Puskesmas 

rawat inap sendiri dapat dikatakan mempunyai fungsi sebagai ”Pusat Rujukan 

Antara” bagi penderita gawat darurat sebelum dibawa ke Rumah Sakit. 

Kegiatan puskesmas rawat inap antara lain: 

· Melakukan tindakan operatif terbatas terhadap penderita gawat 

darurat, antara lain: kecelakaan lalu lintas, persalinan dengan 

penyulit, penyakit lain yang mendadak dan gawat. 

· Merawat sementara penderita gawat darurat atau untuk observasi 

penderita dalam rangka diagnosis dengan rata-rata 3-7 hari. 

· Melakukan pertolongan sementara untuk pengiriman penderita ke 

rumah sakit.  

· Memberi pertolongan persalinan bagi kehamilan dengan resiko 

tinggi dan persalinan dengan penyulit. 

· Melakukan metode operasi pria dan metode operasi wanita (MOP 

dan MOW) untuk keluarga berencana. 

Dalam melakukan kegiatannya Puskesmas dengan tempat perawatan 

memiliki sarana yang meliputi luas bangunan, ruangan-ruangan pelayanan serta 

peralatan yang lebih lengkap, antara lain: 
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· Ruangan rawat tinggal yang memadai (nyaman, luas, dan terpisah 

antara anak, wanita dan pria untuk menjaga privacy) 

· Ruangan operasi dan ruang post operasi 

· Ruangan persalinan (dan ruang menyusui sekaligus sebagai ruang 

recovery) 

· Kamar perawat jaga 

· Kamar linen dan cuci 

Sedangkan mengenai peralatan medis yang disediakan antara lain: 

· Peralatan operasi terbatas 

· Peralatan obstetri patologis, peralatan vasektomi dan tubektomi 

· Peralatan resusitasi 

· Minimal 10 tempat tidur dengan peralatan perawatan 

Dalam pelaksanaan tugasnya puskesmas rawat inap juga dilengkapi 

dengan alat transportasi dan komunikasi yang meliputi: 

· Telepon atau radio komunikasi jarak sedang  

· Minimal satu buah ambulance 

(www.freewebtown.com) 

Sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama, UPTD 

Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta dituntut untuk menjalankan peranannya 

dalam memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya. Terlebih lagi dengan adanya program 

Pemeliharaaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) untuk memberikan 
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kesempatan kepada masyarakat Surakarta yang membutuhkan pelayanan 

kesehatan khususnya yang belum tertampung dalam asuransi kesehatan.  

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa peranan UPTD Puskesmas Rawat 

Inap Sibela Surakarta adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh UPTD 

Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya 

dalam memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka 

memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Surakarta. 

Peranan UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta dalam 

pelayanan program PKMS meliputi: 

a. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama 

b. Pelayanan rawat inap tingkat pertama 

c. Pemberian obat 

Indikator-indikator dari peranan diatas antara lain: 

a. Proses dan Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan didefinisikan sebagai tata cara yang sifatnya 

baku yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi, yang harus 

diperhatikan oleh penerima pelayanan dan pemberi pelayanan. 

Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana prosedur yang diterapkan di 

UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta dalam memberikan 

pelayanan PKMS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar 

tingkat pertama, meliputi seluruh aktivitas yang dilakukan ketika 

pertama kali pelanggan datang dan bahkan setelah pelayanan itu 

selesai (after service). 
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b. Sarana pelayanan 

Didalam suatu pelayanan diperlukan sarana yang mendukung 

pelaksanaan pelayanan itu sendiri. Sarana pelayanan merupakan 

fasilitas yang diberikan kepada masyarakat peserta Program PKMS 

c. Waktu pelayanan 

Merupakan lamanya waktu penyelesaian suatu pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat 

d. Biaya pelayanan 

Merupakan besarnya tarif yang dikeluarkan untuk setiap pelayanan 

sejak awal pelanggan menemui petugas pelayanan sampai 

pelayanan selesai dilakukan.  

 

F. Kerangka Pemikiran 

    Program PKMS merupakan program Pemerintah Kota Surakarta yang 

kemudian diserahkan kepada Dinas Kesehatan  Kota Surakarta yang kemudian 

sebagai pelaksana teknisnya diserahkan salah satunya kepada UPTD Puskesmas       

Rawat Inap. PKMS diadakan dikarenakan masih adanya masyarakat Kota 

Surakarta yang belum terjamin kesehatannya. Sasaran dari program ini sendiri 

adalah seluruh masyarakat Surakarta yang belum masuk dalam program 

ASKESKIN, Askes PNS, Askes Swasta, ataupun Asuransi Kesehatan yang 

lainnya.  

Sebagai program yang tergolong baru yang berada di bawah kendali 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta, PKMS diharapkan mampu memberikan 
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pelayanan kesehatan yang terbaik dan mampu menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat dengan mengutamakan kepuasan bagi masyarakat. Puskesmas sebagai 

garda terdepan dalam pelayanan kesehatan tingkat dasar mempunyai tanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat guna 

tercapainya tujuan program PKMS. 

Selanjutnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Pelaksanaan  
Program 
PKMS 

Faktor  penghambat   

Memberikan jaminan pemeliharaan 
kesehatan bagi masyarakat Surakarta  

Peranan UPTD Puskesmas 
Rawat Inap Sibela dalam 

pelayanan program PKMS 

Belum adanya jaminan 
kesehatan bagi masyarakat kota 
Surakarta  diluar Program 
ASKESKIN, Askes PNS, Askes 
Swasta, ataupun Asuransi 
Kesehatan yang lainnya 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena sosial 

tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi 

tidak melakukan pengujian hipotesis. Data yang dikumpulkan terutama 

berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari 

sekedar angka atau frekwensi (H.B. Sutopo, 2002:35). Jadi penelitian ini 

berusaha menggambarkan bagaimana peranan puskesmas rawat inap 

dalam pelayanan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

(PKMS) yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Surakarta 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di UPTD Puskesmas Rawat Inap 

Sibela Surakarta. Pilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan 

sebagai berikut: 

a. UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta merupakan 

salah satu dari 3 Puskesmas Rawat Inap yang melayani 

pelayanan Program PKMS. 

b. Tersedianya data-data yang diperlukan penulis untuk dapat 

melakukan penelitian. 
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c. Diberikannya kesempatan dan ijin kepada penulis untuk 

menyelenggarakan penelitian oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Kota Surakarta di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan. Data 

ini diperoleh melalui wawancara yang diajukan kepada 

beberapa informan  

yang terdiri dari:  

· Dokter  

· Analis Laboratotium 

· Analis Apoteker 

· Perawat 

· Bidan 

· Pasien PKMS di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela  

b. Data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-

buku kepustakaan, dokumentasi dan keterangan lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan 

sebagai pelengkap dan pendukung data primer. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

yang digunakan secara sekaligus, dimana masing-masing teknik saling 

melengkapi antara satu dengan yang lain. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu: 

a. Wawancara  

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada 

informan guna  mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis 

melalui kerangka pertanyaan sebagai pedoman mengenai apa 

yang akan ditanyakan. 

b. Telaah Dokumen 

Yaitu dengan mempelajari dokumen atau data yang diperoleh 

dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. 

c. Observasi  

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh penulis 

adalah observasi berperan aktif dimana peneliti bisa berperan 

tidak hanya dalam bentuk berdialog atau bercakap-cakap yang 

mengarah pada pendalaman dan kelengkapan datanya, tetapi 

juga bisa mengarahkan peristiwa-peristiwa yang sedang 

dipelajari demi kelengkapan datanya.  

(H.B. Sutopo, 2002 : 67) 
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5. Teknik Pengambilan Sampel 

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam teknik 

pengambilan sample dengan kecenderungan peneliti untuk memilih 

informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara 

mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. 

6. Validitas Data 

Untuk dapat menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak 

hanya satu cara pandang, sehingga untuk menjamin data yang 

dikumpulkan itu valid maka digunakan teknik triangulasi data yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. (Lexy Maleong, 1995 : 178) 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model analisis interaktif. Dalam model ini di dalamnya 

terdapat tiga komponen analisis data, yaitu reduksi data, sajian data dan 

penarikan kesimpulan. Aktivitas dilakukan dalam bentuk interaktif dengan 

proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. 

Dalam penelitian ini peneliti bergerak diantara tiga komponen 

analisis data dengan pengumpulan data selama proses penelitian 

berlangsung. Pengertian dari tiga komponen tersebut adalah : 
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a. Reduksi data  

Yaitu proses seleksi, perumusan, penyederhanaan dan abstraksi 

data kasar yang ada di lapangan. Reduksi merupakan kegiatan 

analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang data yang 

tidak diperlukan dan mengorganisasi data. 

b.  Sajian data / data display 

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan 

melihat penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi 

dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis 

ataupun tindakan lain berdasar pengertian tersebut. 

c. Penarikan simpulan 

Penarikan simpulan dilakukan setelah semua data berhasil 

dikumpulkan. Setelah menganalisa data-data tersebut, 

kemudian dicari pola-pola, tema, ketentuan, penjelasan dan 

kesamaan-kesamaan yang muncul. Dalam proses ini landasan 

yang kuat sangat diperlukan agar simpulan yang dibuat dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Ketiga komponen tersebut aktivitasnya dilakukan dalam bentuk 

interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai siklus. Aktivitas 

tersebut digambarkan sebagai berikut :  
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Gambar 1.2 

Model Analisis Interaktif 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : H. B Sutopo, 2002 : 96 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

  

A. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela merupakan salah satu puskesmas 

di kawasan Kecamatan Jebres yang terletak di Jalan Sibela Timur I, Mojosongo, 

Jebres Surakarta. Adapun  binaan dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

terdiri dari 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Mojosongo. Dari 1 Kelurahan kemudian 

dikembangkan menjadi: 1 Puskesmas  induk dan 2 Puskesmas pembantu. Luas 

wilayah kerja Puskesmas Sibela adalah  554,4 Ha = 5,544 km2. 

Jumlah  penduduk binaan Puskesmas Sibela sampai dengan akhir tahun 

2008 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1  

Jumlah Penduduk Wilayah Binaan Puskesmas Sibela 

 Tahun 2008 

Kelurahan 
Luas 

Wilayah (KM) 
Pria Wanita Jumlah 

Mojosongo 

 

5,544 

 

21690 

 

21882 

 

43572 

 

Sumber : UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

 

Jumlah RT, RW, dan KK binaan Puskesmas Sibela dapat kita lihat dalam 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.2 

Jumlah RT, RW dan KK Wilayah Binaan Puskesmas Sibela  

Tahun 2008 

Kelurahan KK RT RW 

Mojosongo 

 

11014 

 

172 

 

35 

 

Sumber : UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Sedangkan jumlah penduduk menurut mata pencaharian terlihat dalam 

tabel 2.3 di bawah ini: 

Tabel 2.3 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahariannya  

Wilayah Binaan Puskesmas Sibela Tahun 2008 

Jenis Mata 
Pencaharian 

Mojosongo 

Petani sendiri 

Buruh tani 

Nelayan 

Pengusaha 

Buruh industri 

Buruh bangunan 

Pedagang 

Pengangkutan 

PNS / ABRI 

Pensiunan  

Lain-lain 

81 

- 

- 

315 

4769 

7398 

597 

310 

4453 

1026 

10793 

Jumlah 29742 

                                       Sumber : UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 
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B. Visi Misi UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Sebagai lembaga pelayanan publik dibidang kesehatan maka dalam 

melaksanakan tugasnya Puskesmas Sibela mempunyai visi dan misi. Adapun visi 

misi tersebut adalah 

Visi Puskesmas Sibela : 

“Terwujudnya pelayanan prima dan kemandirian masyarakat dibidang 

kesehatan menuju Kecamatan Sehat 2010” 

Sedangkan misi Puskesmas Sibela adalah : 

1. Pelayanan prima sebagai standar kerja pelayanan kesehatan pada 

masyarakat 

2. Membangun kemandirian masyarakat di dalam pemberdayaan 

masyarakat di bidang kesehatan  

3. Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya peningkatan 

kualitas lingkungan  

4. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral sebagai upaya bersama  di 

dalam pembangunan kesehatan masyarakat 

5. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di 

dalam pembangunan kesehatan. 

 

C. Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Adapun susunan organisasi Puskesmas Sibela adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Puskesmas 

2. Urusan Tata Usaha 
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3. Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab pada unit-

unit yang meliputi: Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan, Unit 

Pelayanan Khusus, Unit Penunjang, Unit Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyakit, Unit Peningkatan Kesehatan, Unit Kesling 

dan PPSM. 

4. Puskesmas Pembantu 

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan pada gambar berikut ini : 
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Gambar 2.1 

Susunan Organisasi Puskesmas Sibela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala 
Puskesmas 

Tata Usaha Keuangan 

Kepegawaian 

Umum 

Unit Pemulihan 
Kesehatan & 

Rujukan 
 

1.  Pengobatan 
2.  BP Gigi & mulut 
3.  UKK 
4.  Farmasi 
5.  SP3 
6.  PHN 

Unit Pelayanan 
Khusus 

 
1.  Kesehatan Mata 

dasar 
2.  Kesehatan jiwa 

dasar 

Unit Penunjang 
 

Laboratorium 

Unit Pencegahan 
dan Pemberantaran 

Penyakit 

Unit Peningkatan 
Kesehatan 

 
1. Imunisasi 
2. P 2 M 

Unit Kesling  
& PPSM 

 
1. H & S 
2. Perumkes 
3. UKS 

Pustu I 
 

1. BP Umum 
2. KIA 
3. Apotek 
4. Loket 

Pustu II 
 

1. BP Umum 
2. KIA 
3. Apotek 
4. Loket 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 58 

D. Sumber Daya Manusia UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Sebagai organisasi pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas harus 

mempunyai sumber daya manusia yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. 

Jumlah pegawai yang bertugas di Puskesmas Sibela adalah 37 orang yang terdiri 

atas tenaga medis maupun tenaga non medis. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.4  

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikannya Tahun 2009 

Jenis Tenaga / Pegawai Jumlah 

Sarjana Kedokteran 

Dokter Spesialis 

Dokter Umum PNS 

Dokter Umum PTTs 

Dokter Gigi 

Non Kedokteran 

Apoteker  

Sarjana Kes. Mas 

Sarmud / AKMD 

Akademi Perawat 

Akademi Kebidanan 

D3 SPPN 

SLTA / DI / DIII 

Asisten Apoteker/SMF 

Perawat Bidan  

Bidan  

Perawat 

Perawat Gigi 

An. Kimia 

 

0 

3 

1 

1 

 

1 

1 

 

6 

5 

 

 

5 

0 

1 

4 

1 

1 
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Lain-lain 

Non Kesehatan 

Sarjana 

D3 

SLTA 

SLTP 

1 

 

0 

1 

4 

1 

Jumlah 37 

       Sumber : UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga medis yang terdiri 

dari lulusan sarjana kedokteran, non kedokteran, sarjana muda / AKMD serta 

lulusan SLTA/DI/DII adalah 31. Sedangkan untuk tenaga non medis yang terdiri 

dari lulusan sarjana, D3, SLTA, dan SLTP berjumlah 6 orang. 

Sedangkan jumlah pegawai ditinjau dari golongan kepegawaiannya dapat 

kita lihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.5 

Jumlah Pegawai Puskesmas Sibela Berdasarkan Pangkat dan Golongan  

Tahun 2009  

No Pangkat dan 

Golongan 
Jumlah Ket. Prosentase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Gol I 

Gol II 

Gol III 

Gol IV 

PTT 

Honorer 

1 

14 

20 

1 

1 

0 

capeg 2,7% 

37,8% 

54,1% 

2,7% 

2,7% 

0% 

Jumlah 37  100% 

Sumber : UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai adalah 

golongan III dengan prosentase 54,1%. Dan hanya terdapat satu calon pegawai 

yang ada pada golongan I dengan prosentase 2,7 %. 

Untuk jumlah pegawai di Puskesmas Sibela berdasarkan jabatan dapat 

kita lihat dalam tabel dibawah ini:  

Tabel 2.6 

Jumlah Pegawai Puskesmas Sibela Menurut Jabatan 

Tahun 2009 

Jabatan Jumlah 

Kepala Puskesmas 

Dokter Umum 

Dokter Gigi 

Perawat Gigi 

Pelaksana Kebidanan 

Pelaksana Perawatan 

Pelaksanan Promkes 

Pelaksana Gizi 

Apoteker 

Asisten Apoteker 

Sanitasi 

Penyehatan Lingkungan  

Administrasi 

Tata Usaha  

Analis Laboratorium 

1 

3 

1 

1 

6 

10 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

1 

1 

Jumlah 37 

Sumber : UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Dari tabel jumlah pegawai  diatas dapat dikatakan UPTD Puskesmas 

Rawat Inap Sibela masih ada kekurangan jumlah pegawai, sehingga masih ada 
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tumpang tindih jabatan dan pekerjaan karena satu orang pegawai bisa memegang 

lebih dari satu pekerjaan. Pegawai di bagian rawat jalan masih harus part time di 

bagian rawat inap. 

 

E. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela dan 

perangkatnya 

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan 

kesehatan tingkat dasar, pembinaan peran serta masyrakat, pengembangan upaya 

kesehatan masyarakat dan penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya 

sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya maka Puskesmas mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang kesehatan yang 

meliputi pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan peran serta 

masyarakat, pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan 

penggerak pembangunan kesehatan 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan kesehatan 

yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan peran 

serta masyarakat, pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan 

penggerak pembangunan kesehatan 

3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan yang 

meliputi pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan peran serta 
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masyarakat, pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan 

penggerak pembangunan kesehatan 

4. Pengelolaan ketatausahaan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Tugas pokok pegawai UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela antara lain 

sebagai berikut : 

1. Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi puskesmas 

2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, 

perlengkapan, evaluasi dan pelaporan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan 

fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 

keahliannya, antara lain: 

a. Dokter Umum mempunyai tugas memberikan pengobatan 

berdasarkan diagnosa dan prosedur tetap agar diperoleh hasil 

pengobatan yang tepat. 
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Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut: 

· Melakukan pemeriksaan pada pasien untuk menentukan diagnosa 

· Memberikan pengobatan pada pasien sesuai dengan hasil 

diagnosa guna kesembuhan pasien 

· Membuat surat pengantar berdasarkan hasil pemeriksaan agar 

mendapatkan pengobatan lebih lanjut 

· Membuat rujukan ke Rumah Sakit untuk penyakit yang tidak 

dapat ditangani agar pasien mendapatkan penanganan lebih 

lanjut. 

·  Memberikan arahan dan bimbingan kepada perawat, bidan 

secara periodik guna meningkatkan kemampuan dan pelayanan 

kesehatan 

·  Memberikan penyuluhan kesehatan melalui ceramah dan 

pertemuan  untuk meningkatkan pengetahuan dan derajat 

kesehatan masyarakat 

·  Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

·  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

b. Dokter Gigi mempunyai tugas melaksanakan pengobatan gigi 

berdasarkan diagnosa dan prosedur tetap guna kesembuhan pasien 

Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut: 

·  Mempersiapkan bahan dan peralatan kerja sesuai kebutuhan 

guna kelancaran pelaksanaan tugas 
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· Melakukan pemeriksaan pada pasien untuk menetukan diagnosa 

· Memberikan pengobatan pada pasien sesuai dengan hasil diagnosa guna 

kesembuhan pasien 

· Membuat surat rujukan ke Rumah Sakit untuk sakit gigi yang tidak bisa 

ditangani, agar pasien mendapatkan penanganan lebih lanjut 

· Memberikan arahan dan bimbingan pada perawat gigi secara periodik 

guna peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta pelayanan kesehatan 

· Memberi penyuluhan kesehatan gigi melalui ceramah dan pertemuan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

· Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas 

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

c. Perawat Puskesmas mempunyai tugas melayani pasien sesuai dengan petunjuk 

dan diagnosa dokter serta membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas. 

Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut: 

· Mempersiapkan peralatan kerja dengan mensteril, guna kelancaran tugas  

· Menyiapkan obat-obatan dan peralatan periksa dokter guna kelancaran 

tugas 

· Menerima kartu rawat jalan dari dokter untuk mengetahui diagnosa pasien 

· Memberikan pengobatan kepada pasien sesuai dengan petunjuk dokter dan 

ketentuan yang berlaku untuk memperoleh kesembuhan 
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· Mengisi buku register rawat jalan pasien secara rutin setiap hari untuk 

mengetahui jumlah pasien. 

· Mengisi buku daftar obat harian untuk mengetahui macam dan jumlah 

penggunaan obat 

· Membuat laporan permintaan dan pengeluaran obat setiap bulan, sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

· Membersihkan dan menyimpan peralatan yang telah dipakai secara 

sistematis guna menjaga kebersihan dan peralatan siap pakai 

· Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

d. Bidan Puskesmas mempunyai tugas memberi, memeriksa ibu hamil dan calon 

akseptor KB, memberi imunisasi ibu hamil dan anak-anak balita, pelayanan 

kesehatan, pemeriksaan KB, melakukan pengobatan terhadap ibu hamil anak 

balita, agar kesehatan tetap terjaga dan pasien melahirkan bayi berjalan lancar, 

sehat dan selamat 

Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut:  

· Mempersiapkan tempat dan peralatan sesuai kebutuhan berdasarkan 

kesehatan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

· Menerima pasien dengan mengadakan anamase (tanya jawab) dan mengisi 

kartu rawat jalan guna kelancaran pemeriksaan 

· Memeriksa pasien ibu hamil dengan menimbang, mengukur lingkar 

lengan, tekanan darah dengan stetoskop sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk mengetahui kondisi pasien 
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· Memeriksa calon akseptor KB dengan mengukur tekanan darah agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan  

· Memberikan imunisasi terhadap calon pengantin, ibu hamil, bayi dan 

balita sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, untuk 

kekebalan terhadap penyakit tertentu 

· Memeriksa bayi dan balita dengan meneliti kesehatannya untuk kelancaran 

pemberian imunisasi 

· Mengisi buku KIA sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang 

berlaku untuk memantau kesehatan ibu hamil, bayi dan balita 

· Melaksanakan pelayanan KB sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan 

pasien agar diperoleh alat kontrasepsi yang tepat dan cocok 

· Membuat resep untuk pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan 

untuk pengambilan obat ke apotik Puskesmas 

· Mengisi buku register berdasarkan kartu rawat jalan sebagai bahan 

pembuat laporan 

· Sterilisasi alat-alat kesehatan dari kebidanan yang habis dipakai agar lebih 

bersih dari bakteri atau kuman 

· Menyimpan alat-alat perlengkapan yang sudah steril ditempat yang 

disediakan agar siap pakai 

· Membuat laporan pelaksanaan program-program kesehatan dengan 

mengisi blangko yang telah ditentukan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas kepada atasan 

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
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e. Petugas Klinik KB mempunyai tugas menerima dan mencatat akseptor, 

membentu bidan, membersihkan peralatan KB, menghimpun dan membuat 

laporan pelaksanaan KB guna tertib administrasi 

      Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut: 

· Menerima akseptor KB dengan mencatat identitas pasien kedalam buku 

register untuk tertib administrasi 

· Melaksanakan Pelayanan Klinik Keluarga Berencana dengan 

mempersiapkan bahan dan peralatan guna kelancaran pelaksanaan tugas 

· Membersihkan Peralatan Klinik Keluarga Berencana dengan cara 

sterilisasi agar peralatan menjadi steril dan siap pakai 

· Menghimpun laporan tentang pelaksanaan keluarga Berencana di 

Puskesmas sesuai dengan jenis dan jumlah akseptor sebagai bahan 

pembuatan laporan ke kantor BKKBN 

· Membuat laporan pelayanan keluarga Berencana secara periodik sebagai 

bahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas 

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

f. Petugas Vaksin dan Imunisasi mempunyai tugas mempersiapkan peralatan dan 

melaksanakan kegiatan imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan kepada 

bayi, balita, anak SD dan ibu hamil untuk mendapatkan kekebalan penyakit 

TTT 

      Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut: 

· Menerima dan mempelajari jadwal dengan cara menelaah data untuk 

mengetahui lokasi imunisasi 
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· Menyiapkan dan membersihkan alat imunisasi dengan cara mensteril agar 

bebas dari kuman dan siap pakai 

· Menyiapkan bahan dan peralatan imunisasi sesuai dengan kebutuhan 

ketempat yang telah ditentukan guna kelancaran pelaksanaan tugas 

· Melaksanakan kegiatan program imunisasi sesuai jadwal yang telah 

ditentukan dengan memberikan vaksin kepada bayi, balita, anak SD dan 

ibu hamil untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu 

· Membuat laporan program imunisasi secar rinci sebagai bahan evaluasi 

· Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 

g. Pengelola Data Gizi mempunyai tugas mengelola data dan pelaksanaan 

program gizi berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi guna 

peningkatan mutu gizi 

      Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut: 

· Mempersiapkan bahan dan peralatan kerja sesuai dengan keperluan guna 

kelancaran tugas 

· Menghimpun data gizi berdasarkan laporan untuk diolah lebih lanjut 

· Menganalisa data gizi berdasarkan konsumsi gizi untuk mengetahui mutu 

dan status gizi 

· Mengumpulkan data gizi masyarakat dengan survei di wilayah kerjanya 

guna mengetahui status gizi masyarakat 

· Melakukan pengujian garam beryodium dengan mengambil sampel garam 

yang ada dipasaran dan perusahaan untuk mengetahui garam yang 

memenuhi syarat kesehatan 
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· Memberikan penyuluhan tentang penyelenggaraan gizi dengan mendatangi 

perusahaan agar memberikan makanan kepada tenaga kerja sesuai standar 

gizi 

· Memberikan penyuluhan gizi kepada masyarakat di berbagai media untuk 

meningkatkan mutu gizi masyarakat 

· Mengelola pendistribusian paket gizi sesuai pedoman pelaksanaan 

program perbaikan gizi agar tepat pada sasaran 

· Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan  

h. Pelaksana Laboratorium mempunyai tugas mengadakan pemeriksaan 

speciment sesuai prosedur tetap untuk memperoleh hasil pemeriksaan 

laboratorium yang akurat. 

      Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut: 

· Menyiapkan bahan dan peralatan laborat sesuai tempat dan jenisnya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas 

· Mencatat identitas pasien dalam kartu register untuk tertib administrasi 

· Menerima dan mencatat speciment dari pasien sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk diadakan pemeriksaan 

· Mengadakan pemeriksaan speciment dari pasien dengan bahan dan 

peralatan yang telah ditentukan sebagai bahan penentuan diagnosa suatu 

penyakit 
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· Menyerahkan hasil pemeriksaan laborat kepada yang berhak menerima 

untuk ditindaklanjuti 

· Membersihkan dan menyimpan peralatan laborat ditempat yang ditentukan 

agar siap pakai  

· Membuat laporan hasil pemeriksaan laborat secara periodik 

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

i. Petugas Pemberantasan Penyakit TBC mempunyai tugas mengelola data 

penderita penyakit TBC sesuai dengan petunjuk pelaksanaan guna bahan 

pemberantasan penyakit TBC 

      Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut: 

· Menyiapkan bahan dan peralatan kerja sesuai kebutuhan guna kelancaran 

tugas 

· Menghimpun data penyakit TBC sesuai dengan laporan guna bahan 

pengolahan data 

· Pengolahan data penyakit TBC secara sistematis guna bahan penyusunan 

laporan 

· Memberikan penyuluhan tentang pemberantasan penyakit TBC dengan 

ceramah agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat meningkat 

· Membantu pelaksanaan pengobatan penderita TBC agar penderita terbebas 

dari penyakit TBC 

· Memberikan penjelasan tentang penyusunan laporan dan administrasi data 

penyakit TBC sesuai dengan petunjuk pelaksanaan guna kebenaran 

pembuatan laporan dan administrasi 
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· Membuat laporan data penyakit TBC kepada atasan guna bahan 

pengambilan keputusan 

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

j. Petugas Higien dan Sanitasi mempunyai tugas mengadakan pemantauan, 

pengawasan, pemeriksaan, pembinaan kebersihan dan kesehatan TTU, TP2M, 

TP3 pestisida, UKS, TPS dan masyarakat agar kebersihan dan kesehatan 

lingkungan tetap terjaga 

      Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut: 

· Mengadakan pemantauan sanitasi di TTU, TP2M, TP3 pestisida  dengan 

pemeriksaan lokasi untuk mendapatkan data tentang sanitasi 

· Mengadakan pemantauan debu dengan mendatangi tempat-tempat yang 

rawan debu dengan alat pemantau debu untuk mendapatkan data 

keberhasilan lingkungan dan kepadatan debu 

· Merencanakan program pengadaan air bersih, jamaban keluarga, SPAL di 

masyarakat 

· Mengadakan pembinaan lingkungan melalui penyuluhan kebersihan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan 

· Mengadakan pengawasan di TTU, TP3 pestisida dengan meneliti 

kebersihan lokasi agar kebersihan dan kesehatan lingkungan tetap terjaga 

· Melakukan pengawasan di TP2M dengan meneliti kebersihan dan 

kesehatan agar tidak terjadi penularan penyakit dan pencemaran 

lingkungan  
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· Mengadakan pengawasan di UKS dengan mengamati lingkungan dan 

memberi bimbingan kepada sekolah agar kebersihan lingkungan sekolah 

tetap terjaga 

· Mengadakan pemantauan kebisingan dengan alat ukur kebisingan untuk 

mengetahui tingkat kebisingan 

· Mengadakan pengwasan di TPS dngan melakukan pengukuran kepadatan 

lalat dengan alat ukur kepadatan lalat (higrill) untuk mengetahui kepadatan 

lalat 

· Mengambil sampel air minum, air bersih dan air limbah ditempat yang 

telah ditentukan dengan botol sampel air dan diserahkan ke laboratorium 

untuk diadakan penelitian 

· Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan laporan 

mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan 

· Melaksanakan tugas lain dari atasan 

k. Pengelola Program Pemberantasan Penyakit Diare dan Ispa mempunyai tugas 

menerima, merekap, membuat, mengirimkan laporan monitoring, mengadakan 

penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyakit diare dan ispa agar 

masyarakat terbebas dari penyakit tersebut 

      Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut: 

· Menerima laporan penderita penyakit diare dan ispa dari Puskesmas dan 

Rumah Sakit untuk dicatat di buku penerimaan dan laporan 

· Mempelajari, mengklarifikasi dan menghimpun laporan sebagai bahan 

pembuatan rekapitulasi 
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· Membantu rekapitulasi masing-masing penyakit sebagai dasar/ bahan 

pembuatan laporan 

· Mengadakan monitoring penyakit diare dan ispa di masyarakat untuk 

mengetahui tingkat perkembangannya 

· Mengadakan penyuluhan tentang penyakit diare dan ispa sesuai peraturan 

yang berlaku untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat 

· Mengadakan pencegahan dan pemberantasan penyakit diare dan ispa 

bersama-sama Puskesmas agar masyarakat terbebas dari penyakit 

· Membuat laporan tentang penderita penyakit diare dan ispa berdasarkan 

data rekapitulasi untuk ditindaklanjuti 

· Mengirimkan laporan tentang penderita penyakit diare dan ispa di 

masyarakat ke Dinas Kesehatan Propinsi Tingkat I Jawa Tengah agar 

diketahui tingkat perkembangannya 

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

l. Pengelola Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah mempunyai 

tugas menerima, mengumpulkan dan merekap laporan demam berdarah dari 

puskesmas sebagai bahan perencanaan program pemberantasan penyakit 

demam berdarah 

      Adapun uraian tugas tersebut sebagai berikut: 

· Merekap data demam berdarah berdasarkan laporan mingguan dan 

bulanan dari Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku untuk memonitor 

penyakit demam berdarah 
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· Menerima dan mengumpulkan laporan-laporan abatesasi selektif dan 

pemantauan jentik berkala dari puskesmas tiap triwulan untuk menentukan 

rumah pos jentik dan indene house 

· Mencatat data laporan kedalam buku register sebagai dasar pembuatan 

laporan ke Kanwil  Propinsi daerah tingkat I Jawa Tengah 

· Mengarsip laporan demam berdarah dari puskesmas sesuai jenisnya untuk 

memudahkan pencarian sewaktu-waktu dibutuhkan  

· Membuat grafik tahunan kasus demam berdarah berdasarkan laporan 

bulanan untuk kelengkapan data 

· Merencanakan kegiatan-kegiatan fogging misalnya sebelum masa 

penularan berdasarkan data sebagai dasar pelaksanaan fogging massal 

· Merencanakan kegiatan fogging focus pada daerah yang terserang 

demama berdarah dengan memperhatikan adanya kasus tambahan di 

daerah sekitarnya sebagai dasar pelaksanaan fogging focus 

· Mengadakan pengkajian ke suatu daerah dengan melalui pengisian 

questioner guna mengetahui sejauh mana pengetahuan warga terhadap 

penyakit demam berdarah 

· Menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemberantasan 

demam berdarah sesuai permintaan dari puskesmas untuk kelancaran  

pelaksanaan kegiatan 

· Melaporkan laporan kegiatan demam berdarah sebagai bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

Program PKMS diselenggarakan untuk mewujudkan jaminan kesehatan 

yang menyeluruh bagi penduduk Kota Surakarta. PKMS ini dibuat untuk 

melindungi masyarakat yang ada di kota Surakarta yang belum memperoleh 

pelayanan kesehatan melalui asuransi kesehatan. 

Dalam konteks otonomi daerah saat ini, puskesmas mempunyai peran 

yang sangat vital. Puskesmas dituntut berperan dalam menyelenggarakan sebagian 

dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Sebagai garda 

terdepan dalam pelayanan kesehatan tingkat dasar, puskesmas mempunyai 

tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat 

guna tercapainya tujuan program PKMS. Pelayanan kesehatan yang diberikan 

diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan. 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai peranan UPTD Puskesmas Rawat 

Inap Sibela Surakarta dalam pelayanan program Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Surakarta (PKMS), selain itu juga akan dibahas mengenai hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut. 
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Peranan UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta 

1. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama 

Rawat Jalan merupakan pelayanan keperawatan kesehatan 

perorangan  yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi 

medik tanpa tinggal di ruang rawat inap pada sarana kesehatan (Standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten/kota di propinsi jawa 

tengah). 

Tujuan utama dari pelayanan rawat jalan bagi pasien PKMS seperti 

yang diungkapkan oleh dr. Dede adalah sebagai berikut:  

“Jadi tujuan daripada pelayanan rawat jalan pada program PKMS, 
kita kan ingin memberikan pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih komplit kemudian 
yang kedua kita juga ingin memberikan pelayanan yang sifatnya 
lebih accessible bagi seluruh lapisan masyarakat karena dengan 
PKMS ini Pemerintah Kota kan istilahnya mereka melakukan 
support secara penuh terhadap Puskesmas baik dari segi peralatan, 
perlengkapan, sarana, prasarana dan infrastruktur, dsb. Artinya 
dengan adanya sarana prasarana yang lebih komplit ini masyarakat 
bisa terlayani secara lebih menyeluruh”.(wawancara 7 Januari 
2009) 
 
Berdasarkan keterangan tersebut maka kita dapat mengetahui 

bahwa dengan diadakannya PKMS diharapkan mampu memberikan 

pelayanan yang lebih komplit dan accessible bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan umum PKMS yaitu 

meningkatkan kualitas/ kuantitas/ pemerataan/ dan keterjangkauan 

pelayanan kesehatan yang masih rendah terutama untuk masyarakat 

miskin. 
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Peranan puskesmas dalam pelayanan rawat jalan apabila dikaitkan 

dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Prosedur pelayanan 

Untuk memudahkan pasien PKMS memperoleh pelayanan, perlu 

diketahui prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Prosedur meliputi seluruh aktivitas kegiatan pelayanan secara 

berurutan dimulai dengan aktivitas yang dilakukan ketika pertama kali 

datang sampai pelayanan selesai. Yang dimaksud dengan prosedur disini 

adalah alur dan syarat pelayanan yang harus dipenuhi bagi pasien untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Gambaran mengenai alur pelayanan dapat kita lihat pada gambar 

dibawah ini: 
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Gambar 3.1  

Alur Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas Sibela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya kemudahan prosedur yang harus dilewati bagi pasien 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat sangatlah diharapkan 

oleh setiap pasien. Dengan adanya kemudahan tersebut, pasien dapat 

Pasien 
Datang 

Tempat Pendaftaran 
1. Pengambilan no urut  
2. Menunggu panggilan 

sesuai nomor antrian 

Ruang tunggu 
poliklinik 

· Poli Umum 
· Poli KIA 
· Poli Gigi 
· Poli MTBS 

(manajemen 
terpadu balita 
sakit) 

Apotik 

Rujukan Eksternal 

Pasien Pulang 

Rujukan Internal 
1. Laboratorium 
2. Antar 

Poliklinik 
3. Rawat Inap 
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segera dilayani sesuai dengan keluhannya masing-masing.  Gambar diatas 

menjelaskan aktivitas kegiatan pelayanan secara berurutan dimulai dengan 

aktivitas yang dilakukan ketika pertama kali datang sampai pelayanan 

selesai.  Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pasien rawat 

jalan datang ke puskesmas langsung menuju tempat pendaftaran untuk 

mengambil nomor urut kemudian menunggu panggilan di ruang tunggu 

poliklinik yang telah disediakan untuk dilakukan pemeriksaan di 

poliklinik. Melalui alur yang digambarkan diatas dapat dilihat pula bahwa 

di UPTD Puskesmas rawat Inap Sibela terdapat 4 poli yang disediakan 

bagi pasien yaitu poli umum, poli gigi, poli KIA (Kesehatan Ibu dan 

Anak) dan poli MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit). Dalam kegiatan 

pelayanan rawat jalan, pasien dapat dirujuk untuk mendapatkan 

penanganan yang lebih lanjut seperti rujukan ke laboratorium, antar 

poliklinik dan rujukan untuk menjalani rawat inap baik di puskesmas itu 

sendiri ataupun ke instansi kesehatan  lain sesuai yang tertera dalam 

pengantar rujukan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap petugas 

loket pendaftaran dan beberapa pasien dapat diketahui bahwa prosedur 

pelayanan yang diterapkan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

cukuplah mudah dan tidak berbelit-belit, cukup mendaftar dan menunggu 

panggilan. Alur pelayanan seperti yang digambarkan pada gambar 3.1 

disosialisasikan secara jelas melalui gambar yang ditempel di pintu masuk 

puskesmas. 
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Terhadap seluruh prosedur pelayanan yang diterapkan baik 

mengenai alur maupun syarat yang diberlakukan, hampir semua pasien 

mengerti dan merasakan kemudahan prosedur pelayanan yang diterapkan. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pasien PKMS, bapak  Margono dari  

Mojosongo : 

“Baik mbak, saya pikir tertib, ramah dan mudah. Kalo soal syarat 
berobat cuma nunjukin kartu PKMS saja habis itu langsung bisa 
berobat, mengenai biaya juga gratis mbak mulai dari daftar sampai 
ambil obat ”. (wawancara 27 Januari 2009) 

  

Kemudahan dalam prosedur pelayanan juga dirasakan oleh ibu 

Yanti, pasien dari daerah Dempo Mojosongo, beliau menuturkan: 

“Saya rasa mudah sekali mbak, petugas loket juga baik 
menjelaskannya, ini pertama saya berobat dan saya nggak 
mendapat kesulitan, yang diperlukan cuma kartu PKMS ini habis 
itu ya saya nunggu giliran priksa”. (wawancara 27 Januari 2009) 
 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pasien 

menganggap prosedur pelayanan di bagian rawat jalan tidak berbelit-belit 

dan mudah serta alurnya jelas, tidak membingungkan meskipun itu pasien 

baru, apalagi pasien yang sudah datang berkali-kali. Dengan demikian 

prosedur yang meliputi alur dan persyaratan yang harus dijalani pasien 

untuk berobat pada rawat jalan telah sesuai dengan keputusan MENPAN 

No 63 Tahun 2003 tentang prinsip pelayanan publik yang mengandung 

prinsip-prinsip antara lain kesederhanaan, dalam artian prosedur pelayanan 

diselenggarakan dengan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Dengan adanya 
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kemudahan dari pihak puskesmas terhadap pasien PKMS diharapkan 

pasien yang berobat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. 

b. Sarana Pelayanan 

Di dalam suatu pelayanan diperlukan sarana pelayanan yang sangat 

penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan. Yang dimaksud sarana 

pelayanan dalam penelitian ini merupakan berbagai fasilitas utama yang 

diberikan dalam rangka memberikan pelayanan rawat jalan  bagi pasien 

PKMS. Dari berbagai data yang diperoleh melalui hasil wawancara 

diketahui bahwa fasilitas yang didapat bagi pasien rawat jalan meliputi 

ruangan poliklinik, laboratorium dan obat-obatan: 

1. 4 Poliklinik yang meliputi : 

· Poli Umum  :  pelayanan kesehatan yang diberikan merupakan   

pemeriksaan umum yang tidak membutuhkan penanganan yang 

bersifat spesialistik. 

· Poli KIA       :  pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan 

KB (Spiral/ IUD, pil, suntik KB, implant), pemeriksaan ibu hamil, 

imunisasi balita (BCG, hepatitis, DPT, campak, polio), imunisasi 

pranikah, konsultasi kewanitaan dan pemeriksaan lain yang 

menyangkut kesehatan wanita dan anak-anak. 

· Poli Gigi  :  pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan 

dan tindakan untuk kesehatan gigi dan mulut antara lain 

Tindakan Sederhana: cabut gigi susu tanpa suntikan, angkat 

jahitan, trepanasi, tumpatan sederhana. 
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Tindakan Kecil : tambalan tetap (amalgam), pembersihan karang 

gigi per rahang. 

Tindakan Sedang : cabut gigi  tetap, cabut gigi susu dengan 

suntikan, reposisi madibula. 

Tindakan Besar : cabut gigi dengan komplikasi, tambalan gigi 

dengan perawatan syaraf, pembongkaran gigi palsu tukang gigi 

Tindakan Khusus tanpa Penyulit : pengambilan gigi impacted kelas 

1, fiksasi satu gigi 

Tindakan Khusus dengan penyulit : pengambilan gigi impacted 

kelas 2, fiksasi lebih dari satu gigi, ekstirpasi kecil. 

· Poli MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)    :   pelayanan yang 

diberikan adalah pelayanan untuk balita sakit 

Dalam pemberian pelayanan kesehatan, di setiap poliklinik 

terdapat dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Dokter 

yang disediakan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela meliputi 3 dokter 

umum dan 1 dokter gigi, yang merupakan dokter tetap di puskesmas dan 

dokter spesialis kebidanan dan spesialis anak yang disediakan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta untuk puskesmas. Untuk jadwal dokter umum 

dan dokter gigi dapat diakses setiap hari, sedangkan untuk dokter spesialis 

memang tidak dijadwalkan setiap hari tetapi pada hari-hari tertentu 

tergantung jadwal yang telah ditetapkan dari Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta. 
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Hal ini seperti yang diungkapkan oleh dr. Dede sebagai berikut: 

“Disini tu pelayanan dokternya ada dokter pelayanan umum, ada 
dokter pelayanan specialistic, kalo yang umum itu diberikan setiap 
hari secara rutin, nah kalo yang specialistic itu berkala. Nanti kalo 
ada pasien yang membutuhkan dokter spesialis kita akan 
konfirmasi dulu mengenai jadwal dokter spesialis tersebut, karena 
jadwalnya juga tidak tetap. Disini itu dokter spesialisnya ada 
spesialis kebidanan dan spesialis anak”.(wawancara 7 Januari 
2009) 
 
Pelayanan dokter di setiap poliklinik dapat kita lihat pada tabel di 

bawah ini yang menampilkan jadwal pelayanan poliklinik yang diberikan 

kepada pasien di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela  

Tabel 3.1 

Jadwal Pelayanan  

di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Hari  Pelayanan  

Senin Poli umum, gigi, MTBS, KB 

Selasa Poli umum, gigi, MTBS 

Rabu Poli umum, gigi, MTBS, ibu hamil 

Kamis Poli umum, gigi, MTBS, imunisasi 

Jum’at Poli umum, gigi, MTBS 

Sabtu  Poli umum, gigi, MTBS, ibu hamil 

     Sumber: UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Dari tabel 3.1 diatas terlihat bahwa untuk pelayanan pada 

poliklinik umum, gigi, MTBS dapat diakses setiap hari sedangkan untuk 

pelayanan pada poliklinik KIA yang meliputi pelayanan KB, Pemeriksaan 

ibu hamil dan imunisasi dapat diakses pada hari Senin, Rabu, Kamis dan 

Sabtu. Pada poliklinik umum dan gigi memang disediakan pelayanan 

dokter tetapi untuk poliklinik MTBS dan KIA pelayanan diberikan oleh 
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bidan dan dokter spesialis yang jadwalnya disediakan pada waktu-waktu 

tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut ini akan ditampilkan 

jadwal kunjungan dokter spesialis di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela: 

Tabel 3.2 

Daftar Nama dan Jadwal Kunjungan Konsultasi Dokter Ahli  

di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Tahun 2009 

Nama Dokter   Jadwal Kunjungan  

1.  dr. Tri Budi Wiryanto, SpOG Rabu minggu ke-3 : Maret, tanggal 18 

                                 April, tanggal 15 

                                 Mei, tanggal 20 

                                 Juni, tanggal 17 

                                 Juli, tanggal 15 

2.  dr. Muhammad Wildan, SpA Kamis minggu ke-2 : April, tanggal 9 

                                  Oktober, tanggal 8 

            Sumber: Bagian KIA UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jadwal kunjungan dokter 

spesialis memang disediakan pada waktu-waktu tertentu seperti untuk  

jadwal dokter spesialis kebidanan disediakan setiap bulannya pada hari 

Rabu tiap minggu ketiga sedangkan untuk dokter spesialis anak jadwal 

kunjungannya pada hari Kamis pada minggu kedua pada bulan April dan 

Oktober.  

2. Laboratorium 

Fasilitas lain yang didapat oleh pasien PKMS adalah fasilitas 

laboratorium rawat jalan yang merupakan penunjang pemeriksaan. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh dr Dede: 
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“Fasilitas laboratorium ada, cuma kan ga semua pelayanan 
laboratorium bisa kita berikan, misalnya yang diberikan secara 
gratis untuk pasien PKMS itu pemeriksaan darah rutin dan urin 
rutin. Jadi memang pemeriksaannya masih terbatas. Tapi saya kira 
sudah lumayan ya itemnya, tapi emang ga sekomplit laboratorium 
swasta maupun rumah sakit, disini juga analis laboratorium juga 
cuma 1 orang”. (wawancara 7 Januari 2009) 

 
Pernyataan mengenai pelayanan laboratorium yang disediakan bagi 

pasien PKMS juga diungkapkan oleh ibu Eti selaku analisis laboratorium: 

“Untuk khusus PKMS pelayanan laboratoriumnya, darah rutin 
sama darah urin rutin mbak. Kalo darah rutin itu standartnya ya 
lekosit, entrosit, hemoglobin, LED (laju endap darah), sama 
diffcount.  Kalo urin rutinnya itu reduksi, protein, sama sedimen”. 
(wawancara 27 Januari 2009) 
 
Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemeriksaan laboratorium gratis bagi pasien PKMS yang disediakan di 

UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela meliputi pemeriksaan darah rutin dan 

urin rutin. Pemeriksaan darah rutin meliputi: 

1. Lekosit 

2. Entrosit 

3. Hemoglobin 

4. LED (laju endap darah) 

5. Diffcount 

Sedangkan untuk pemeriksaan urin rutin meliputi: 

1. Reduksi 

2. Ewid (protein) 

3. Sedimen 
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Selain pemeriksaan darah rutin dan urin rutin diatas sebenarnya 

terdapat pemeriksaan laboratorium lain yang terdapat di UPTD Puskesmas 

Rawat Inap Sibela, yaitu pemeriksaan kimia darah yang meliputi: 

1. Golongan darah 

2. SGPT 

3. SGOT 

4. Ureum  

5. Creatinin 

6. Cholesterol 

7. HDL Cholesterol 

8. Triglisid 

9. Asam urat 

10. GDS/ GDP 

11. Widal 

12. HbsAg. 

Dimana untuk memperoleh pemeriksaan kimia darah tersebut, pasien 

PKMS harus mengeluarkan biaya tersendiri. Kenyataan ini dijumpai 

ketika melakukan wawancara dengan salah seorang pasien yaitu Bapak 

Margono pasien PKMS dari Mojosongo: 

“Iya mbak saya pernah periksa lab disini, waktu itu saya priksa 
asam urat, saya dikenai biaya Rp. 14.000. Katanya pemeriksaan itu 
diluar PKMS”.  (wawancara 27 Januari 2009) 
 

  Ketika dikonfirmasi, hal ini dibenarkan oleh Ibu Eti selaku analis 

laboratorium dengan pernyataannya sebagai berikut: 
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“Emang ada mbak pemeriksaan laborat di luar PKMS, seperti yang 
kimia itu ga termasuk PKMS, kan tidak semua PKMS itu gratis. 
Untuk kimia walaupun PKMS tetep bayar seperti asam urat, 
kolesterol, dsbnya. Tapi dengan ketentuan disini enggak langsung 
kita periksa ya mbak, disini lab kan untuk menunjang pemeriksaan, 
jadi biasanya dari BP ada pasien yang menunjukkan gejala ke arah 
sini, trus ada pemeriksaan ini, dan ditambah biaya ini masalahnya 
itu diluar program PKMS, mau apa tidak, kalo mau ya kita periksa 
kalo gak ya juga gak papa karena kan sebenarnya disini gak boleh 
menarik biaya. Tapi disini kesadaran sudah mending ya mbak, 
kadang pasien sendiri yang minta periksa lab, saya juga jelaskan 
mengenai biaya dan biasanya mereka gak papa yang penting tau 
penyakitnya. Jadi ya.....kebanyakan minta sendiri.”. (wawancara 27 
Januari 2009) 

 

Dari penuturan diatas menunjukkan  bahwa selain memberikan 

pemeriksaan laboratorium darah rutin dan urin rutin UPTD Puskesmas 

Rawat Inap Sibela juga memberikan pemeriksaan laboratorium kimia 

darah bagi pasien PKMS, tetapi dengan adanya biaya tambahan yang telah 

ditentukan.  

Hal ini dikarenakan pemeriksaan laboratorium kimia darah masuk 

dalam pemeriksaan tambahan dan hanya puskesmas rawat inap yang 

melayani pemeriksaan tersebut. Dalam hal ini, pemeriksaan laboratorium 

kimia darah juga masih terbatas 

Berdasarkan keseluruhan penuturan diatas dapat dikatakan bahwa 

penyediaan fasilitas di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela untuk 

penyediaan poliklinik dirasa sudah cukup memadai dimana telah tersedia 4 

poliklinik untuk pemeriksaan pasien meliputi poli umum, KIA, gigi, dan 

MTBS. Untuk poli umum sendiri terdapat 2 ruangan dengan masing-

masing ruangan terdapat seorang dokter yang selalu siap untuk 
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memberikan pelayanan kesehatan sedangkan untuk poli yang lain hanya 

terdapat masing-masing 1 ruangan. Untuk poli KIA dan MTBS juga telah 

disediakan dokter spesialis meliputi spesialis kebidanan dan spesialis anak, 

tetapi keberadaan dokter spesialis tersebut tidak setiap hari melainkan pada 

hari-hari tertentu karena dokter spesialis tersebut bukanlah dokter tetap 

dan hanya ditugaskan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela. Untuk 

nama dokter dan jadwalnya telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta. 

Sedangkan untuk fasilitas laboratorium dapat dikatakan cukup 

memadai untuk ukuran puskesmas, dimana dari 3  puskesmas   rawat inap 

di Surakarta hanya    UPTD    Puskesmas Rawat  Inap   Sibela    yang    

memiliki pemeriksaan laboratorium yang cukup komplit yaitu 

pemeriksaan darah rutin, urin rutin dan kimia darah. Tetapi sayangnya 

untuk pasien PKMS hanya pemeriksaan darah rutin dan urin rutin saja 

yang digratiskan sedangkan untuk kimia darah pasien PKMS harus 

membayar sendiri. Alangkah baiknya apabila untuk pemeriksaan kimia 

darah juga ikut digratiskan sehingga masyarakat akan lebih terjamin 

kesehatannya. 

 c. Waktu Pelayanan 

Waktu merupakan hal yang penting yang diperlukan oleh setiap 

pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Semakin cepat pelayanan 

yang diberikan kepada pasien berarti menunjukkan pelayanan yang baik 

yang diharapkan oleh setiap pasien. 
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Dalam memberikan pelayanan kepada pasien telah ditetapkan 

jadwal pelayanan yang digunakan sebagai standar waktu di UPTD 

Puskesmas Rawat Inap Sibela. Pelayanan administrasi atau pendaftaran di 

bagian rawat jalan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai 

pukul 07.30 sampai dengan 10.30. Untuk hari Jum’at dan Sabtu dimulai 

pukul 07.30-10.00. Sedangkan untuk sore hari dilayani pada pukul 14.00-

17. 00. Untuk pelayanan medis atau dokter dilayani mulai pukul 07.30 

sampai pukul 14.00. Untuk pelayanan di luar jadwal tersebut akan dilayani 

di Instalasi Gawat darurat (IGD) yang siap 24 jam. 

Mengenai waktu yang dibutuhkan bagi pasien untuk menunggu 

pemeriksaan di ruang tunggu polikinik diungkapkan beberapa pasien salah 

satunya oleh Ibu Widiyanti sebagai berikut: 

“Saya nunggunya gak lama kok mbak, sekitar 15 menit dah 
dipanggil. Yaa..mungkin karena saya datangnya agak pagi jadi 
antrinya belum terlalu banyak”.(wawancara 12 Maret 2009) 
 
Pendapat yang berbeda dituturkan oleh Bapak Gunawan dibawah 

ini: 

“Ya lumayan lama mbak nunggunya saya dari jam 10 tadi, 
setengah jam belum dipanggil juga. Tapi ya harus sabar mbak 
pasiennya juga banyak mau gimana lagi”.(wawancara 13 Maret 
2009) 
 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa lamanya waktu 

menunggu pemeriksaan atau di ruang tunggu poli tergantung dari banyak 

sedikitnya pasien yang datang. Sedangkan untuk pelayanan penunjang 

yaitu pemeriksaan laboratorium dari beberapa pasien peserta PKMS yang 

ditemui di lapangan sebagian besar mengeluhkan kalau proses 
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pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu yang agak lama. Lamanya 

waktu untuk menunggu memang dibenarkan oleh Ibu Eti selaku analis 

laboratorium sebagai berikut: 

“Lama tidaknya kan tergantung jumlah pasien, kalo pasiennya 
sedikit ya bisa cepat menerima hasilnya kalo pasiennya agak 
banyak ya sabar nunggu karena saya kan juga kerja sendiri jadi ya 
seperti ini” (wawancara 27 Januari 2009) 
 
Dari penuturan Ibu Eti diatas dapat diketahui bahwa lamanya 

waktu menunggu hasil pemeriksaan  disebabkan oleh keterbatasan petugas 

dalam hal ini analis laboratorium  yang hanya ada 1 orang. Sehingga 

apabila jumlah pasien cukup banyak, pasien memang harus sabar 

menunggu. 

Persoalan yang sama juga terjadi pada pengambilan obat. Dimana 

di bagian apotik hanya terdapat seorang apoteker sehingga sering terjadi 

antrian yang panjang untuk pengambilan obat. Dari hasil wawancara 

terhadap beberapa pasien sebagian besar mengeluhkan lamanya waktu 

untuk pengambilan obat. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Betty selaku apoteker 

melalui penuturan dibawah ini: 

“Apotekernya kan cuma saya ya mbak, jadi  untuk pengambilan 
obatnya pasien kadang harus menunggu agak lama. Apa-apa kan 
saya sendiri jadi ya harus sabar mbak”. (wawancara 12 Maret 
2009) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas baik dari pasien maupun 

petugas puskesmas dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu menunggu 

disebabkan banyak sedikitnya pasien serta keterbatasan jumlah petugas 

yang terkait seperti apoteker dan analis laboratorium yang hanya seorang 
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diri melayani  pasien. Apabila dikaitkan dengan prinsip pelayanan publik 

yang terdapat dalam Keputusan MENPAN No 63 Tahun 2003 dapat 

dikatakan waktu pelayanan yang meliputi waktu di ruang tunggu poli, 

waktu pemeriksaan laboratorium serta waktu pengambilan obat belum 

sesuai dengan salah satu prinsip pelayanan publik yaitu kepastian waktu . 

 d. Biaya 

Biaya merupakan besarnya tarif yang dikeluarkan dalam pemberian 

pelayanan dari sejak awal pasien menemui petugas pelayanan sampai 

pelayanan selesai dilakukan. PKMS sesungguhnya merupakan suatu 

asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta 

untuk masyarakat Kota Surakarta dengan Premi Asuransi dibayar oleh 

Pemerintah Kota Surakarta. 

Ketika dilakukan wawancara kepada beberapa pasien mulai dari 

pendaftaran sampai pada pengambilan obat diketahui bahwa untuk 

pendaftaran, pemeriksaan medis, pemeriksaan laboratorium yang meliputi 

pemeriksaan darah rutin dan urin rutin, sampai pada pengambilan obat 

pasien PKMS tidak ditarik biaya. Tetapi untuk pemeriksaan laboratorium 

terdapat beberapa jenis pemeriksaan dimana pasien PKMS harus 

membayar biaya tersendiri. Pemeriksaan yang dimaksud adalah 

pemeriksaan kimia darah. Berikut ini akan ditampilkan mengenai jenis 

pemeriksaan kimia darah yang tersedia di UPTD Puskesmas Rawat Inap 

Sibela beserta tarif-tarifnya. 
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Tabel 3.3 

Pemeriksaan Kimia Darah Beserta Tarifnya  

di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Jenis Pemeriksaan Tarif 

Golongan Darah Rp.   4.000 

SGPT Rp. 12.000 

SGOT Rp. 12.000 

Ureum Rp. 12.000 

Creatinin Rp. 12.000 

Cholesterol Rp. 12.000 

HDL Cholesterol Rp. 14.000 

Triglisid Rp. 14.000 

Asam Urat Rp. 14.000 

GDS/ GDP Rp. 12.000 

Widal Rp. 17.000 

HbsAg Rp. 28.000 

 Sumber: Laboratorium UPTD Puskesmas Rawat Inap   

Sibela 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 12 jenis 

pemeriksaan kimia darah yang harus dibayar pasien apabila pasien 

membutuhkan pemeriksaan tersebut. Untuk jenis pemeriksaan dan tarifnya 

telah ditempelkan pada meja yang terdapat di ruang laboratorium dimana 

pasien bisa dengan mudah melihatnya.  
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Untuk pemeriksaan yang mengharuskan pasien untuk membayar, 

pihak puskesmas memberikan konfirmasi dulu kepada pasien, dan dari 

hasil wawancara diketahui bahwa kebanyakan pasien tidak keberatan 

dengan biaya pemeriksaan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Maryati salah seorang pasien PKMS berikut ini: 

“Kemarin itu saya priksa kolesterol mbak, sama ibu yang di lab itu 
saya disuruh bayar Rp. 12.000. Gak papalah mbak yang penting 
saya tau penyakit saya lagian juga murah kok masih terjangkau”. 
(wawancara 27 Januari 2009) 
 
 Mengenai tarif yang harus dikeluarkan oleh pasien terkait dengan 

pemeriksaan kimia darah,  Ibu Eti selaku analis laboratorium memberikan 

penjelasan sebagai berikut:  

“Di kartu PKMS itu sudah tertera kok mbak, kalo tidak semua 
pemeriksaan laboratorium gratis tapi tidak tertulis item-itemnya 
secara terperinci, yang jelas yang gratis itu darah rutin sama urin 
rutin. Saya juga pernah nanya ke Dinas kenapa kok tidak gratis tapi 
katanya ini termasuk pemeriksaan luar biasa”. (wawancara 27 
Januari 2009) 

 
 

Dengan demikian, mengenai sosialisasi dan penarikan tarif 

pemeriksaan kimia darah sesuai dengan keputusan MENPAN No 63 

Tahun 2003 tentang biaya pelayanan publik yang menyatakan bahwa biaya 

pelayanan haruslah sesuai dengan tingkat kemampuan dan daya beli 

masyarakat serta adanya rincian biaya yang jelas untuk jenis pelayanan 

dalam hal ini pelayanan pemeriksaan. 

Berdasarkan keterangan  diatas dapat disimpulkan bahwa pasien 

PKMS tidak dibebankan biaya apapun dalam pelayanan kesehatan yang 

didapatkan mulai dari pendaftaran sampai ke pengambilan obat,  kecuali 
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untuk pemeriksaan laboratorium kimia darah dimana pasien PKMS harus 

membayar biaya tersendiri. Hal ini dikarenakan pemeriksaan kimia darah 

merupakan pemeriksaan tambahan dan hal itu sudah ditetapkan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta, puskesmas hanya melaksanakan ketetapan itu 

saja.  

 

2. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama 

Rawat Inap merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang 

meliputi pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, 

diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap  

di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan 

swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin, yang oleh karena 

penyakitnya penderita harus  menginap (Standar pelayanan minimal 

bidang kesehatan kabupaten/kota di propinsi jawa tengah). 

Tujuan utama dari pelayanan rawat jalan bagi pasien PKMS seperti 

yang diungkapkan oleh dr. Vian selaku dokter sekaligus penanggung 

jawab rawat inap adalah sebagai berikut:  

“Untuk rawat inap jelas tujuannya kita memberikan pelayanan 
kesehatan bagi pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap, 
memang tidak semua pasien rawat jalan itu mondok ya mbak, jadi 
untuk pasien-pasien tertentu yang ada indikasi untuk rawat inap 
kita bisa memberikan pelayanan kesehatan. Dan selain untuk 
pasien umum seperti anak-anak dan dewasa disini juga bisa untuk 
partus (melahirkan), jadi rawat inap disini meliputi pasien umum 
selain itu juga untuk pasien melahirkan”. (wawancara 12 Maret 
2009) 
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Hal senada juga diungkapkan dr. Dede selaku salah satu dokter 

umum mengenai tujuan dari pelayanan rawat inap bagi pasien PKMS, 

yaitu: 

“Tujuan dari pelayanan di bagian rawat inap bagi pasien PKMS itu 
jelas kita mengharapkan bahwa puskesmas itu akan berperan 
secara lebih bermakna. Kedepannya, dengan adanya puskesmas 
rawat inap diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan 
kesehatan yang memberikan pelayanan pada penyakit yang 
sifatnya sakit ringan tapi juga penyakit-penyakit yang memang 
memiliki indikasi untuk dilakukan perawatan kesehatan disini 
dengan catatan sesuai kemampuan maupun sarana prasarana disini 
dan yang kedua, puskesmas bisa menjadi jembatan yang efektif 
bagi pasien-pasien yang harus mendapatkan rujukan dimana si 
pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut ke rumah sakit, jadi 
dapat dikatakan puskesmas sebagai front line rumah sakit untuk 
merawat pasien-pasien yang perlu perawatan yang lebih lanjut”. 
(wawancara 7 Januari 2009) 
 

 
Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan  bahwa tujuan dari 

pelayanan rawat inap adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat inap sesuai dengan 

kemampuan puskesmas terkait dan apabila puskesmas tidak mampu 

menangani maka akan dirujuk ke rumah sakit yang memberikan pelayanan 

bagi pasien PKMS, sehingga dapat dikatakan bahwa puskesmas sebagai 

front line rumah sakit. Hal ini juga sesuai dengan fungsi dari puskesmas 

rawat inap yaitu merupakan “Pusat Rujukan Antara”  bagi penderita gawat 

darurat sebelum dibawa ke rumah sakit. 

Peranan puskesmas dalam pelayanan rawat inap apabila dikaitkan 

dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 96 

a. Prosedur pelayanan 

Prosedur merupakan tahap-tahap yang harus dilalui oleh seorang 

pasien untuk mendapatkan pelayanan rawat inap dalam rangka 

mendapatkan hak-hak pelayanan sebagai pasien PKMS. Mengenai 

prosedur pelayanan yang harus ditempuh oleh para pasien, tentu saja yang 

diharapkan adalah prosedur yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit. 

Dengan adanya prosedur pelayanan, maka akan memudahkan dan 

melancarkan proses kegiatan pelayanan. Seperti halnya dalam pelayanan 

rawat jalan yang dimaksud dengan prosedur disini adalah alur dan syarat 

pelayanan yang harus dipenuhi bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Gambaran mengenai alur pelayanan rawat inap dapat kita lihat 

pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3.2 

Alur Pelayanan Rawat Inap Puskesmas Sibela 
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pasien yang cenderung 

memiliki indikasi untuk rawat inap langsung diperiksa di IGD untuk 

mendapatkan pelayanan yang lebih cepat kemudian setelah dilakukan 

pemeriksaan dapat diputuskan apakah pasien mendapat rujukan internal 

atau rujukan eksternal. Untuk pelayanan rawat inap puskesmas 

menerapkan sistem rujukan yang merupakan suatu sistem jaringan 

pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung 

jawab secara timbal balik atas timbulnya masalah dari suatu kasus atau 

masalah kesehatan masyarakat, baik secara vertikal maupun horisontal, 

kepada yang lebih berkompeten, terjangkau dan dilakukan secara rasional. 

Adapun tujuan dari sistem rujukan ini adalah dihasilkannya pemerataan 

upaya pelayanan kesehatan yang didukung kualitas pelayanan yang 

optimal dalam rangka memecahkan masalah kesehatan secara berdaya 

guna dan berhasil guna. (www.freewebtown.com) 

Dengan kata lain, pasien yang mempunyai indikasi untuk rawat 

inap dapat dirujuk secara internal maupun eksternal tergantung dari 

penyakit yang diderita. Rujukan internal dilakukan di puskesmas tersebut 

sedangkan rujukan eksternal dilakukan apabila puskesmas dirasa kurang 

mampu merawat pasien PKMS karena keterbatasan baik kemampuan 

maupun sarana prasarana. Rujukan eksternal dapat dilakukan  ke rumah 

sakit-rumah sakit yang menerima pasien PKMS dan secara umum hampir 

seluruh rumah sakit di Surakarta menerima pasien PKMS. Hal ini seperti 
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yang diungkapkan oleh dr. Vian selaku dokter sekaligus penanggung 

jawab 

“Kita disini memang untuk pelayanan medis dasar ya, jadi 
sekiranya memang kita tidak mampu maka kita rujuk jadi untuk 
pasien-pasien misalnya panas, hipertensi, kita bisa merawat tapi 
kalo sudah ada komplikasi kita memang harus merujuk ke rumah 
sakit dan berdasarkan MoU antara pihak dinas dan rumah sakit, 
rumah sakit swasta itu bisa. Tapi di rumah sakit swasta itu ada 
batasannya, pasien dirawat di kelas III dan hanya tersedia beberapa 
bed saja”. (wawancara 12 Maret 2009) 
 
 
Dr. Dede selaku dokter umum juga menjelaskan hal yang senada 

mengenai pelaksanaan pelayanan rawat inap di UPTD Puskesmas Rawat 

Inap Sibela sebagai berikut 

“Kita memang bisa melakukan rujukan eksternal mbak, tergantung 
penyakit pasien. Misalnya saja dalam kasus kecelakaan, karena 
puskesmas disini kurang berkompetensi dan sarana prasarananya 
kurang memadai jadi biasanya kita rujuk ke rumah sakit, tapi 
biasanya tidak langsung kita rujuk, kita stabilisasi dulu disini, 
dengan harapan sampai di rumah sakit dia dalam keadaan stabil”. 
(wawancara 7 Januari 2009) 
 
Sedangkan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan pelayanan rawat inap bagi pasien PKMS, pasien harus 

menyerahkan: 

1. Fotokopi Kartu Keluarga 2 lembar 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2 lembar 

3. Fotokopi Kartu PKMS 2 lembar 

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh dr. Vian, sebagai berikut: 

“Untuk persyaratannya, karena ini sistemnya klaim maka pasien 
harus membawa fotokopi Kartu Keluarga, KTP dan kartu PKMS 
masing-masing 2 lembar. Untuk anak kan gak punya KTP ya, jadi 
pake Kartu Keluarga”. (wawancara 12 Maret 2009) 
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Ketika ditanyakan kepada petugas administrasi yaitu Ibu Rini, 

beliau juga menyatakan hal yang serupa mengenai persyaratan 

administrasi yang diperlukan  sebagai berikut: 

“Untuk pelayanan rawat inap ya kalau memang perlu dirawat disini 
langsung kita rujuk ke IGD mbak dan persyaratan untuk pasien 
PKMS itu harus bawa fotokopi kartu PKMS, KTP, Kartu Keluarga 
masing-masing 2 lembar mbak. Tapi kadang ada juga pasien yang 
belum membawa persyaratannya biasanya itu pasien baru dan 
masih bingung tapi bisa menyusul kok mbak, yang penting pasien 
ditangani dulu”. (wawancara 25 Maret 2009) 
 
Hal senada mengenai persyaratan yang harus dipenuhi juga 

diungkapkan oleh beberapa pasien. Mereka menyatakan hal yang serupa 

dimana untuk mendapatkan pelayanan rawat inap, mereka harus 

menyerahkan fotokopi KK, KTP dan kartu PKMS. Para pasien juga tidak 

merasa kesulitan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

mendapatkan pelayanan rawat inap di UPTD Puskesmas Rawat Inap 

Sibela, prosedur yang harus dilalui dapat dikatakan mudah, baik mengenai 

alur maupun persyaratannya. Untuk persyaratannya pasien diharuskan  

membawa Fotokopi Kartu Keluarga, KTP dan Kartu PKMS masing-

masing 2 lembar. Apabila pasien belum membawa syarat-syarat yang 

diperlukan diperbolehkan untuk menyusul. 

 Dalam memberikan pelayanannya, UPTD Puskesmas Rawat Inap 

Sibela juga memberlakukan sistem rujukan eksternal, dimana pasien 

dirujuk ke rumah sakit apabila puskesmas kurang mampu menangani 

kondisi pasien. Dengan adanya sistem rujukan maka puskesmas telah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 101 

melaksanakan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang asas 

pelayanan publik yang mengandung asas-asas antara lain kondisional 

dalam artian pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasar kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

b. Sarana Pelayanan 

 Sarana pelayanan dalam pelayanan rawat inap merupakan fasilitas-

fasilitas yang di dapat selama menjalani perawatan di UPTD Puskesmas 

Rawat Inap Sibela. Dalam memberikan  pelayanan kesehatan di bagian 

rawat inap dibutuhkan sarana yang lebih komplit dibandingkan dengan 

sarana yang ada di bagian rawat jalan. Mengenai prasyarat minimal sarana 

yang harus ada dalam pelayanan rawat inap telah dijelaskan pada bab 1. 

Dan dalam tabel dibawah ini  akan dibandingkan mengenai prasyarat 

minimal sarana dengan ketersediaan sarana di UPTD Puskesmas Rawat 

Inap Sibela 

Tabel 3.4 

Perbandingan Sarana Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawat Inap 

Sibela Dengan Prasyarat Minimal Sarana Kesehatan  

Prasyarat Minimal Sarana  
Ketersediaaan Sarana Di UPTD 

Puskesmas Rawat Inap Sibela 

Sarana utama: 

a. Ruangan rawat tinggal yang 

memadai (nyaman, luas dan 

terpisah antara anak, wanita dan 

pria untuk menjaga privasi) 

 

Ruangan antara pasien anak-anak, 

wanita, dan pria masih menjadi satu. 

Yang dibedakan hanyalah ruangan 

untuk pasien umum dengan pasien 
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b. Ruangan operasi dan ruang post 

operasi 

 

 

 

 

 

 

 

c. Ruangan persalinan (dan ruang 

menyusui sekaligus sebagai ruang 

recovery) 

 

d. Kamar perawat jaga 

 

e. Kamar linen dan cuci 

partus (melahirkan) 

 

Belum mempunyai ruangan operasi, 

tetapi sudah mempunyai IGD yang 

berisi peralatan medis antara lain: 3 

peralatan resusitasi, 1 EKG, 2 

nebulizer, 1 set cauther, tabung 

oksigen, 1 sterilisator, 1 infus pump, 1 

set alat bedah minor, 1 alat periksa 

THT. 

 

Terdapat 1 ruangan  

 

 

 

Belum ada  

 

Terdapat 1 ruangan 

Peralatan Medis 

a. Peralatan operasi terbatas 

 

 

 

 

b. Peralatan obstetri patologis, 

peralatan vasektomi dan tubektomi 

 

c. Peralatan resusitasi 

 

d. Minimal 10 tempat tidur dengan 

peralatan perawatan 

 

Cauther (untuk penyakit tumor) : 1 set 

Tetapi karena belum terdapatnya 

ruangan operasi maka alat ini belum 

digunakan 

 

Tidak ada  

 

 

Ada 3 

 

Terdapat 10 bed untuk dewasa dan 4 

bed untuk anak. Tetapi karena 
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keterbatasan ruangan hanya 6 bed yang 

digunakan. 3 untuk pasien umum dan 3 

untuk pasien melahirkan 

Alat Komunikasi dan Transportasi 

a. Telepon atau radio komunikasi 

jarak sedang 

 

b. Minimal satu buah ambulance  

 

Telepon 

 

 

Ada 1 buah ambulance 

 

Semua item diatas adalah prasyarat minimal yang harus dipenuhi 

oleh sebuah puskesmas rawat inap. Jika sarana yang terpapar diatas telah 

terpenuhi maka sebuah puskesmas dinyatakan layak untuk memberikan 

palayanan. Memang dalam perjalannya diharapkan puskesmas mampu 

menyediakan sarana dan prasarana yang lebih dari standar minimal, 

apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah pasien, sudah menjadi 

keharusan bagi puskesmas yang bersangkutan untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarananya. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa UPTD Puskesmas Rawat Inap 

Sibela belum mempunyai semua prasyarat minimal sarana yang 

seharusnya ada dalam pemberian pelayanan kesehatan rawat inap. Untuk 

ruangan perawatan, puskesmas hanya mempunyai 2 ruangan untuk rawat 

inap yaitu untuk pasien umum dan pasien partus (melahirkan) masing-

masing ruangan terdapat 3 bed. Ruangan bagi pasien umum juga belum 

dibedakan antara anak-anak, wanita, maupun pria. Hal ini dijelaskan oleh 

dr. Vian sebagai berikut: 
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“Untuk rawat inap kami sediakan 2 ruangan, 1 untuk pasien umum, 
1 lagi untuk pasien melahirkan atau partus masing-masing 3 bed. 
Yang untuk pasien umum memang belum kita bedakan antara 
pasien anak dan dewasa karena disini kan sebenarnya mau 
dibangun lagi mbak, jadi sementara kita campur dulu, tapi dengan 
berjalannya waktu bila sudah dibangun lagi kita akan pisahkan 
antara pasien anak dan dewasa karena kan pasien dewasa itu 
penyakitnya lebih kompleks kalo anak-anak kan biasanya cuma 
panas”. (wawancara 12 Maret 2009) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu perawat yaitu Ibu Siti 

Chotimah sebagai berikut: 

“Untuk sementara karena untuk rawat inap itu hanya ada 2 kamar, 
1 untuk pasien habis melahirkan, 1 untuk pasien umum dan 
masing-masing  cuma ada 3 bed jadi pasien umum kita campur, 
tapi kan ada sekat-sekatnya”. (wawancara 25 Maret 2009) 

 
UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela juga belum mempunyai 

ruangan operasi maupun ruang post operasi namun mempunyai  IGD yang 

berisi berbagai peralatan medis antara lain  3 peralatan resusitasi, 1 EKG, 

2 nebulizer, 1 set cauther, tabung oksigen, 1 sterilisator, 1 infus pump, 1 

set alat bedah minor, 1 alat periksa THT dan peralatan penunjang lainnya. 

 Dengan ketiadaan ruangan operasi maupun ruang post operasi 

dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pertolongan persalinan 

puskesmas hanya melakukan pertolongan persalinan normal, hal ini juga 

dikarenakan untuk program PKMS tidak tersedia pelayanan operasi di 

puskesmas rawat inap. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Iin 

selaku pelaksana kebidanan di bawah ini: 

“Pertolongan persalinan disini dibantu bidan, yang kondisinya 
normal ya mbak. Kalo sudah ada penyulit seperti pasien hamil 
dengan hipertensi, letak lintang kita memang tidak melayani karena 
kan ada penyulitnya jadi mungkin harus caesar. Memang untuk 
kondisi seperti itu, seawal mungkin dari pemeriksaan dia hamil 
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memang harus kita rujuk ke rumah sakit, prosedurnya memang 
seperti itu.” (wawancara 12 Maret 2009) 

 
Untuk peralatan obstetri patologis, peralatan vasektomi dan 

tubektomi belum tersedia di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela begitu 

pula dengan kamar perawat jaga. Untuk sementara petugas yang berjaga 

disediakan tempat istirahat seadanya yang berada di dekat IGD. 

Dari keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sarana 

yang tersedia untuk pelayanan rawat inap meliputi: 

1. 2 ruangan rawat inap yang terdiri dari 1 ruangan bagi pasien 

umum dan 1 ruangan bagi pasien partus (melahirkan) 

2. 14 bed, tetapi yang digunakan untuk perawatan rawat inap 

hanya 6 bed saja karena keterbatasan ruangan. 

3. 1 IGD dengan peralatan medis antara lain: 3 peralatan 

resusitasi, 1 EKG, 2 nebulizer, 1 set cauther, tabung oksigen, 1 

sterilisator, 1 infus pump, 1 set alat bedah minor, 1 alat periksa 

THT. 

4. 1 kamar obat 

5. 1 kamar linen dan cuci 

6. Telepon 

7. 1 buah ambulance 

Berdasarkan  daftar sarana diatas dapat dilihat adanya item yang 

tidak terdapat di prasyarat minimal sarana pelayanan tetapi telah 

disediakan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela yaitu tersedianya 

kamar obat/ apotik bagi pasien rawat inap. Sedangkan sarana yang belum 
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tersedia antara lain ruangan operasi maupun ruang post operasi, kamar 

perawat jaga, peralatan obstetri patologis, peralatan vasektomi dan 

tubektomi, serta ruangan perawatan yang memadai dimana untuk pasien 

umum hanya tersedia 1 ruangan itupun belum dibedakan antara pasien 

laki-laki, wanita dan anak-anak sehingga privasi masing-masing pasien 

dapat dikatakan kurang terjaga.  

Sehingga secara keseluruhan  dapat disimpulkan bahwa sarana 

pelayanan yang tersedia di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela belum 

memenuhi prasyarat minimal sarana pelayanan untuk rawat inap dan 

belum memenuhi  Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang  

prinsip pelayanan publik yaitu kenyamanan dimana lingkungan pelayanan 

harus tertib, teratur, dan disediakan ruangan yang nyaman. 

c. Waktu Pelayanan 

Dalam memberikan pelayanan rawat inap pastinya terdapat jangka 

waktu perawatan yang disediakan bagi pasien. Untuk  pelayanan rawat 

inap pada dasarnya UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela memberikan 

jangka waktu 3 hari. Mengenai jangka waktu perawatan diungkapkan oleh 

dr. Vian sebagai berikut: 

“Kalo disini kita batasi 3 hari, tapi juga gak harus semuanya 3 hari, 
kalo nanti 3 hari memang pasiennya masih perlu disini, masih kita 
observasi disini, masih  kita inapkan disini juga gak papa 4 hari 5 
hari. Tapi kalo sudah 3 hari ternyata dia tidak ada perkembangan 
memang menurut prosedur tetapnya harus kita rujuk ke rumah 
sakit yang lebih tinggi”. (wawancara 12 Maret 2009) 

 
Keterangan serupa juga diungkapkan oleh Ibu Siti Chotimah 

sebagai berikut: 
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“Untuk waktu perawatannya itu tergantung penyakitnya ya, kalo 
memang penyakitnya membutuhkan waktu lama ya gak papa. 
Sebenarnya memang cuma 3 hari tapi seumpama lebih juga gak 
papa tergantung penyakitnya juga, gak mungkin kan kalo belum 
sembuh trus kita suruh pulang”. (wawancara 25 Maret 2009) 

 
Dari penuturan-penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa  jangka 

waktu perawatan pasien memang sebenarnya hanya 3 hari tetapi apabila 

dirasa pasien masih perlu perawatan maka perawatan rawat inap dapat 

diteruskan sampai beberapa hari tergantung penyakit pasien, tetapi apabila 

dalam jangka waktu 3 hari pasien belum mengalami perubahan yang 

berarti dan pihak puskesmas merasa kurang berkompeten menanganinya 

karena hanya melayani pelayanan medis dasar maka pasien dapat segera 

dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut. Dengan 

diberlakukannya jangka waktu perawatan tersebut maka hal ini telah 

sesuai dengan kegiatan pada puskesmas perawatan atau puskesmas rawat 

inap yaitu merawat sementara penderita gawat darurat atau untuk 

observasi dalam rangka diagnosis dengan rata-rata 3-7 hari perawatan.. 

d. Biaya Pelayanan  

Seperti halnya pelayanan rawat jalan, dalam pelayanan rawat inap 

pasien PKMS juga tidak ditarik biaya. Hal ini sebagaimana diungkapkan 

oleh dr. Vian selaku dokter sekaligus penanggung jawab: 

“Pasien rawat inap PKMS disini itu tidak dipungut biaya, 
semuanya gratis...tis...semua tindakan dari ruang perawatan, 
dokter, pemasangan infus, obat, dsbnya itu gratis”. (wawancara 12 
Maret 2009) 
 
Ketika ditanyakan kepada pasien yang meliputi pasien umum dan 

pasien partus (melahirkan) diperoleh keterangan yang sama. Mereka 
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menyatakan tidak dipungut biaya selama memperoleh pelayanan rawat 

inap. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Sugianti, selaku istri dari pasien 

yang bernama Bapak Wahyuono dikatakan hal yang serupa sebagai 

berikut: 

“Suami saya sakit TBC mbak, selama inap disini tidak ditarik 
biaya mbak”. (wawancara 25 Maret 2009) 

 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Anita: 
 
“Saya dulu pernah dirawat disini pas melahirkan dibantu bidan, 
karena sehat cuma 1 hari disini dan gak ditarik biaya”. (wawancara 
27 Januari 2009) 
 
Dengan pelayanan kesehatan yang gratis, diharapkan masyarakat 

lebih antusias memeriksakan kesehatannya sehingga tercapai derajat 

kesehatan yang optimal yang dibarengi dengan meningkatnya jumlah 

masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 

serta meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan rujukan di rumah sakit. 

 

3. Pemberian Obat  

Obat merupakan salah satu bagian penting dalam pelayanan 

kesehatan dimana obat dapat dikatakan sebagai faktor penentu 

kesembuhan pasien. Pada umumnya obat-obatan yang diberikan di 

puskesmas merupakan obat-obatan generik. Mengenai pengadaan obat 

dijelaskan oleh Ibu Betty selaku apoteker di bawah ini: 

“Semua obat-obatan itu asalnya dari Instalasi Farmasi Kota 
Surakarta, itu dibawah Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 
Permintaan obat ke instalasi farmasi  tiap bulannya itu seringnya 
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berdasarkan pola konsumsi ya...nah kadang kehabisan obat itu pas 
akhir bulan. Untuk mengatasinya kita bisa melakukan permintaan 
tambahan ataupun bon.  Kalo belum tutup buku akhir bulan kita 
bisa minta permintaan tambahan di bulan itu tapi kalo sudah lewat 
misalkan sudah lewat  tanggal 25 itu dihitung bon, jadi permintaan 
bulan depan itu berkurang. Terus alternatifnya lagi bisa dilakukan 
subtitusi mbak, jadi penggantian obat. Misalnya obat pereda nyeri 
kan macamnya banyak sekali, jadi kalo ada obat yang stoknya 
kosong dan kita belum sempat minta ke instalasi farmasi, kita 
konsultasi ke dokter penulis resep kalo obat ini kosong dan kita 
tawarkan  alternatif lainnya. Jadi yang masih bisa di subtitusi ya di 
subtitusi  apa yang tersedia disini mbak”. (wawancara 12 Maret 
2009) 
 
Pernyataan serupa juga diungkapkan dr. Vian sebagai berikut : 

“Disini sebenarnya ada 2 apotik, 1 untuk rawat jalan 1 untuk rawat 
inap tapi pada dasarnya isinya hampir sama cuma kalo di rawat 
inap kan ada infus, injeksi-injeksi, cairan, ya isinya lebih komplek. 
Kalo di rawat jalan kan kebanyakan obat oral, obat yang diminum. 
Kita bedakan apotiknya itu untuk kemudahan administrasinya. 
Untuk permintaan obat kita minta tiap bulan ke instalasi farmasi”. 
(wawancara 12 Maret 2009) 
 
Dari pernyataan Ibu Betty dan dr. Vian diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam hal penyediaan obat-obatan di puskesmas akan 

didistribusikan  melalui UPTD Instalasi Farmasi Kota Surakarta. Dimana 

untuk jadwal permintaannya bisa dilakukan setiap bulannya dan apabila 

sebelum akhir bulan obat-obatan sudah habis maka puskesmas bisa 

melakukan permintaan tambahan atau bon obat. Untuk keberadaan apotik 

itu sendiri, di UPTD Puskesmas  Rawat Inap Sibela menyediakan 2 apotik 

yaitu apotik untuk rawat jalan dan apotik rawat inap yang memiliki 

persediaan yang lebih kompleks. 

Dalam pemberian obat bagi pasien PKMS, puskesmas tidak 

menarik biaya apapun, hal itu dikatakan Ibu Betty sebagai berikut : 
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“Karena kita dapat obatnya gratis ya mbak, jadi kita distribusikan 
ke pasien itu gratis juga. Tentang jenis obatnya ya memang kalo 
dari peraturannya memang obat di puskesmas itu obat generik,tapi 
karena kalo hanya sekedar obat generik saja itu kurang cukup bisa 
mencukupi kebutuhan untuk pasien puskesmas maka kita juga 
melakukan perencanaan obat-obat yang non generik juga. Jadi 
misalkan, untuk obat kombinasi anti flu, itu kan gak ada yang 
generik to, akhirnya puskesmas juga merencanakan obat anti flu 
kombinasi. Karena memang perlu maka kita juga merencanakan 
obat-obatan yang non generik dan itu juga gratis”. (wawancara 12 
Maret 2009) 

 
Keterangan Ibu Betty diatas menunjukkan bahwa dalam pemberian 

obat-obatan yang berupa obat generik, pasien PKMS di UPTD Puskesmas 

Rawat inap Sibela tidak ditarik biaya sedikitpun. Dan dalam pelayanannya, 

puskesmas mengembangkan pelayanan pemberian obat melalui pemberian 

obat non generik guna mencukupi kebutuhan pasien. Hal ini dilakukan 

guna memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat dalam 

rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta diharapkam 

mampu mengubah pandangan masyarakat akan obat-obatan di puskesmas 

yang dianggap bermutu rendah karena hanya memberikan obat generik 

saja. 

Tetapi dalam perjalanannya terkadang apotik mengalami 

kekosongan stok obat sehingga apabila ada pasien yang membutuhkan 

obat-obatan yang tidak tersedia pasien harus membeli sendiri di apotik 

luar.  Keterangan ini diungkapkan  Ibu Betty berikut ini: 

“Memang pernah ada pasien butuh obat tapi kebetulan stok disini 
habis jadi ya harus beli di apotik luar. Sebenarnya kalo saat itu ada 
petugas yang mau ngebon ke Instalasi Farmasi ya bisa kita berikan 
disini tapi kembali lagi disini kurang tenaga. Kalo saya yang 
kesana gak mungkin karena saya disini juga sendiri”(wawancara 2 
Juni 2009) 
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Penuturan Ibu Betty diatas menjelaskan bahwa memang pada 

dasarnya UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela masih kekurangan pegawai 

sehingga dapat menghambat pemberian pelayanan kesehatan yang optimal 

kepada masyarakat. 

 

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelayanan Program PKMS 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap proses pelayanan pasti akan 

terdapat hambatan-hambatan yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan 

pelayanan yang telah ditentukan, tak terkecuali dalam Program PKMS. Adapun 

hambatan-hambatan yang ada dalam pelayanan Program PKMS di UPTD 

Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta antara lain: 

1. Kurangnya SDM (petugas pemberi pelayanan) 

SDM dalam organisasi merupakan salah satu faktor penentu bagi 

pencapaian tujuan organisasi  yang bersangkutan. Ketersediaan SDM 

pemberi pelayanan sesuai dengan kompetensinya diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Petugas pemberi pelayanan 

merupakan salah satu faktor terpenting dalam pemberian pelayanan  

kesehatan. Merekalah yang berhadapan secara langsung dengan pasien. 

Di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta dapat dikatakan 

masih kekurangan SDM pemberi pelayanan sehingga masih terdapat  

tumpang tindih pekerjaan. Pegawai di bagian rawat jalan juga merupakan 

pegawai di bagian rawat inap, mereka melakukan pekerjaan secara shift. 

Hal ini dikatakan oleh dr. Vian sebagai berikut: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 112 

“Disini itu petugasnya belum dibedakan antara petugas rawat inap 
dan rawat jalan, semuanya di rolling ya mbak dan hampir 
keseluruhan petugas disini tu berkecimpung di rawat inap. 
Sebenarnya ya mau kita bedakan antara petugas rawat inap dengan 
rawat jalan tapi ya karena kekurangan tenaga ya mau gimana lagi. 
Ada memang beberapa petugas yang sebagai koordinator, mereka 
itu masuk pagi terus tapi untuk  yang lainnya hampir semuanya itu 
kita rolling. Untuk dokter kita juga dapat dikatakan kurang ya 
mbak, disini kan dokternya ada 3 dan karena pasien itu banyak 
yang datang di pagi hari jadi semua dokter itu bertugas di pagi hari. 
Dan kalo diluar jam itu ada pasien rawat inap yang butuh dokter 
biasanya kita dipanggil”. (wawancara 12 Maret 2009) 

 
Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa hampir semua 

petugas di puskesmas melakukan pekerjaannya dengan sistem shift. Untuk 

pagi hari dimulai pukul 07.00 sampai 14.00, untuk siang hari mulai pukul 

14.00 sampai 21.00, dan untuk malam hari antara pukul 21.00 sampai 

pukul 07.00. Untuk petugas di pagi hari biasanya terdiri dari 7 orang 

perawat, 1 orang perawat gigi, 3 bidan, 1 apoteker, 1 analis laboratorium, 3 

dokter dan 1 dokter gigi. Sedangkan untuk shift siang dan malam hari 

disediakan 4 orang petugas yang terdiri dari seorang perawat, bidan, 

asisten apoteker dan administrasi. 

Untuk tenaga dokter, analis laboratorium dan apoteker hanya ada 

pada shift pagi yaitu hanya sampai jam 2 siang, Hal ini sangat disayangkan 

dilihat dari keberadaan puskesmas rawat inap yang buka selama 24 jam 

sehingga apabila ada pasien yang membutuhkan pelayanan diluar jam 

tersebut akan sedikit kesulitan. Tetapi hal ini sedikit teratasi dengan 

kesadaran dari petugas puskesmas dimana untuk dokter dan analis 

laboratorium bersedia datang apabila dibutuhkan, berikut ini disampaikan 

oleh Ibu Eti selaku analis laboratorium: 
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“Saya tu kadang juga gak tega mbak, mereka kan pasien PKMS 
kalo dirujuk ke lab luar kan mesti bayar jadi biasanya kalo ada 
pasien yang butuh lab dan pas saya longgar saya datang kesini tapi 
ya tergantung waktunya kalo di bawah jam 9 saya bisa datang”. 
(wawancara 27 Januari 2009) 
 

Hal tersebut juga berlaku untuk dokter dimana apabila ada pasien yang 

membutuhkan pelayanan dokter, dokter bisa dipanggil ke puskesmas. 

 Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela masih kekurangan pegawai 

khususnya pada waktu siang dan malam hari karena tidak ada dokter dan 

analis laboratorium yang berada di puskesmas padahal mereka memegang 

peranan yang cukup penting dalam pelayanan kesehatan di puskesmas 

rawat inap yang buka selama 24 jam. 

 
2. Kurangnya Sarana Pelayanan 

Dalam pemberian pelayanan khususnya dalam pelayanan rawat 

inap di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela belum memiliki semua 

prasyarat minimal sarana pelayanan rawat inap, antara lain: 

a. Belum adanya ruangan yang terpisah antara pasien dewasa laki-

laki, perempuan dan anak-anak. Dimana sebenarnya pemisahan 

ruangan sangatlah penting untuk menjaga privasi masing-masing 

pasien dan mencegah adanya penularan penyakit antara pasien 

dewasa dan anak-anak. 

b. Belum adanya kamar perawat jaga. Keberadaan kamar perawat 

jaga sebenarnya cukup penting dalam memberikan ruang bagi 
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perawat untuk istirahat meski terbatas untuk memulihkan tenaga 

mereka yang harus selalu siaga dalam melayani pasien.  

c. Tidak adanya ruangan operasi dan ruang post operasi  

d. Tidak adanya peralatan obstetri patologis, peralatan vasektomi dan 

tubektomi 

Dengan ketiadaan sarana tersebut diatas dapat menjadi penghambat 

bagi puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal 

kepada masyarakat terutama dengan keterbatasan ruangan rawat inap 

khususnya bagi pasien umum. Dengan hanya terdapat 3 bed untuk pasien 

umum, otomatis puskesmas hanya mampu menampung 3 orang pasien. 

Itupun dalam 1 ruangan tidak dibedakan antara pasien laki-laki, 

perempuan dan anak-anak sehingga kurang dapat menjaga privasi masing-

masing pasien. Karena jumlah bed yang terbatas ini pula maka apabila ada 

pasien lagi terpaksa pasien yang bersangkutan  dirujuk ke rumah sakit. 

Adanya kamar perawat jaga juga merupakan hal yang tidak boleh 

dilupakan mengingat keterbatasan manusia yang juga memerlukan 

istirahat, tetapi di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela belum mempunyai 

kamar perawat jaga yang memadai. Untuk istirahat hanya disediakan 

ruangan seadanya di dekat IGD. 

Di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela juga tidak terdapat 

ruangan operasi, hal ini memang tidak sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan, dan di puskesmas ini juga belum terdapat petugas yang 

berkompeten untuk  melakukan tindakan  operasi. Pada dasarnya  pasien 
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PKMS memang tidak disediakan pelayanan operasi di puskesmas sehingga 

tidak menjadi masalah apabila tidak tersedia ruangan operasi di puskesmas 

terkait.  

Untuk mengatasi kekurangan sarana pelayanan khususnya 

mengenai ruangan pelayanan, mulai bulan Juni ini UPTD Puskesmas 

Rawat Inap Sibela sudah melakukan pembangunan kembali untuk 

penambahan beberapa ruangan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan 

pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 116 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa UPTD Puskesmas Rawat 

Inap Sibela mampu menjalankan perannya dengan cukup baik dalam memberikan  

pelayanan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). Hal 

ini dapat dilihat dari jumlah pasien yang terus meningkat, ini menunjukkan 

adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada UPTD Puskesmas Rawat Inap 

Sibela dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya kesehatan.  

Peranan yang dimaksud yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh 

UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta dalam melaksanakan fungsi dan 

tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu 

kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka memberikan jaminan 

pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Surakarta  

Peranan UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela Surakarta dalam 

pelayanan program PKMS meliputi: 

1. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama 

Rawat Jalan merupakan pelayanan keperawatan kesehatan 

perorangan  yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, 

rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap pada sarana 

kesehatan. 
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Tujuan dari pelayanan rawat jalan adalah memberikan pelayanan 

yang lebih komplit dan accessible bagi seluruh lapisan masyarakat 

sesuai dengan salah satu tujuan umum PKMS yaitu meningkatkan 

kualitas/ kuantitas/ pemerataan/ dan keterjangkauan pelayanan 

kesehatan yang masih rendah terutama untuk masyarakat miskin. 

Indikator yang digunakan dalam menjelaskan peranan puskesmas 

dalam pelayanan rawat jalan antara lain: 

a. Prosedur pelayanan 

Dalam penerapan prosedur pelayanan yang meliputi alur dan 

syarat pelayanan, UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

menerapkan prosedur pelayanan yang cukup mudah dimengerti 

oleh pasien, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara 

terhadap pasien dan petugas administrasi yang menyatakan 

akan kemudahan tersebut. Syarat yang harus dipenuhi oleh 

pasien PKMS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup 

dengan menunjukkan kartu PKMS. 

b. Sarana pelayanan 

Sarana yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan fasilitas 

utama yang disediakan  bagi pasien, antara lain: 

· 4 Poliklinik yang meliputi: poli umum, poli gigi, poli KIA, 

poli MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) 

Di setiap poliklinik terdapat dokter yang melakukan 

pemeriksaan terhadap pasien. Adapun dokter yang 
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disediakan meliputi 3 dokter umum, 1 dokter gigi, dan 

dokter spesialis kebidanan dan spesialis anak. Untuk dokter 

umum dan dokter gigi dapat diakses setiap hari, sedangkan 

untuk dokter spesialis memang tidak dijadwalkan setiap 

hari tetapi hanya pada hari-hari tertentu tergantung jadwal 

yang telah ditetapkan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 

· Laboratorium  

Pemeriksaan laboratorium yang disediakan di UPTD 

Puskesmas Rawat Inap Sibela meliputi pemeriksaan darah 

rutin, urin rutin, dan kimia darah. Tetapi pemeriksaan 

laboratorium yang digratiskan bagi pasien PKMS masih 

sebatas pada pemeriksaan sederhana yaitu darah rutin dan 

urin rutin sedangkan untuk melakukan pemeriksaan kimia 

darah pasien harus mengeluarkan biaya tersendiri. Hal ini 

dikarenakan pemeriksaan kimia darah merupakan 

pemeriksaan tambahan dan mengenai biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pasien, pihak puskesmas terlebih dahulu 

memberikan penawaran kepada pasien. 

c. Waktu Pelayanan 

Untuk waktu pelayanan administrasi atau pendaftaran Di 

UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela di bagian rawat jalan 

pada hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 07.30 sampai 

dengan 10.30. untuk hari Jum’at dan Sabtu  dimulai pukul 
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07.30 sampai 10.00, sedangkan untuk sore hari dimulai pukul 

14.00 sampai 17.00.  

Mengenai lamanya waktu tunggu bagi pasien untuk antri 

pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium dan pengambilan obat 

sebagian besar menyatakan keluhan akan lamanya waktu yang 

dibutuhkan karena antrian yang cukup  banyak. Hal ini 

disebabkan jumlah pasien yang cukup banyak dan terbatasnya 

petugas yang melayani. 

d. Biaya Pelayanan  

PKMS merupakan suatu asuransi kesehatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk 

masyarakat Kota Surakarta dengan Premi Asuransi dibayar 

oleh Pemerintah Kota Surakarta. 

Sehingga pasien PKMS tidak dikenai biaya, kecuali untuk 

pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan kimia darah. 

2. Pelayanan rawat inap tingkat pertama 

Rawat Inap merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang 

meliputi pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, 

diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan 

menginap  di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit 

pemerintah dan swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah 

bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus  menginap. 
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Tujuan dari pelayanan rawat inap adalah memberikan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat inap 

sesuai dengan kemampuan puskesmas terkait dan menjadikan 

puskesmas sebagai front line rumah sakit yang mempunyai fungsi  

sebagai “Pusat Rujukan Antara”  bagi penderita gawat darurat 

sebelum dibawa ke rumah sakit. 

Indikator yang digunakan dalam menjelaskan peranan puskesmas 

dalam pelayanan rawat inap antara lain: 

a. Prosedur Pelayanan 

Dari alur yang digambarkan pada gambar 3.2 pasien yang 

mempunyai indikasi rawat inap biasanya langsung dibawa ke 

IGD. Puskesmas menerapkan sistem rujukan baik secara 

internal maupun eksternal. 

Mengenai syarat yang harus dipenuhi antara lain: 

· Fotokopi Kartu Keluarga 2 lembar 

· Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2 lembar 

· Fotokopi Kartu PKMS 2 lembar 

b. Sarana Pelayanan 

Sarana yang dimiliki oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

dalam pelayanan rawat inap antara lain: 

· 2 ruangan rawat inap yang terdiri dari 1 ruangan bagi 

pasien umum dan 1 ruangan bagi pasien partus 

(melahirkan) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 121 

· 14 bed, tetapi yang digunakan untuk perawatan rawat inap 

hanya 6 bed saja karena keterbatasan ruangan. 

· 1 IGD dengan peralatan medis antara lain: 3 peralatan 

resusitasi, 1 EKG, 2 nebulizer, 1 set cauther, tabung 

oksigen, 1 sterilisator, 1 infus pump, 1 set alat bedah minor, 

1 alat periksa THT 

· 1 kamar obat 

· 1 kamar linen dan cuci 

· Telepon 

· 1 buah ambulance. 

Sarana diatas dirasa kurang memadai karena belum memenuhi 

semua prasyarat minimal sarana pelayanan. 

c. Waktu Pelayanan 

Waktu yang diberlakukan bagi pasien rawat inap untuk 

menjalani perawatan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela 

adalah selama 3 hari tetapi apabila pasien masih memerlukan 

perawatan bisa ditambah beberapa hari. Biasanya sampai 4 atau 

5 hari, hal ini memang sudah ditentukan dalam kegiatan 

puskesmas perawatan atau puskesmas rawat inap untuk 

merawat sementara penderita gawat darurat atau untuk 

observasi dalam rangka diagnosis dengan rata-rata 3-7 hari 

perawatan. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 122 

d. Biaya Pelayanan 

Sama halnya dalam pelayanan rawat jalan, pasien rawat inap 

tidak ditarik biaya apapun dalam pelayanan kesehatan. 

3. Pemberian obat 

Dalam penyediaan obat-obatan, UPTD Puskesmas Rawat Inap 

Sibela mendapatkan distribusi obat-obatan dari UPTD Instalasi 

Farmasi Kota Surakarta setiap bulannya.  

Untuk apotik di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela terdapat 2 

buah apotik yaitu apotik rawat jalan dan rawat inap yang memiliki 

persediaan lebih kompleks seperti infus, injeksi-injeksi, cairan-

cairan, dsbnya. Obat-obatan yang diberikan merupakan obat 

generik dan dalam perkembangannya juga telah diberikan obat-

obatan non generik dan keseluruhan obat-obatan tersebut diberikan 

secara gratis. 

Faktor-faktor yang menghambat pelayanan program PKMS: 

1. Kurangnya SDM (petugas pemberi pelayanan) 

 Di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela masih terdapat 

kekurangan SDM sehingga masih terdapat tumpang tindih 

pekerjaan dan belum terdapat spesialisasi pekerjaan. Petugas rawat 

jalan dan rawat inap harus melakukan pekerjaan dengan sistem 

shift. 
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2. Kurangnya sarana pelayanan 

 UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela belum memiliki sarana 

pelayanan yang tercantum dalam prasyarat minimal sarana 

pelayanan antara lain: belum terdapat ruangan terpisah antara 

pasien laki-laki, perempuan, dan anak-anak; belum mempunyai 

kamar perawat jaga; belum terdapat ruangan operasi dan ruang post 

operasi, belum adanya belum adanya peralatan obstetri patologis, 

peralatan vasektomi dan tubektomi.  

Untuk mengatasi  kekurangan ruangan, sejak bulan Juni ini sudah 

mulai dilakukan pembangunan lagi. 

B. Saran 

Melihat hasil penelitian yang didapat, maka penulis berusaha 

mengajukan saran bagi UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela  dalam memberikan 

pelayanan kesehatan : 

1. Melihat adanya antrian yang cukup panjang dalam pengambilan obat 

dikarenakan apoteker yang bertugas hanya seorang diri hendaknya 

dalam melakukan pekerjaannya pada waktu shift pagi, apoteker 

dibantu oleh seorang asisten apoteker mengingat jumlah asisten 

apoteker berjumlah 4 orang. 

2. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan di UPTD Puskesmas 

Rawat Inap Sibela sebaiknya selanjutnya sudah mulai dipisahkan 

antaara pasien laki-laki, perempuan dan anak-anak serta penyediaan 

kamar perawat jaga. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pertanyaan ditujukan kepada petugas puskesmas 

A. Pelayanan rawat jalan: 

1. Apakah tujuan yang ingin dicapai oleh puskesmas terkait dengan 

pelayanan kesehatan di bagian rawat jalan bagi pasien PKMS? 

2. Bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan pelayanan 

rawat jalan bagi pasien PKMS? 

3. Apakah pasien sudah memahami prosedur tersebut? 

4. Sarana pelayanan apa saja yang di dapatkan oleh pasien PKMS? 

5. Pelayanan apa saja yang diberikan di setiap poli? 

6. Pemeriksaan apa saja yang bisa dilayani di laboratorium? 

7. Adakah biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien PKMS? Kalo ada apa 

saja? 

8. Bagaimana mengenai waktu pelayanannya? 

B. Pelayanan rawat inap: 

1. Apakah tujuan yang ingin dicapai oleh puskesmas terkait dengan 

pelayanan kesehatan di bagian rawat inap bagi pasien PKMS? 

2. Bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan pelayanan 

rawat inap bagi pasien PKMS? 

3. Apakah pasien sudah memahami prosedur tersebut? 

4. Sarana pelayanan apa saja yang disediakan untuk pelayanan rawat inap? 
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5. Ada berapa ruangan untuk  rawat inap? Setiap ruangan berisi berapa 

pasien? 

6. Apakah sudah dibedakan antara pasien laki-laki dan perempuan? 

7. Pertolongan persalinan yang bagaimana yang diberikan bagi pasien 

PKMS? 

8. Berapakah jangka waktu perawatan untuk rawat inap? 

9. Adakah biaya yang harus dikeluarkan pasien untuk pelayanan rawat inap? 

C. Pemberian obat 

1. Darimanakah puskesmas memperoleh stok obat-obatan? 

2. Bagaimana cara memperoleh stok obat-obatan tersebut? 

3. Obat-obatan apa saja yang diberikan kepada pasien? 

4. Apakah obat-obatan untuk pasien selalu terpenuhi? 

Pertanyaan ditujukan kepada pasien PKMS 

1. Bagaimana menurut anda tentang  prosedur pelayanan disini? Apakah 

anda mengerti mengenai alur dan syarat-syaratnya? 

2. Bagaimana mengenai waktu pelayanannya? 

3. Untuk persalinan, anda di bantu siapa? 

4. Sudah berapa hari anda di rawat disini? 

5. Apakah anda pernah mengeluarkan biaya sendiri selama memperoleh 

pelayanan di sini?  
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