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ABSTRAK 

 

AGUSTINUS WAHYU P D0104017 “Manajemen Pelayanan Penerbitan 

Kartu Program  PKMS Gold di Dinas Kesehatan Kota Surakarta”. SKRIPSI 

117 halaman Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. Universitas Sebelas Maret.  Surakarta. 2009.  

 

Mahalnya biaya kesehatan pada masa sekarang membuat masyarakat 
miskin pada khususnya dikota Surakarta sangat kesulitan untuk memperoleh 
layanan kesehatan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan karena terbentur 
masalah biaya.  Setelah mengetahui kebutuhan masyarakat miskin akan pelayanan 
kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatannya tersebut, maka Dinas 
Kesehatan Kota Surakarta berusaha merespon tuntutan dan harapan masyarakat 
miskin tersebut untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui 
Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (PKMS) Gold. 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menilai bagaimana manajemen 
pelayanan program pemeliharaan kesehatan masyarakat Kota Surakarta (PKMS) 
gold di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Mengacu pada teori segitiga pelayanan 
(service triangel), komponen dari segitiga pelayanan meliputi strategi pelayanan 
(service strategy), sumber daya pemberi pelayanan (service people) dan sistem 
pelayanan (service system). 

Jenis penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan metode purposive sampling, untuk validitas data dilakukan 
dengan trianggulasi data. Data primer dilakukan dengan  menggunakan observasi 
dan wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan seperti pegawai 
Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan beberapa masyarakat pengguna jasa di 
wilayah Kota Surakarta . Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan melihat 
dan memeriksa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan materi penulisan 
skripsi. Analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa manajemen pelayanan PKMS Gold 
di Dinas Kesehatan Kota Surakarta dilihat dari ketiga komponen yakni strategi 
pelayanan, sumber daya pemberi pelayanan dan sistem pelayanan sudah cukup 
baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan  atau keterbatasan namun 
pihak Dinas berusaha untuk meminimalisasi dengan merespon apa yang menjadi 
keluhan-keluhan dari masyarakat melalui sistem pengaduan yang telah disediakan, 
sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan 
oleh masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur 

dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan 

pemerintah pusat. Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan 

wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan 

pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan 

dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan 

dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat 

dengan potensi keunggulan dan kekhasan daerah. Oleh sebab itu, otonomi 

daerah yang dilaksanakan di Indonesia adalah penyerahan wewenang dari 

pusat ke daerah untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan 

tersebut. Otonomi daerah di sini bukan merupakan pendelegasian wewenang, 

melainkan pemberian atau penyerahan wewenang. Dengan demikian, daerah 

memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas 

prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi 

yang ada di setiap daerah 

 Dengan diberikannya otoritas penuh bagi setiap daerah untuk mengatur 

dan melaksanakan kewenangan daerahnya masing-masing, maka daerah 

berhak pula  untuk membuat kebijakan-kebijakan daerah dalam segala hal, 

misalnya dalam pemberian pelayanan umum, peningkatan peran serta, 
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prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah baik pemerintah pusat 

ataupun daerah harus mengoptimalkan peran atau fungsinya dalam 

menjalankan kesejahteraan rakyat, yakni sebagai penyelenggara sekaligus 

sebagai pelayan bagi kepentingan publik atau dengan kata lain sebagai public 

servicer. 

Berbagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah diantaranya 

adalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Dari 

berbagai bidang layanan tersebut, sektor kesehatan merupakan sektor yang 

harus memiliki prioritas utama mengingat kebutuhan akan kesehatan begitu 

penting bagi setiap manusia.  

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menjelaskan 

bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan 

nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Untuk itu, berdasarkan UU Kesehatan tersebut pemerintah 

berkewajiban dalam  mengupayakan  pembangunan kesehatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.  

Pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh 

masyarakat. 
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Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga karena itu setiap 

individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap 

kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar masyarakat 

terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk masyarakat miskin dan 

tidak mampu.  

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah meningkatkan 

jumlah penduduk miskin yang sampai tahun 2007 berjumlah 76,4 juta jiwa 

dan juga meningkatkan biaya kesehatan berlipat ganda, sehingga menekan 

akses penduduk, terutama penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, 

dampak dari krisis moneter tersebut hingga kini masih kita rasakan. 

Selama beberapa dekade ini pembangunan kesehatan dilaksanakan 

melalui pengembangan dan perluasan jaringan pelayanan kesehatan agar 

berada sedekat mungkin dengan penduduk yang membutuhkannya. Perubahan 

pada penyakit yang menimbulkan beban ganda, perkembangan teknologi 

kesehatan dan kedokteran, serta subsidi dari pemerintah untuk semua lini 

pelayanan membawa ketimpangan dalam pelayanan kesehatan dan mendorong 

peningkatan biaya kesehatan. Biaya kesehatan yang cukup tinggi membuat 

beban masyarakat kita bertambah terutama bagi masyarakat yang miskin dan 

kurang mampu. 

Untuk mengatasi hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh 

pemerintah untuk menjamin akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan. 

Sejak tahun 1998 Pemerintah melaksanakan beberapa upaya pemeliharaan 

kesehatan bagi penduduk miskin. Dimulai dari pengembangan Program Jaring 
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Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), Program Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM), dan Program 

Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Namun dari sejumlah 

program pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu ternyata 

sampai saat ini masih banyak masyarakat miskin yang belum termasuk 

didalam program-program tersebut khususnya di wilayah Kota Surakarta. 

Oleh karena itu pada tahun 2008 ini Pemkot Surakarta menelurkan program 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS). PKMS adalah suatu 

Program Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota 

Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kota Suarkarta; 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. 

Program PKMS ini ditujukan bagi semua warga masyarakat Kota 

Surakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) / kartu tanda penduduk 

(KTP) dan mereka yang belum termasuk dalam Program Askes PNS, Askes 

swasta, Askeskin atau Asuransi Kesehatan yang lainnya. Pemerintah Kota 

Surakarta menyediakan dua jenis layanan PKMS yaitu silver card dan gold 

card. PKMS silver card merupakan bantuan kesehatan yang ditujukan bagi 

warga biasa yang belum termasuk asuransi kesehatan dan bantuan yang 

diberikan maksimal Rp. 2 juta per jiwa untuk satu kali pengobatan sedangkan 

PKMS gold card merupakan  bantuan kesehatan yang ditujukan bagi warga 

yang benar-benar tidak mampu yang masuk Surat Keputusan (SK) Walikota 
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tentang Penetapan masyarakat miskin dan bantuan yang diberikan yaitu 

pembebasan biaya perawatan sepenuhnya. 

Tabel 1.2 
Jumlah Masyarakat Peserta PKMS Gold  

Kota Surakarta 

No.  Nama  
Kecamatan 

Jumlah Peserta 
PKMS Gold  

1. Laweyan  547 
2. Serengan  148 

3. Pasar kliwon  516 

4. Jebres  481 

5. Banjarsari  1021 

6. Lain-lain  482 

Kota Surakarta 3195 

             Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta 2008  
 

Catatan : Data jumlah masyarakat penerima PKMS Gold diatas adalah data 

sementara  yang terdapat di Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

sampai bulan september 2008 dan masih bisa bertambah seiring 

dengan berjalanannya waktu. Yang dimaksud dengan lain-lain 

adalah data yang diterima langsung oleh pihak Dinkes kota 

Surakarta jadi tidak terdaftar di kecamatan tempat dimana warga 

tersebut menetap.    

Seiring dengan berjalannya program PKMS maka dalam 

pelaksanaannya masih menyisakan masalah seperti yang tertulis di SOLOPOS 

tanggal 16 februari 2008 yakni seorang pasien pemegang kartu PKMS jenis 

Gold Ny Kasmi, 75, warga Dawung Kulon RT 2/RWXI Kelurahan Serengan 

mengeluhkan biaya yang harus dibayar. Padahal pemegang kartu PKMS jenis 

Gold tersebut dibebaskan dari seluruh biaya perawatan termasuk pengobatan 
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selama menjalani perawatan di rumah sakit (RS) Kasih Ibu. Salah satu kerabat 

pasien, Sudarmono, kepada wartawan di balaikota Solo, Jumat (15/2), 

menuturkan masih menyisakan tanggungan biaya pengobatan rumah sakit 

hingga senilai Rp. 7 juta untuk dibayarkan kepada pihak rumah sakit. Ini 

merupakan salah satu contoh dan  sebenarnya masih terdapat permasalahan-

permasalahan yang lain mengenai PKMS khususnya PKMS gold yang belum 

terekspos dan belum diketahui oleh masyarakat luas. 

Dengan melihat situasi diatas maka peneliti akan melaksanakan 

penelitian di Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan beberapa Puskesmas, 

RSUD dan RS swasta yang terdapat di wilayah Kota Surakarta sesuai dengan 

tempat dilaksanakannya Program PKMS Gold. Untuk itulah dalam penelitian 

ini penulis mencoba memfokuskan penelitian pada masalah tersebut dengan 

melakukan penelitian yang berjudul:  ” MANAJEMEN PELAYANAN 

PENERBITAN KARTU PROGRAM  PKMS  GOLD DI DINAS KESEHATAN 

KOTA SURAKARTA ”   

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul 

adalah sebagai berikut : 

”Bagaimanakah Manajemen Pelayanan Penerbitan Kartu Program PKMS  

GOLD Di Dinas Kesehatan Kota Surakarta ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Operasional 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Manajemen Pelayanan  

Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PKMS) Gold dalam 

pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada tahun 

2008. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PKMS) 

Gold dalam pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

pada tahun 2008. 

2. Tujuan Fungsional 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, sebagai bahan pemikiran dalam melanjutkan dan meningkatkan 

kualitas pelaksanaan Program Pemeliharaan kesehatan Masyarakat Kota 

Surakarta (PKMS) Gold di Dinas Kesehatan Kota Surakarta maupun 

didaerah Lainnya. 

3. Tujuan Individual 

Untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana S-1 di jurusan 

Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta. 
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D.Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah, memberi masukan 

bagi pelaksanaan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota 

Surakarta (PKMS) Gold agar dapat meningkatkan mutu pelaksanaan 

program pada tahap berikutnya serta memberikan masukan kepada para 

pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan khususnya di bidang 

kesehatan. 

 

E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran 

1. Tinjauan Pustaka 

Unsur penelitian yang paling besar peranannya dalam suatu penelitian 

adalah teori karena dengan unsur teori inilah peneliti mencobamenerangkan 

fenomena sosial atau fenomena alam yang menjadi pusat perhatiannya (Masri 

Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989:37). Berdasarkan hal diatas maka 

dalam penelitian ini akan membahas serangkaian teori yang berkaitan dengan 

”Manajemen Pelayanan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(PKMS) ”GOLD” Di Dinas Kesehatan Kota Surakarta ”. 

a. Pengertian Manajemen 

Manajemen itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menetapkan dan 

mencapai tujuan dengan menggunakan Sumberdaya manusia dan sumber-

sumber lainnya.(G.R Terry dalam Ibnu Syamsi. 1994:59). Pendapat lain 

dikemukakan oleh Stanely Vance dalam Ibnu Syamsi (1994:59) yaitu : 
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”Manajemen adalah proses pengambilan keputusan dan pengendalian terhadap 

tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya”. 

b. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan diartikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara langsung. (H.A.S Moenir. 1995:16-17). Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia Pelayanan diartikan sebagai ”Perbuatan untuk 

melayani apa yang diperlukan dan diharpkan oleh orang lain dengan bantuan 

pihak yang menyediakan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain”. (W.J.S 

Poerwdarminta. 1998:17). 

Faktor-faktor yang mendukung pelayanan menurut H.A.S Moenir : 

1) Faktor kesadaran dari para petugas yang memberikan pelayanan 

dimana dengan adanya kesadaran para petugas diharapkan mereka 

mampu melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, 

kesungguhan dan disiplin. 

2) Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, meliputi : 

a) Kewenangan (termuat dalam ketentuan-ketentuan 

keorganisasian) 

b) Pengetahuan dan pengalaman untuk diharapkan dapat 

menghasilkan perubahan di waktu yang akan datang. 

c) Kemampuan bahasa dalam membuat aturan. Yang dimaksud 

adalah mampu menggunakan bahasa sederhana dan mudah 

dimengerti. 

d) Pemahaman oleh pelaksana. Pelaksana dalam memberikan 

penjelasan mengenai maksud pengertian dan penerapan 

pemberian layanan harus dapat dilaksanakan secara serentak 
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tanpa membedakan jenjang kepangkatan dan waktu 

pelaksanaan. 

e) Disiplin dalam pelaksanaan yaitu taat terhadap aturan baik 

aturan tertulis maupun yang tidak tertulis dan bertanggung 

jawab terhadap tugas yang diemban. 

3) Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang 

memungkinkan berjalannnya mekanisme kegiatan pelayanan. 

4) Faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

minimum. Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang 

sebagai imbalan atau jasa tenaga dan atau pikiran yang telah 

dicurahkan untuk orang lain atau organisasi, baik dalam bentuk 

uang maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu. 

5) Faktor kemampuan dan ketrampilan. Kemampuan berarti dapat 

melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang 

atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan ketrampilan 

adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan menggunakan 

anggota badan dan peralatan yang tersedia. 

6) Faktor sarana pelayanan. Sarana pelayanan yang dimaksud adalah 

segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang 

berfungsi sebagai alat utama atau alat pembantu dalam pelaksanaan 

pekerjaan. 

 

c. Pengertian Manajemen Pelayanan  

Dari kata yang membentuknya yaitu manajemen dan pelayanan maka 

manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu 

dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, 

mengoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi 

tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. (Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 

2005:4). Dengan kata lain manajemen pelayanan juga dapat diartikan sebagai 
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suatu cara untuk mengelola komponen-komponen pelayanan agar pelayanan 

yang dihasilkan menjadi berkualitas. Komponen pelayanan yang dikelola 

meliputi strategi pelayanan, sumber daya pemberi pelayanan dan sistem 

pelayanan 

Dari pengertian diatas jelas bahwa manusia, proses selama pelayanan, 

dan sistem suatu pelayanan sangat menentukan pelayanan yang dihasilkan 

menjadi berkualitas. Kualitas disini bukan hanya menekankan pada aspek 

hasil yaitu produk atau jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas 

proses dan kualitas lingkungan. Mustahil akan diperoleh produk atau jasa 

yang berkualitas tanpa melalui manusia, proses dan sistem yang berkualitas. 

Albreeht dan Zemke mengemukakan suatu model interaktif yang 

menghubungkan antara organisasi pemberi pelayanan dengan yang 

dilayaninya (pengguna layanan). Model ini dinamakan service triangel 

(segitiga pelayanan) yang terdiri dari tiga elemen dengan pengguna pelayanan 

/ pelanggan sebagai titik fokusnya. (Albreeht dan Zemke, dalam Budi W 

Soetjipto. 1997) dalam Zulian Yamit. 2001 : 23. 

Service triangel atau segitiga pelayanan ini digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Segitiga Pelayanan (Service Triangel) 

 

 

Fandy Tjiptono. 1997 : 56 

Keterangan : 

1. Strategi : Pernyataan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik 

mengenai posisi dan sasaran organisasi dalam hal layanan 

pelanggan. 

2. Sunber daya manusia : karyawan disemua posisi yang memiliki 

kapasitas dan hasrat untuk respontif terhadap kebutuhan pelanggan. 

3. Sistem palyanan : Program, prosedur dan sumber daya organisasi 

yang dirancang untuk mendorong, menyampaikan dan menilai 

layanan yang nyaman dan berkualitas bagi pelanggan. 

4. Pelanggan (masyarakat pengguna jasa). 

 

Model ini menurut Fandy Tjiptono merupakan strategi untuk 

memperbaiki proses-proses organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan, 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

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



 xxvii 

keinginan dan harapan pelanggan. Selanjutnya model ini menurut Tjiptono 

dinamakan sebagai Total Quality Service atau TQS. (Fandy Tjiptono. 1997 : 

56). 

Ketiga elemen dalam Model Service Triangel (Segitiga Pelayanan) adalah : 

1. Strategi Pelayanan (Service Strategy) 

Menurut Chandler dalam Freddy Rangkuti (1999:4) strategi 

dapat diartikan sebagai tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, 

serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting 

untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan definisi yang diberikan 

oleh Rangkuti, strategi yaitu alat untuk mencapai tujuan. ( Freddy 

Rangkuti. 1994 : 4). 

Djoko Widodo mendefinisikan strategi sebagai cara untuk 

menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Wujud dari strategi adalah 

berupa kebijakan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

organisasi atau dengan kata lain, pemilihan strategi merupakan proses 

pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya 

pencapaian tujuan dan sasaran. Yang menjadi landasan dalam 

merancang strategi adalah analisis terhadap kemampuan internal 

organisasi dan analisis terhadap aspek diluar organisasi yang turut 

mendukung proses pelayanan. 

Strategi hendaknya harus dapat membahas masalah yang 

diperkirakan akan timbul di waktu yang akan datang yang mungkin 

dapat berubah-ubah. Strategi selain merupakan upaya untuk 
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mengantisipasi keadaan yang akan datang, juga akan memberikan arah 

dan dorongan kegiatan operasional pada pelaksanaan kegiatan instansi 

yang sedang berlangsung (Djoko Widodo. 2001 : 124) oleh karenanya 

Steven Ott, Hyde and Shafritz (1991 : 124) membedakan strategi 

menjadi dua tipe yaitu Strategi jangka panjang (long-range planing) 

dan Strategi jangka pendek (short-range planning). Strategi jangka 

panjang kurun waktunya yaitu 3-5 tahun, sedangkan strategi jangka 

pendek kurun waktunya antara 1-2 tahun. 

Strategi pelayanan kepada pelanggan diartikan sebagai proses 

pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Menurut jenisnya standar dibedakan menjadi tiga 

yaitu : 

a) Standar fisik, berupa : 

· Kuantitas hasil 

· Kualitas hasil 

· Waktu  

b) Standar dalam bentuk uang, meliputi : 

· Standar biaya 

· Standar penghasilan 

· Standar investasi 
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c) Standar intangibel yaitu standar yang biasa digunakan untuk 

mengukur atau menilai kegiatan bawahan yang sukar diukur 

baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. 

Menurut Zulian Yamit (2001. 95-96) penetapan standar 

pelayanan dapat dilakukan dengan cara : 

a) Menetapkan pernyataan visi dan misi. 

b) Melakukan audit (evaluasi) terhdap : 

· Evaluasi internal yaitu evaluasi yang berkaitan dengan 

instansi yang akan terlibat dalam pelayanan. Dapat 

dilakukan dengan cara mempelajari kekuatan dan 

kelemahan organisasi dengan menggunakan analisis 

SWOT (strength, weakness, Opportunity, Threats).  

· Evaluasi eksternal yaitu dengan mempelajari semua 

aspek kualitas yang berkaitan dengan personal 

organisasi dan pelanggan eksternal. 

c) Melakukan studi dan analisis pembanding dengan organisai 

jasa terbaik. 

d) Mengembangkan rencana taktis. Tahapan ini dapat dilakukan 

dengan menetapkan sasaran spesifik dan tujuan tentang 

kualitas. 

e) Mengembangkan rencana operasional. Tahapan ini dilakukan 

dengan cara : 
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1) Mendefinisikan Sumber Daya yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan kualitas dari organisasi. 

2) Mengembangkan strategi untuk mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan. 

3) Menetapkan skema intensif untuk memberikan 

penghargaan kepada kelompok kerja yang memiliki 

performance pelayanan terbaik dan mampu memenuhi 

sasaran pelayanan kualitas jasa yang telah ditetapkan.  

f) Menetapkan mekanisme pelayanan. 

g) Melakukan pengukuran kinerja. Dalam melakukan kinerja 

pelayanan harus berdasarkan pada standar dan ukuran kualitas 

jasa yang telah ditetapkan dalam langkah sebelumnya. 

h) Merencanakan dan memformulasikan pembaruan pelayanan. 

Yaitu dengan meninjau ulang hasil pendahuluan, kemudian 

melakukan pembandingan kualitas aktual terhadap standar 

pelayanan yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas secara 

terus menerus akan meningkatkan kepuasan pelanggan secara 

terus menerus dan nantinya akan menciptakan loyalitas 

perusahaan. 

Strategi pelayanan harus dirumuskan dan diimplementasikan 

seefektif mungkin sehingga mampu membuat pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan tampil beda dengan pesaingnya. Untuk 

merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelayanan yang 
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efektif, perusahaan harus fokus pada kepuasn pelanggan sehingga 

perusahaan mampu membuat pelanggan melakukan pembelian ulang 

bahkan mampu meraih pelanggan baru.  

Fandy Tjiptono (1997 : 140) menyebutkan beberapa tipe 

strategi untuk memperoleh kepuasan pelanggan dalam pelayanan. 

Strategi tersebut adalah : 

a) Strategi pemasaran berupa Relation Ship Marketing (kemitraan 

dengan pelanggan secara berkelanjutan). 

b) Strategi Superior Customer Service (menawarkan pelayanan 

yang lebih baik daripada pesaing). 

c) Strategi Unconditional Service Guaranntees atau komitmen 

untuk memperbaiki kinerja dengan cara meningkatkan motivasi 

karyawan melalui suatu garansi atau jaminan. 

d) Strategi penanganan keluhan yang efisien. 

e) Strategi peningkatan kinerja perusahaan meliputi berbagai 

upaya untuk melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan 

pelanggan secara berkesinambungan seperti contoh : 

memberikan diklat kepada karyawan. 

f) Menerapkan Quality Function Deployment (QFD) yaitu 

praktek untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan 

terhadap kebutuhan pelanggan. QFD berusaha menterjemahkan 

apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan 

organisasi. 
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2. Sumberdaya manusia yang memberikan pelayanan (service people)  

Yaitu orang yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung 

dengan pelanggan. Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas 

kepada masyarakat organisasi pemberi pelayanan harus 

memperhatikan kriteria-kriteria dalam menilai kualitas jasa, yaitu : 

1. Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. 

3. Bukti langsung (tangibility), yaitu meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. 

4. Kepercayaan (credibility), yaitu pelanggan meyakini bahwa kinerja 

dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau 

imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya. 

5. Competence, meliputi pengetahuan dan kemampuan pegawai 

dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. 

6. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi dengan baik, perhatian pribadi, dan memahami 

kebutuhan para pelanggan. (Fandi Tjiptono. 1997 : 14)       

   Derrick V Mckoy dalam journal yang berjudul Measuring the 

Utility of Inttutional Reformin the Public Service terbitan University 
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of the West Indies mengungkapkan The standard instrument focuse on 

five service quality dimensions : tangibles, reliability, responsiveness, 

and empaty. Dalam journal tersebut tangibles, reliability, 

responsivenees, dan empaty menjadi instrument standard dalam suatu 

lembaga dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. 

 

3. Sistem Pelayanan (Service System) 

Sistem dan prosedur merupakan dwi tunggal yang tidak dapat 

dipisahkan karena antara yang satu dengan yang lain saling 

melengkapi. Prosedur diartikan sebagai tata cara atau rangkaian 

dinamika mekanismenya dari sistem (Moenir. 2000 : 104). Prosedur 

pelayanan menurut Djoko Widodo harus mengandung prinsip 

kejelasan, kesederhanaan (mudah dipahami dan mudah dilaksanakan), 

serta keterbukaan (Djoko Widodo. 2001 : 270). 

Menurut Joseph M. Juran, salah seorang pakar dibidang 

kualitas bahwa, pihak manajemen harus bertanggung jawab dan 

terlibat secara penuh atas kualitas produk atau jasa (Suyadi. 2000 : 90). 

Untuk itu ia membuat satu konsepsi yang dijadikan dasar dalam 

“Management Process” yang terpadu untuk mengelola kualitas. 

Konsepsi ini dinamakan Trilogi kualitas, yang terdiri dari : 

a. Perencanaan mutu atau kualitas (Quality Planning) adalah suatu 

proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif kegiatan 

yang akan atau tidak akan dilaksanakan serta kegiatan untuk 
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mengidentifikasikan pelanggan dan proses yang akan 

menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat 

dan kemudian mentransfer pengetahuan ini ke seluruh anggota 

organisasi. 

b. Monitor dan kendali mutu atau kualitas (Monitoring and control 

quality). Adalah suatu proses dimana produk benar-benar diperiksa 

dan dievaluasi, dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang 

dinginkan pelanggan. Adapun proses monitoring ini dilakukan 

dengan berpedoman pada standar. 

c. Perbaikan mutu (Quality Improvement) secara berkelanjutan. 

Adalah suatu proses dimana mekanisme yang sudah mapan 

dipertahankan sehingga kualitas dapat dicapai secara berkelanjutan. 

(Tim Pembina Mata Kuliah Manajemen Publik. 2001 : 34) 

Konsepsi diatas kemudian dijadikan dasar dalam TQM. Namun tidak 

ada salahnya apabila konsepsi tersebut juga dijadikan sebagai dasar dalam 

manajemen pelayanan agar kualitas pelayanan terencana dengan baik, dan 

dapat memuaskan pelanggannya. 

Dalam manajemen, perencanaan dan pengendalian memiliki kaitan 

yang erat dan dapat digambarkan sebagai dua sisi mata uang logam. (Planning 

and Controlling are intimately relatedand, fact, represent opposite sides of the 

same coin). Gonon, dikutip Steiss (1992 : 268) dalam Djoko Widodo (2001 : 

123). 
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Pengendalian adalah keseluruhan fungsi atau kegiatan yang harus 

dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran. Pengendalian kualitas 

pelayanan pada dasarnya adalah pengendalian kualitas kerja dan proses 

kegiatan untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh setiap 

orang dari setiap bagian dalam organisasi. (Zulian Yamit. 2001 : 33). 

Pengendalian dalam kualitas pelayanan mengacu pada siklus “Plan-Do-Cheek-

Action” (P-D-C-A) atau dikenal Siklus Shewhart. 

Siklus P-D-C-A yaitu : 

1) Menentukan tujuan dan sasaran (Plan). Dalam menetukan sasaran 

haruslah spesifik, relevan, dapat diukur, dapat dicapai, dan jelas 

penentuan batas waktunya. 

2) Menentukan metode untuk mencapai tujuan (Plan). Dalam 

menentukan metode untuk mencapai tujuan haruslah bersifat rasional. 

3) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan (Do) 

4) Melaksanakan pekerjaan (Do) 

5) Memeriksa akibat pelaksanaan (Cheek) 

6) Mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki (Action) 

Siklus ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1.2  

Siklus P-D-C-A 

Action                                                                                     Plan 

 

Cheek                                                                                         Do 

 

Sumber : Zulian Yamit. 2001 : 33 

 

 

d. Pengertian PKMS 

PKMS kepanjangan dari Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta,  adalah suatu Program Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan 

oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada 

masyarakat Kota Suarakarta yang berujud bantuan pengobatan rawat jalan di 

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

RSD Surakarta dan Rumah Sakit yang ditunjuk. Mereka yang berhak ikut 

      (6)                          (1) 
 
 
                                                  (2) 
 
 
 
        (5)                                            (3) 
                                          (4) 
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program PKMS tersebut adalah semua masyarakat Surakarta yang 

dibuktikan dengan KK / KTP yang belum termasuk dalam Program 

Askeskin, Askes PNS, Askes Swasta atau Asuransi kesehatan yang lainnya. 

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara menjadi anggota PKMS, tata 

laksana pelayanan, kapan dan dimana bisa menggunakan kartu PKMS dan 

jenis layanan yang bisa diperoleh para anggota Program PKMS tersebut. 

1. Cara menjadi anggota PKMS 

Cara menjadi anggota PKMS dengan mendapatkan kartu PKMS 

melalui pendaftaran diri ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di Balai 

Kota Suarakarta dengan syarat : 

- Membayar Rp. 1.000, 00 ( gratis bagi masyarakat miskin 

dengan membawa SKTM) 

- Membawa KTP / KK 

- Membawa foto 2 x 3 : 2 lembar 

 

2. Tata lakasana pelayanan 

· Rawat jalan di Puskesmas, UPTD Rumah Sakit Daerah (RSD) 

· Rawat inap di Puskesmas rawat inap, UPTD RSD dan RS swasta 

yang ditunjuk 

· Jenis pelayanan : semua pelayanan di Puskesmas dan RSD 

· Untuk RS swasta di tunjuk setara dengan pelayanan Askeskin / 

klas III (sesuai MOU dengan pihak Rumah Sakit) 

3. Kapan dan dimana bisa menggunakan kartu PKMS 
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· Kartu PKMS bisa dipakai berobat di Puskesmas dan Puskesmas 

rawat inap. 

· Kartu PKMS bisa dipakai untuk pengobatan rawat inap di Rs yang 

ditunjuk, dengan cara meminta rujukan ke Puskesmas kecuali bila 

terjadi kegawatan bisa langsung ke Rumah Sakit. 

4. Jenis Layanan 

· 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 

· Jenis layanan di Puskesmas Rawat Inap 

- Akomodasi rawat inap 

- Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 

- Tindakan medis 

- Pemerikasaan dan pengobatan gigi 

- Pemberian obat 

- Pertolongan persalinan 

- Pelayanan gawat darurat 

· Jenis layanan kesehatan rujukan di RS Pemerintah / Swasta yang 

ditunjuk oleh Pemkot Surakarta (MOU) 
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- Akomodasi rawat inap kelas III 

- Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 

- Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan 

elektromedik 

- Tindakan medis kecil dan sedang 

- Operasi kecil dan sedang 

- Pemberian obat sesuai formularium rumah sakit program 

Askeskin 

- Pelayanan gawat darurat 

-  

2. Kerangka Berpikir 

Dalam kerangka berpikir ini akan dijelaskan mengenai alur berfikir 

yang digunakan dalam penelitian ini. Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

merupakan salah satu badan daerah yang memiliki kompetensi di bidang 

kesehatan khususnya di Kota Surakarta. Hal ini mengingat perannya sebagai 

badan daerah yang mempunyai tugas di bidang urusan kesehatan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Surakarta. Keberhasilan 

pembangunan di bidang kesehatan akan membawa pada terangkatnya derajat 

kesehatan masyarakat yang semakin baik pula. Sedangkan kegagalan dalam 

bidang pembangunan kesehatan akan membawa dampak kekecewaan pada 

masyarakat khususnya masyarakat miskin, apalagi kesehatan adalah 

menyangkut kebutuhan dasar (basic needs) bagi masyarakat. 
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 Mahalnya biaya kesehatan pada masa sekarang membuat masyarakat 

miskin pada khususnya dikota surakarta sangat kesulitan untuk memperoleh 

layanan kesehatan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan karena 

terbentur masalah biaya.  Setelah mengetahui kebutuhan masyarakat miskin 

akan pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatannya tersebut, 

maka Dinas Kesehatan Kota Surakarta berusaha merespon tuntutan dan 

harapan masyarakat miskin tersebut untuk membantu pelayanan kesehatan 

masyarakat miskin tersebut. Dinas kesehatan haruslah menampung dan 

menanggapi berbagai macam keluhan dan tuntutan dari masyarakat miskin 

Kota Surakarta tersebut. Salah satunya yaitu dengan mengadakan mekanisme 

program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Gold yang 

ditujukan khusus untuk masyarakat miskin Kota Surakarta. Program PKMS 

Gold ini ditujukan bagi semua warga masyarakat Kota Surakarta yang 

dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) / kartu tanda penduduk (KTP) dan 

mereka yang belum termasuk dalam Program Askes PNS, Askes swasta, 

Askeskin atau Asuransi Kesehatan yang lainnya. 

Dalam pelaksananaan program PKMS gold tersebut diperlukan 

manajemen yang baik dalam melayani para warga dikota Surakarta yang ingin 

membuat kartu PKMS Gold tersebut.  Mengacu pada konsep manajemen, 

bahwa untuk mencapai suatu tujuan itu diperlukan adanya suatu strategi 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengontrolan yang tepat 

sehingga tujuan yang telah ada dapat dicapai. Dengan konsep manajemen 

tersebut selanjutnya akan dijelaskan tentang konsep manajemen pelayanan 
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yaitu suatu cara untuk dapat mengelola komponen-komponen pelayanan agar 

pelayanan yang diberikan menjadi berkualitas yang ditandai dengan kepuasan 

masyarakat akan pelayanan yand diberikan. 

Mengacu pada teori Service triangel atau segitiga pelayanan bahwa 

untuk memberikan pelayanan yang berkualitas maka dapat dilakukan dengan 

mengelola tiga komponen pelayanan yang terdiri dari : Strategi pelayanan 

(service strategy) yaitu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif 

terbaik dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sumber daya 

pemberi pelayanan (service people) yaitu orang yang berinteraksi langsung 

maupun tidak langsung dengan yang dilayani, dan sistem pelayanan (sevice 

system) yang diartikan sebagai tata cara yang digunakan dalam memberikan 

pelayanan. 

Jika ketiga komponen pelayanan dapat dikelola dengan baik maka 

masyarkat miskin di Kota Surakarta tidak akan mengalami kesulitan dalam 

memperoleh kartu PKMS Gold karena pelayanan yang diberikan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta dalam pembuatan kartu PKMS Gold sudah jelas, 

efektif dan efisien dan masyarakat puas terhadap pelayanan program PKMS 

Gold yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta.   

      Alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut 
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Gambar 1.3 

Kerangka berfikir 

Manajemen Pelayanan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(PKMS) ”GOLD” Di Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

     

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

evaluatif. Penelitian evaluatif adalah penelitian yang biasanya dilakukan 

dengan cara melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program.(Masri 

Singarimbun dan Sofian Effendi.1989:5). Penelitian evaluatif pada umumnya 

bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap suatu program dengan cara 

menggali, mendalami, menemukan fakta-fakta dan permasalahan yang 

Kebutuhan 
Masyarakat 
miskin akan 
Pelayanan 
Kesehatan 

Program 
PKMS 

Gold oleh 
Dinkes 
Kota 

Surakarta 

Kepuasan 
masyarakat 

akan 
pelayanan 
program 

PKMS Gold 

 Manajemen pelayanan: 
- Strategi Pelayanan 
- Sumber Daya Pemberi 

Pelayanan 
- Sistem Pelayanan 
- Sarana dan prasarana   
 

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



 xliii 

dihadapi untuk kemudian dipaparkan melalui penafsiran dan dianalisis 

menggunakan pendekatan kualitatif.  

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Jalan Jendral Sudirman nomor 2 Surakarta 

Kode Pos 57111. Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Kota Surakarta jalan Jendral Sudirman nomor 2 Surakarta Kode Pos 

57111, yang merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan 

program PKMS Gold bagi warga miskin di Kota Surakarta. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang merupakan 

badan yang mempunyai kompetensi di bidang urusan kesehatan masyarakat 

Kota Surakarta. Disamping itu program PKMS Gold ini hanya berlangsung di 

Kota Surakarta. 

 

3. Jenis Data 

Data merupakan fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti. Data 

yang diperlukan adalah data yang mendukung dengan penelitian responsivitas 

ini. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh 

dari sumber data pertama untuk tujuan penelitian yang dilakukan dan 

mendapat hasil sebenarnya pada obyek yang diteliti. Hal ini seperti 

yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1986), yaitu data primer 
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adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,yaitu pelaku, 

masyarakat melalui penelitian. Data ini diperoleh melalui 

Kepala/Staff/Pegawai Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Badan Pusat 

Statistik, Maskin dalam program PKMS gold di Surakarta. 

b. Data sekunder 

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, 

peraturan perundang-undanagan, dan melalui media internet yang 

berkaitan dengan responsivitas, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan 

Program PKMS Gold. 

 

4. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan 

yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. (Irawan Soehartono. 1998 

: 57). Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, 

maka teknik pengambilan sampel dilakukan secara selektif dengan 

menggunakan pertimbangan teoritis, keingintahuan pribadi, karakteristik 

empiris, dan kebutuhan maupun tujuan penelitian Manajemen Pelayanan 

Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (PKMS) ”Gold” 

di Dinas Kesehatan Kota Surakarta ini.. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penarikan sampel 

purpose sampling yang masuk dalam kategori non probability sampling. Oleh 

karena itu, peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi 

sampel yang ada, dimana peneliti cenderung menggunakan atau memilih 
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informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber data yang mantap dan mengetahui permasalahan seputar Manajemen 

Pelayanan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta 

(PKMS) ”Gold” di Dinas Kesehatan Kota Surakarta secara lengkap. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Observasi 

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan 

(lokasi Penelitian). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

observasi non partisipan dimana peneliti hanya melakukan pengamatan 

mengenai fenomena-fenomena yang diteliti dengan tidak ikut dalam 

peristiwa atau kegiatan yang diamati secara langsung. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (penulis) 

kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 

direkam dengan alat perekam/ tape recorder. Untuk mempermudah 

dalam proses wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang 

memuat garis-garis pokok pertanyaan, dan apabila dianggap perlu, 

peneliti dapat mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara 

tersebut. 
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Dalam penelitian mengenai Manajemen Pelayanan Program 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (PKMS) ”Gold” 

di Dinas Kesehatan Kota Surakarta ini, teknik wawancara akan 

dilakukan kepada Kepala Kantor/Staff/Pegawai Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta dan masyarakat miskin dalam program Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (PKMS) Gold untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan kepada penelian (Soehartono, Irawan 1998 : 

70). Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mempelajari dokumen-

dokumen yang terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan 

Program PKMS Gold, diantaranya : 

1. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2006-

2010 

2. Profil Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

3. Profil Kesehatan Kota Surakarta tahun 2007 

4. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Miskin  tahun 2007 

5. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

6. Arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian 
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6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang terkumpul sebagian besar adalah 

menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa saja yang 

tercakup dalam permasalahan yang dilakukan di lapangan pada waktu 

pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data yang dianggap lebih 

relevan adalah dengan menggunakan model analisis interaktif yaitu model 

analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, 

serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (HB 

Sutopo, 2000). 

Penelitian juga menggunakan trianggulasi data dalam menganalisis 

data. Teknik trianggulasi data adalah teknik pemeriksaan validitas data yang 

memanfaatkan pengecekan atau pembanding terhadap data itu, atau dengan 

kata lain data satu dikontrol dengan data yang sama dari sumber lain (Lexy J 

Moelong, 1998). Trianggulasi  berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda. Trianggulasi data ini dapat ditempuh dengan cara : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan pribadi 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen 

d. Membandingkan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu dengan 

situasi pengamatan/ penelitian. 
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Dalam analisis model interaktif ada tiga hal pokok yang harus 

diperhatikan yaitu redukssi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ 

verivikasi. Antara ketiga hal tersebut sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada 

saat sebelum, selama, atau sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar 

yang dimaksudkan untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. 

Sedangkan analisis model interaktif dijelaskan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 1.4 

Analisis Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : HB Sutopo 2000: 96  

Analisis model interaktif sebagaimana digambarkan di atas terdiri dari 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Proses pengumpulan data yang telah dikumpulkan dalam aneka cara 

(observasi, wawancara dan dokumentasi) 

b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

Penarikan 
Simpulan 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian 
Data 

Reduksi 
Data 
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muncul dari catatan tertulis di lapangan. Adapun reduksi data 

berlangsung terus-menerus selama proyek berorientasi kualitatif 

berlangsung. 

c. Proses penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan 

d. Penarikan simpulan, yaitu sebagai bagian dari suatu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 l 

BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

A. Keadaan Umum Kota Surakarta 

1. Sejarah Berdirinya Kota Surakarta 

Sejarah Kota Surakarta berawal pada tanggal 17 Suro atau 17 

Februari 1945 di masa Kerajaan Mataram Islam yang pada saat itu 

dipimpin oleh Paku Buwono II memindahkan ibukota kerajaan dari 

Kartosuro ke sebuah desa kecil di tepi Bengawan Solo bernama Desa Solo. 

Orang yang pertama kali melakukan babat alas adalah Ki Gede Sala yang 

makamnya berada di daerah dalam Beteng. Menurut perhitungan, di Desa 

Solo inilah keraton akan mencapai  kebesaran dan kemakmuran. Sejak saat 

itu nama Desa Solo berubah menjadi Surakarta Hadiningrat. 

Selanjutnya, kekuasaan Kerajaan Mataram terus menyusul. Politik 

adu domba yang dilancarkan VOC menyebabkan Mataram terpecah 

menjadi dua yaitu Keraton Surakarta dan Yogyakarta melalui Perjanjian 

Giyanti 13 Februari 1953. Karena terjadi perselisihan suksesi, kemudian 

lahirlah Perjanjian Salatiga yang menyatakan bahwa Surakarta dibagi 

menjadi dua kerajaan yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. 

Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1946, Surakarta 

yang sebelumnya menggunakan sistem pemerintahan kerajaan diubah 

menjadi ibukota daerah tingkat II Kota Praja. Sekarang berstatus sebagai 

Kota. Hingga saat ini Surakarta telah berkembang menjadi kota besar yang 
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berfungsi sebagai pusat administrasi tingkat regional industri, 

perdagangan, pariwisata, budaya, dan olahraga. 

 

2. Letak Kota Surakarta 

Kota Surakarta yang lebih terkenal dengan Kota Solo, merupakan 

sebuah dataran rendah yang terletak di lereng Gunung Lawu dan Gunung 

Merapi. Dengan luas sekitar 44 km2, Kota Surakarta merupakan kota yang 

strategis dan menjadikan kota ini mudah untuk dijangkau dari berbagai 

wilayah lainnya. Surakarta sendiri berada diantara dua kota yang 

mempunyai pertumbuhan yang cukup besar yaitu Surabaya dan Semarang. 

Wilayah Kota Surakarta terletak di tengah-tengah antara wilayah 

pendukung yang cukup potensial, yaitu Kabupaten Sukoharjo, 

Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Klaten. Kota Surakarta terletak pada 

dataran rendah yang berada pada pertemuan Sungai Pepe, Jenes, dan 

Bengawan Solo yang mempunyai ketinggian kurang dari 92 meter dari 

permukaan air laut, dan terletak secara astronomi antara 110’ 45” 15- 110’ 

45” 35 BT dan 7’ 56” 00 LS. Batas wilayah Kota Surakarta, pada sebuah 

utara berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, 

pada sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan pada 

daerah sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan 

Karanganyar. 
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3. Keadaan Alam 

Wilayah Kota Surakarta, secara umum keadaannya datar, dan 

untuk bagian Utara dan Timur agak bergelombang dengan ketinggian 

kurang dari 92 meter di atas permukaan air laut. Jenis tanah liat berpasir 

termasuk Regosol kelabu dan Alluvial, diwilayah Utara berupa tanah liat 

Gromosol serta wilayah bagian Timur Laut berupa tanah Litosol 

Mediteran. 

Iklim tropis di Kota Surakarta mengalami dua kali pergantian 

musim dalam setahun. Pada musim kemarau di tempat-tempat yang 

terbasah masih menunjukkan curah hujan di atas minimum pada musim 

hujan. Keadaan iklim pada daerah ini mempunyai suhu maksimum 32,5 C 

dan minimum 21,9 C. Rata-rata tekanan udara 1010,9 MBS, kelembapan  

71 %, kecepatan angin 0,4 knot, arah angin 240 derajat, dan curah hujan 

16,31 mm. 

 

4. Demografi 

Berkaitan dengan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Miskin Kota Surakarta, perlu ditetapkan jumlah penduduk 

miskin di Kota Surakarta yang menjadi fokus utama dari Program PKMS 

Gold dan guna untuk menunjang Program PKMS Gold yang dilaksanakan 

di Kota Surakarta. Berdasarkan Keputusan WaliKota Surakarta Nomor 

470/36/1/2007 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin Kota 

Surakarta Tahun 2006 menentukan penduduk miskin Kota Surakarta 
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berdasarkan atas pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta 

adalah sebagai berikut : 

Tabel II.1 

Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Banjarsari 

Kota Surakarta Tahun 2006 

 

No Kelurahan 
Jmlh 
Gakin 

Jmlh 
Jiwa 

Gakin 
Jmlh KK 

Jmlh 
Penduduk 

Jmlh 
RT 

Jmlh 
RW 

% 
Kota 

1 Kadipiro 1,333 5,599 9,774 35,784 193 27 6.33 
2 Nusukan 1,349 4,767 6,976 28,443 143 24 5.39 
3 Gilingan 1,078 4,417 4,707 21,864 112 21 4.99 
4 Setabelan 255 970 973 3,652 31 9 1.10 
5 Kestalan 140 359 924 4,011 20 6 0.41 
6 Keprabon 212 717 1,183 3,791 26 6 0.81 
7 Timuran 170 555 1,101 4,376 22 5 0.63 
8 Ketelan 146 539 905 4,277 31 9 0.61 
9 Punggawan 193 712 1,513 5,199 31 6 0.80 

10 Mangkubumen 536 1,973 3,522 10,063 58 14 2.23 
11 Manahan 442 1,523 2,667 13,268 62 13 1.72 
12 Sumber 573 2,354 3,893 15,741 75 17 2.66 
13 Banyuanyar 385 1,576 2,117 10,951 45 12 1.78 

Jumlah 6,812 26,061 40,255 161,420 849 169 29.46 
 
Sumber : Keputusan Walikota Surakarta Nomor 470/361/1/2007 tanggal 2 April 

2007 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase 

masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

adalah sebesar 16,57 persen atau merupakan kecamatan terbesar pertama 

di Kota Surakarta yang memiliki jumlah masyarakat miskin yaitu dengan 

40.255 orang miskin dari 6.812 keluarga miskin yang ada di Kecamatan 

Banjarsari tersebut. Penduduk miskin di Kecamatan Banjarsari merupakan 
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yang terbanyak diantara 5 (lima) kecamatan lainnya yang ada di Kota 

Surakarta. 

Tabel II.2 

Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta Tahun 2006 

 

No Kelurahan 
Jmlh 
Gakin 

Jmlh 
Jiwa 

Gakin 
Jmlh KK 

Jmlh 
Penduduk 

Jmlh 
RT 

Jmlh 
RW 

% 
Kota 

1 Kepatihan Kulon 96 326 629 3,010 20 3 0.37 
2 Kepatihan Wetan 120 334 774 3,155 18 2 0.38 
3 Sudiroprajan 291 916 1,123 5,122 35 9 1.04 
4 Gandekan 584 2,076 2,493 9,597 36 9 2.35 
5 Sewu 560 2,193 1,768 7,700 35 9 2.48 
6 Pucangsawit 915 2,923 3,214 13,746 56 15 3.30 
7 Jagalan 686 2,559 2,894 12,333 63 15 2.89 
8 Purwodinangratan 268 823 1,151 5,314 35 10 0.93 
9 Tegalharjo 264 971 1,251 6,140 33 6 1.10 

10 Jebres 1,262 4,046 6,178 31,999 128 36 4.57 
11 Mojosongo 1,184 4,448 10,933 42,370 172 35 5.03 

Jumlah 6,230 21,615 32,408 140,486 631 149 24.43 
 

Sumber : Keputusan Walikota Surakarta Nomor 470/361/1/2007 tanggal 2 April 

2007 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase 

masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Jebres Kota Surakarta 

adalah sebesar 16,57 persen. Dengan kata lain, Kecamatan Jebres di Kota 

Surakarta adalah kecamatan yang menduduki posisi terbesar kedua di Kota 

Surakarta setelah Kecamatan Banjarsari, yang memiliki jumlah 

masyarakat miskin dengan 32.408 orang dari 6.230 Keluarga miskin yang 

ada di kecamatan Jebres tersebut. 
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Tabel II.3 

Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Pasar Kliwon 

Kota Surakarta Tahun 2006 

 

No Kelurahan 
Jmlh 
Gakin 

Jmlh 
Jiwa 

Gakin 
Jmlh KK 

Jmlh 
Penduduk 

Jmlh 
RT 

Jmlh 
RW 

% 
Kota 

1 Joyosuran 506 1,802 2,752 11,409 55 12 2.04 
2 Semanggi 2,475 7,998 7,915 32,920 131 23 9.04 
3 Pasar Kliwon 355 1,289 1,321 7,237 36 12 1.46 
4 Gajahan 175 598 1,332 5,215 32 9 0.68 
5 Baluwarti 404 1,416 1,463 7060 38 12 1.60 
6 Kampung Baru 180 583 623 3772 22 6 0.66 
7 Kedung Lumbu 220 782 1,319 4832 30 7 0.88 
8 Sangkrah 862 3,342 3,201 11,389 58 13 3.78 
9 Kauman 119 398 760 3,414 22 6 0.45 

Jumlah 5,296 18,208 20,686 87,248 424 100 20.45 

 
Sumber : Keputusan Walikota Surakarta Nomor 470/361/1/2007 tanggal 2 April 

2007 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase 

masayarakat miskin yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta adalah sebesar 20,45 persen. Dengan kata lain, jumlah 

masyarakat miskin di Kecamatan Pasar Kliwon adalah terbesar ketiga 

setelah Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres di Kota Surakarta 

yang memiliki jumlah masyarakat miskin yaitu 20.686 orang dari 5.296 

keluarga miskin yang ada di Kecamatan Pasar Kliwon tersebut. 
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Tabel II.4 

Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta Tahun 2006 

 

No Kelurahan 
Jmlh 
Gakin 

Jmlh 
Jiwa 

Gakin 

Jmlh 
KK 

Jmlh 
Penduduk 

Jmlh 
RT 

Jmlh 
RW 

% 
Kota 

1 Pajang 1,196 4,249 5,098 23,887 87 16 4.80 
2 Laweyan 77 254 515 2,546 10 3 0.29 
3 Bumi 347 1,106 1,602 6,944 28 7 1.25 
4 Panularan 402 1,189 2,720 9,673 47 8 1.34 
5 Penumping 230 831 1,313 5,551 28 6 0.94 
6 Sriwedari 171 617 1,072 4,848 25 6 0.70 
7 Purwosari 567 1,708 3,249 13,094 51 14 1.93 
8 Sondakan 540 1,924 2,645 12,073 52 15 2.17 
9 Kerten 371 1,28 2,923 11,827 48 13 1.45 
10 Jajar 220 754 2,743 9,583 44 8 0.85 
11 Karangasem 286 746 1,934 9,294 34 9 0.84 

Jumlah 
4,407 14,658 25,814 109,320 454 105 16.57 

Sumber : Keputusan Walikota Surakarta Nomor 470/361/1/2007 tanggal 2 April 

2007 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase 

masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 

sebesar 16,57 persen. Dengan kata lain, Kecamatan Laweyan di Kota 

Surakarta memiliki jumlah masyarakat miskin terbesar keempat diantara 

lima kecamatan yang ada di Kota Surakarta yaitu sebesar 25.814 orang 

miskin dari 4.407 keluarga miskin yang ada di Kecamatan Laweyan 

tersebut. 
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Tabel II.5 

Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Serengan 

Kota Surakarta Tahun 2006 

 

No Kelurahan 
Jmlh 
gakin 

Jmlh 
Jiwa 

Gakin 

Jmlh 
KK 

Jmlh 
Penduduk 

Jmlh 
RT 

Jmlh 
RW 

% 
Kota 

1 Joyontakan 489 1,608 1,840 8,381 27 6 1.82 
2 Danukusuman 503 1,781 2,375 11,904 58 15 2.01 
3 Serengan 309 1,071 2,442 12,501 64 15 1.21 
4 Tipes 664 2,219 2,941 13,274 69 15 2.51 
5 Kratonan 233 775 1,224 6,190 37 6 0.88 
6 Jayengan 96 251 1,414 5,821 30 9 0.28 
7 Kemlayan 78 227 1,343 4,964 24 6 0.26 

Jumlah 2,372 7,932 13,579 63,035 309 72 8.97 

Sumber : Keputusan WaliKota Surakarta Nomor 470/361/1/2007 tanggal 2 April 

2007 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase 

masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Serengan Kota Surakarta 

sebesar 8,97 persen. Dengan kata lain, Kecamatan Serengan di Kota 

Surakarta memiliki jumlah masyarakat miskin terbesar kelima atau paling 

sedikit mempunyai jumlah masyarakat miskin di Kota Surakarta yaitu 

sebesar 13.579 orang miskin dari 2.372 keluarga miskin yang ada di 

Kecamatan Laweyan 
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Tabel II.6 

Jumlah Keluarga Miskin Di Kota Surakarta Tahun 2006 

 

Jumlah Gakin 
Jumlah 

Jiwa 
Gakin 

Jumlah 
KK 

Jumlah 
Penduduk 

Jmlh 
RT 

Jmlh 
RW 

% Kota 

25,117 88,474 132,742 561,509 2,667 595 100.00 

 
Sumber : Keputusan WaliKota Surakarta Nomor 470/361/1/2007 tanggal 

2 April 2007 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah seluruh 

masyarakat miskin yang ada di Kota Surakarta kurang lebih sekitar 15 

(lima belas) persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Surakarta 

jumlah masyarakat miskin masih banyak dan membutuhkan penanganan 

yang khusus oleh pemerintah daerah. 

 

B. Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah melaksanakan berbagai 

macam usaha dalam bidang kesehatan di Kota Surakarta. Untuk 

melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 

b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan 

administrasi 
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c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan 

dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang 

kesehatan 

d. Pelaksanaan fungsional 

 

2. Visi 

Visi pembangunan kesehatan Kota Surakarta yang ingin dicapai adalah ” 

terwujudnya Budaya  Hidup Bersih dan Sehat Serta Mutu Pelayanan 

menuju Solo sehat 2010”. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta adalah penggerak pembangunan kesehatan guna terwujunya 

budaya hidup bersih dan sehat serta mutu pelayanan menuju Solo Sehat 

2010. 

 

3. Misi 

Misi, fungsi, dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan di Kota 

Surakarta, yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pencapaian 

tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kota Surakarta. Untuk 

mewujudkan visi tersebut ada misi yang diemban yaitu : 

a. Memberdayakan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan 

sehat. 

Peran aktif masyarakat termasuk swasta, sangat penting dan akan 

menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Potensi masyarakat 
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termasuk swasta, baik berupa organisasi, upaya, tenaga, dana, 

teknologi, serta mekanisme pengambilan keputusan, merupakan aset 

yang cukup besar untuk digalang. Masyarakat tidak hanya sebagai 

obyek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. 

Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam melayani, melaksanakan 

advokasi, serta mengkritisi pembangunan kesehatan baik secara 

individu, kelompok, maupun masyarakat luas. 

b. Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan individu, keluarga, 

masyarakat, dan lingkungannya. 

Disamping berperan sebagai administrator, maka Dinas Kesehatan 

juga melakukan pembangunan kesehatan yang meliputi : upaya 

kesehatan perorangan dan  upaya kesehatan masyarakat. 

c. Meningkatkan kinerja dan upaya kesehatan yang bermutu, merata, dan 

terjangkau 

Peningkatan kinerja dan mutu upaya kesehatan dilakukan Dinas 

Kesehatan melalui pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan, 

yang meliputi kebijakan manajerial, kebijakan teknis, dan 

pengembangan standar dan pedoman berbagai upaya kesehatan. 

d. Memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel 

Keberhasilan pembangunan berwawasan kesehatan tidak hanya 

semata-mata hasil usaha keras sektor kesehatan saja, tetapi sangat 

dipengaruhi oleh kontribusi dari berbagai sektor pembangunan lainnya. 

Dinas kesehatan berperan sebagai penggerak utama dalam 
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memfasilitasi sektor-sektor lain agar segala upayanya memberikan 

kontribusi yang positif terhadap perwujudan pembangunan 

berwawasan kesehatan. Dengan terciptanya kesehatan yang akuntabel 

di lingkungan Dinas Kesehatan, diharapkan fungsi-fungsi administrasi 

dapat terselenggara secara efektif dan efisien yang didukung oleh 

sistem informasi kesehatan, IPTEK, serta hukum kesehatan. 

 

4. Tujuan 

Tujuan pembangunan kesehatan Kota Surakarta adalah : 

a. Meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil 

guna, berdaya guna serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat 

dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. 

b. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, swasta, organisasi 

profesi, dan dunia usaha guna memenuhi ketersediaan sumber daya. 

c. Meningkatakan kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta 

lingkungannya. 

 

5. Sasaran 

Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna 

dan berdaya guna, maka sasaran yang akan dicapai pada akhir tahun 2010 

adalah : 

a. Tersedianya berbagai kebijakan, pedoman yang menunjang 

pembangunan kesehatan 
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b. Terbentuk dan terselenggaranya sistem informasi kesehatan 

c. Tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu serta mencukupi, 

terdistribusi secara adil dan merata serta termanfaatkan secara berhasil 

guna dan berdaya guna. 

d. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi 

(Rp. 100.000,-/kapita), teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara 

berhasil guna dan berdaya guna. 

e. Terselenggaranya sistem survailan dan kewaspadaan dini serta 

penaggulangan kejadian luar biasa/wabah 

f. Terselenggaranya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat secara merata, adil, dan terjangkau. 

g. Tersedianya obat dan pembekalan kesehatan yang aman, bermutu, dan 

bermanfaat seta terjangkau oleh masyarakat. 

h. Terselenggaranya promosi kesehatan dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat dan mengembangkan perilaku sehat. 

 

6. Rencana Strategis 

Untuk melaksanakan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam 

bidang kesehatan ditetapkan rencana strategis untuk mewujudkannya. 

a. Tujuan 

a) Sebagai acuan bagi jajaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam 

pelaksanaan program dan tolak ukur penilaian kinerja 

pembangunan kesehatan Kota Surakarta selama lima tahun 
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b) Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam 

menyusun Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan pada 

khususnya dan Kota Surakarta membangun pada umumnya 

c) Sebagai bahan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Surakarta dalam mengambil keputusan Kota Surakarta 

membangun 

d) Sebagai informasi dan bahan masukan bagi institusi kesehatan, 

institusi pendidikan, dan institusi lain serta masyarakat untuk 

berperan aktif dalam Kota Surakarta membangun kesehatan 

b. Sasaran 

Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah 

tertata dan meningkatnya pelayanan serta manajeman kesehatan yang 

akuntabel sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam UUD 1945, 

UU N0. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan Sistem Kesehatan 

Nasional, tanpa mengurangi fungsi organisasi sebagai bagian dari 

pemerintahan Daerah. 

c. Landasan hukum 

Rensra Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2006-2010 disusun 

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H 1 tentang : hak untuk 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkunagn yang baik dan sehat, dan hak 

mendapatkan pelayanan kesehatan 
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b) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

d) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

e) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah 

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000 

tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

g) Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-

2009 

h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

i) Kepmenkes RI Nomor 004/Menkes/VIII/2003 tentang Indonesia 

Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan 

Kabupaten/Kota Sehat 

j) Kepmenkes RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 

k) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 

tentang Rencana  Strategis Propinsi  Jawa Tengah  Tahun 2003-

2008 
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d. Dasar pelaksanaan pembangunan kesehatan 

a) Perikemanusiaan 

Setiap kegiatan program kesehatan harus berlandaskan 

perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh 

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b) Hak Asasi manusia 

Setiap upaya kesehatan yang diberikan adalah dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia untuk memperoleh 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang tanpa 

membedakan suku, golongan, agama, status sosial ekonomi 

c) Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat 

Individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya bukan saja 

obyek namun sekaligus pula subyek kegiatan program kesehatan. 

Segenap komponen bangsa bertanggungjawab untuk memelihara 

dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan 

masyarakat beserta lingkungannya. Setiap kegiatan program harus 

mampu menumbuhkan peranserta individu, keluarga, dan 

masyarakat sedemikian rupa sehingga individu, keluarga, dan 

masyarakat serta dapat menolong dirinya sendiri 

d) Pengutamaan dan manfaat 

Program kegiatan pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan 

lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan 

perorangan maupun golongan dengan memanfaatkan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada peningkatan 

kesehatan dan pencegahan penyakit. Pembangunan kesehattan 

diselenggarakan secara berhasil guna dan berdaya guna, dengan 

mengutamakan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit 

tinggi agar mamberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat beserta lingkungannya 

e) Akuntabilitas 

Program kegiatan yang diselenggarakan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan 

sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik 

e. Kewenangan 

Sesuai dengan UU 32 tahun 2004 pasal 13 tentang kewenangan 

Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan/urusan wajib 

Pemerintah Kota salah satunya adalah bidang kesehatan 

Untuk mewujudkan Rencana strategik Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta tahun 2006-2010 digunakan strategi dan Kebijakan sebagai 

berikut : 

a. Strategi 

Untuk mencapai dan mewujudkan visi pembangunan kesehatan 

Kota Surakarta pada tahun 2010, sesuai dengan misi yang telah 

ditetapkan, maka dalam periode 2006-2010 akan ditempuh strategi 

sebagai berikut : 
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a) Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan 

masyarakat, lintas sektor, intitusi swasta, organisasi profese, 

dan dunia usaha dalam rangka sinergisme, koordinasi diantara 

pelaku pembangunan guna mendorong pembagunan 

berwawasan kesehatan 

b) Mewujudkan komitmen pembangunan kesehatan melalui 

peningkatan advokasi kesehatan kepada stake holder 

c) Mendorong pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan 

kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan 

sesuai standar pelayanan minimal 

d) Memantapkan kebijakan dan manajemen pembangunan 

kesehatan disemua jenjang administrasi melalui pengembangan 

kebijakan, sistem informasi, keterpaduan dalam perencanaan, 

penatalaksanaan dan evaluasi, serta memanfaatkan 

perkenbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

menanggulangi masalah kesehatan. 

e) Mengoptimalkan sumberdaya kesehatan yang ada melalui 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya 

Manusia (SDM) kesehatan. 

b. Kebijakan 

a) Menggerakkan dan mendorong kemitraan lintas sektor dalam 

rangka program optimalisasi pembangunan berwawasan 

kesehatan 
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b) Memberdayakan masyarakat dan swasta dalam rangka 

pengembangan upaya kesehatan perorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat 

c) Meningkatkan advokasi kesehatan untuk mewujudkan 

komitmen pembangunan kesehatan. 

d) Mendorong dan menggerakkan peningkatan mutu upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan 

e) Pemantapan dan peningkatan manajemen mutu sediaan 

farmasi, perbekalan kesehatan termasuk makanan dan minuman 

f) Peningkatan keterpaduan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

dan monitoring, serta dalam evaluasi di setiap jenjang 

administrasi 

g) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas di setiap jenjang 

administarasi kesehatan 

h) Pengembangan danpemanfaatan sistem informasi kesehatan 

yang cepat, tepat, dan akurat disetiap jenjang administrasi 

kesehatan dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan 

evident base 

i) Pengembangan perencanaan, pendistribusian, pendayagunaan, 

serta monitoring evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) 

kesehatan 

j) Penerapan registrasi dan sertifikasi SDM kesehatan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku 
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7. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Keputusan WaliKota Surakarta Tahun 2001 tentang Pedoman 

Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Surakarta, susunan organisasi Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta terdiri dari : 

a. Kepala dinas 

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan  

Daerah di bidang kesehatan 

 

b. Bagian tata usaha 

Kepala bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi 

umum, perijinan, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan 

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Bagian Tata Usaha terdiri 

dari : 

a) Sub Bagian umum 

Kepala sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 

dalam surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi 

perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang 

inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan 

perlengkapannya, hubungan masyarakat serta sistem jaringan 

dokumentasi hukum 

b) Sub Bagian Kepegawain 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi kepegawaian 
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c) Sub Bagian Keuangan 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi keuangan 

 

c. Sub Dinas Bina program 

Kepala Sub Dinas Bina program mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan, mengadakan 

monitoring dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta informasi 

kesehatan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 

Dinas. Sub Dinas Bina Program terdiri dari : 

a) Seksi Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan 

Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan 

mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa 

data/informasi, dan mengevaluasi data/informasi secara teknis 

maupun administratif serta menyusun laporan hasil pelaksanaan 

rencana strategis dan program kerja tahunan dinas 

b) Seksi Informasi Kesehatan 

Kepala Seksi Informasi Kesehatan mempunyai tugas menghimpun 

mengolah, dan menyajikan data/informasi kesehatan 

 

d. Sub Dinas Upaya Kesehatan 

Kepala Sub Dinas Upaya Kesehatan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pelayanan 
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kesehatan, kefarmasian, makanan dan obat tradisional serta regristrasi 

dan akreditasi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 

kepala dinas. Sub Dinas Upaya Kesehatan terdiri dari : 

a) Seksi Pelaksanaan Kesehatan 

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan pembinaan puskesmas, rumah sakit, dan intitusi pelayanan 

kesehatan lainnya 

b) Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Obat Tradisional 

Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Obat Tradisional 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian 

program kefarmasian, makanan, minuman, dan obat tradisional. 

c) Seksi Registrasi dan Akreditasi 

Kepala Seksi Regristrasi dan Akreditasi mempunyai tugas 

melaksanakan pendaftaran perijinan, pengawasan, kelayakan, 

pengakuan, dan klasifikasi institusi kesehatan. 

 

e. Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pegamatan, dan 

pencegahan penyakit serta penyehatan linkungan sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub Dinas Pencegahan 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari : 

a) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit 
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Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan pengamatan, pencegahan, dan 

pemberantasan penyakit serta imunisasi 

b) Seksi Penyehatan Lingkungan 

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman, tempat 

umum dan industri penyehatan makanan dan minuman serta 

pengawasan peptisida dan kualitas air 

 

f. Sub Dinas Penggerakan Peran Masyarakat 

Kepala Sub Dinas Penggerakan Peran Serta Masyarakat mempunyai 

tugas menyelenggarakan kesehatan masyarakat, pemberdayaan 

masyarakat, dan jaminan pemelihataan kesehatan masyarakat (JPKM) 

sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub Dinas 

Penggerakan Peran Masyarakat terdiri dari : 

a) Seksi Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

Kepala Seksi Peningkatan Kesehatan Masyarakat mempunyai 

tugas melaksanakan bimbingan teknis, terwujudnya perilaku sehat 

dan peningktan derajat kesehatan. 

 

b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan JPKM 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan JPKM mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat, lembaga 
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swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial kemasyarakatan, 

organisasi profesi dan dunia usaha yang bergerak di bidang 

kesehatan 

 

g. Sub Dinas Kesehatan Keluarga 

Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan kesehatan ibu dan anak, peningkatan 

gizi, kesehatan reproduksi dan usia lanjut sesuai dengan kebijakan 

teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub Dinas Kesehatan 

Keluarga terdiri dari : 

a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak 

Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan kesehatan ibu dan anak 

b) Seksi Gizi 

Kepala Seksi Gizi mempunyai tugas menyiapkan dan 

melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan gizi 

c) Seksi Kesehatan Reproduksi/Usia Lanjut 

Kepala Seksi Kesehatan Reproduksi/ Usia Lanjut mempunyai 

tugas dalam melaksakan pembinaan kesehatan reproduksi dan usia 

lanjut 

h. Unit Pelayanan Teknis Dinas 

Unit Pelayanan Teknis Dinas terdiri dari : 

a) UPTD puskesmas 
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Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan kebijakan 

teknis yang ditetapkan oleh Kepala dinas 

b) UPTD Rumah sakit Daerah 

Kepala UPTD Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan Rumah sakit Daerah sesuai dengan 

kebijakan teknis yag ditetapkan oleh Kepala Dinas 

c) UPTD instalasi farmasi 

Kepala UPTD instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan instalasi farmasi sesuai dengan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Kepala Dinas 

d) UPTD Laboratorium kesehatan 

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan sesuai dengan 

kebijakan teknis yang ditetaqpkan oleh Kepala Dinas 

 

i. Kelompok Jabatan fungsional 

Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari : 

a) Pranata komputer 

b) Arsiparis 

c) Pustakawan 

d) Dokter 

e) Dokter Gigi 
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f) Apoteker 

g) Tenaga Perawat 

h) Asisten Perawat 

i) Pranata Laboratorium Kesehatan 

j) Penyuluh Kesehatan Masyarakat 

k) Pengawas Farmasi dan Makanan 

l) Administrator Kesehatan 

m) Nutrisionis 

n) Perawat Gizi 

o) Sanitarian 

p) Entomolog Kesehatan 

q) Epidemiolog Kesehatan 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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                           Gambar II.1 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta 
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BAB III 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Manajemen pelayanan diartikan sebagai suatu cara untuk mengelola 

manusia sebagai sumber daya yang memberikan pelayanan, strategi pelayanan 

agar proses pelayanannya menjadi lebih baik dan hasil ahkirnya (kualitas) dapat 

memuaskan konsumen (masyarakat) pengguna jasa atau produk, system 

pelayanan serta lingkungan yang mendukung terjadinya pelayanan. Dalam melihat 

atau menilai kualitas pelayanan yang diterapkan oleh suatu organisasi maka 

mengacu pada teori segitiga pelayanan (service triangle) bahwa dalam 

memberikan pelayanan, komponen seperti : strategi pelayanan (service strategy), 

sumber daya manusia sebagai service people dan system pelayanan atau service 

system kesemuanya menjadi fokus perhatian dan tidak dapat dipisahkan antara 

yang satu dengan yang lainnya (kesemuanya saling menunjang). 

Strategi pelayanan diartikan sebagai proses pembuatan keputusan untuk 

memilih alternatif terbaik dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Strategi pelayanan program PKMS 

gold yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah mengacu pada 

kebijakan yang tertuang dalam dalam Rencana Strategis Dinas. 

Sumber daya manusia pemberi pelayanan (service people) adalah orang 

yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan pelanggan. Ia harus 

memberikan pelayanan secara tulus (empati), responsive, ramah, dan menyadari 

bahwa kepuasan pelanggan adalah segalanya. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pelayanan adalah prosedur atau 

mekanisme pelaynan kepada pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik 

termasuk sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Sistem pelayanan harus 

dibuat secara sederhana dan tidak berbelit-belit. 

Dengan melihat komponen strategi pelayanan, sumber daya manusia 

sebagai service people dan sistem pelayanan maka dapat memberikan gambaran 

untuk mengetahui cara memanajemen pelayanan agar kualitasnya menjadi baik. 

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimanakah Manajemen 

Pelayanan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PKMS) ”GOLD” Di 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Untuk melihat manajemen pelayanan tersebut 

maka akan dilihat dari strategi apakah yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta dalam pelayanan Program PKMS Gold , bagaimana sumber daya 

manusia pemberi pelayanan dilihat dari : kehandalan (reliability), ketanggapan 

(responsiveness), keberwujudan (tangibility), kepercayaan (credibility), 

kemampuan dan keterampilan pegawai (competence) dan empati. Serta bagaimana 

sistem pelayanan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam 

pelayanan Program PKMS Gold. 

A. Strategi Pelayanan (service strategy) Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 

Surakarta  

Strategi pelayanan adalah suatu kebijakan pemilihan tindakan yang 

meliputi perencanaan dalam mengalokasikan sumber daya untuk memberikan 

pelayanan. Dalam manajemen pelayanan, strategi merupakan salah satu aspek 

penting yang harus diperhatikan. Tercapai atau tidaknya tujuan organisasi akan 
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tergantung pada pemilihan strategi yang dilakukan. Strategi hendaknyaharus dapat 

membahas masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu yang akan datang 

yang mungkin dapat berubah-ubah. Strategi selain merupakan upaya untuk 

mengantisipasi keadaan yang akan datang, juga harus memberikan arah dan 

dorongan kegiatan operasional pada pelaksanaan kegiatan instansi yang sedang 

berlangsung. 

Strategi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Pemerintah Kota Surakarta adalah mengacu pada kebijakan yang 

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas dan mengacu pada tugas Dinas Kesehatan 

sebagai pelayan di bidang kesehatan harus mampu memberikan pelayanan prima 

terhadap masyarakat. Adapun Rencana Strategis Dinas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rencana Strategis Tahun 2006-2010. 

Dalam penelitian ini strategi yang akan dibahas adalah strategi yang 

berkaitan dengan pelayanan Program PKMS Gold yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala Sie Perencanaan Ibu Purwanti dan juga Kepala UPTD PKMS Ibu Ida 

dapat diketahui strategi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Surakarta dalam Program PKMS Gold adalah : 

1. Strategi penataan dan peningkatan kualitas SDM 

Tujuan : 

Sebagai upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualtas 

sehingga dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat karena 

kemampuan yang dimilikinya tinggi. 
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Kegiatannya meliputi : 

a. Pendidikan dan latihan (Diklat) 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala UPTD PKMS 

Ibu Ida, bahwa Dinas Kesehatan belum pernah mengikuti atau 

mengadakan diklat mengenai PKMS yang khusus selain diklat 

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang pernah 

dilakukan beberapa waktu yang lalu, namun Dinkes juga sering diundang 

oleh LSM maupun institusi pendidikan yang mengadakan acara semacam 

seminar mengenai Jaminan Pemeliharaan Masyarakat Daerah (Jamkesda)  

mengingat PKMS termasuk kedalam Jamkesda. Dengan mengikuti 

seminar diharapkan bisa menambah pengetahuan untuk peningkatan 

pelayanan dalam program-program yang akan datang. 

b. Transfer pengetahuan 

Transfer pengetahuan terjadi kalau ada pegawai yang dimutasi. 

Namun transfer yang telah bahkan sering terjadi bukanlah transfer 

pengetahuan langsung karena transfernya hanya dilakukan dengan cara 

mempelajari dokumen-dokumen yang telah ada dan apabila ada hal yang 

tidak jelas barulah ditanyakan kepada yang bersangkutan. 

c. Studi banding kedaerah lain 

Studi banding yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta dalam kaitannya dengan Program PKMS adalah pada saat 

perencanaan program tersebut Dinkes terlebih dahulu melakukan studi 

banding ke Boyolali, Sukoharjo, Demak, dan Jimbaran. Untuk studi 
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banding ke daerah-daerah tersebut Ibu Ida menanggapinya sebagai berikut 

: 

”... Untuk studi banding di beberapa daerah terebut disana kita 
melihat mengenai sistem pembayarannya dan jenis pelayanan 
yang didapat oleh masyarakat, dengan melaksananakan studi 
banding kita bisa tau program apa yang tepat untuk Kota 
Surakarta sendiri mengingat dalam membuat program kita harus 
menyesuaikan dengan keadaan daerah dimana kita berada” 
(Wawancara 3 Maret 2009) 
 

Melihat pernyataan yang diutarakan oleh Ibu Ida, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa untuk studi banding hasilnya tidak 

sepenuhnya tidak dapat diterapkan mengingat kondisi tiap daerah berbeda-

beda sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi wilayah tempat 

dilaksanakan program tersebut.      

2. Strategi peningkatan manajemen pembangunan kesehatan 

Tujuan : 

Sebagai upaya untuk meningkatkan penatalaksanaan pembangunan 

kesehatan yang efektif, efisien dan akuntabel.  

   Kegiatannya meliputi : 

a. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIMKES) 

Sistem informasi sangat diperlukan dimasa modern seperti saat ini 

dimana dengan sistem tersebut bisa membantu meringankan pekerjaan 

karena para pegawai bisa mendapatkan informasi mengenai pekerjaan 

mereka dengan cepat dan tidak perlu datang ketempat informasi tersebut 

disampaikan. Dari hasil wawancara dengan Kepala Sie Perencanaan Ibu 

Purwanti beliau mengungkapkan : 
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”... untuk pengembangan sistem informasi di Dinkes kita selalu 
bekerja sama dengan pihak Puskom mengingat untuk tenaga 
informasi di Dinkes sendiri belum ada yang benar-benar ahli 
dibidangnya” (Wawancara 4 Maret 2009) 
 

Dari pernyataan tersebut pihak Dinkes masih membutuhkan tenaga 

untuk menangani permasalahan sistem informasi karena untuk saat ini di 

Dinkes belum ada pegawai yang ahli dibidang teknologi komputer. 

Dengan demikian dinkes selalu berkoordinasi dengan puskom untuk 

masalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan karena 

dengan adanya sistem informasi bisa membantu meringankan pekerjaan 

para pegawai Dinas Kesehatan. 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Peningkatan sarana dan prasarana disini adalah pembangunan 

rumah dinas dan juga perbaikan-perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan 

yang ada di wilayah Kota Surakarta. Untuk tahun 2008 Dinkes telah 

membangun rumah dinas dokter untuk Puskesmas Purwodiningratan dan 

Puskesmas Pajang serta rumah dinas Paramedis di puskesmas pajang. 

Dengan dibangunnya rumah dinas tersebut bisa terpenuhinya kebutuhan 

para tenaga medis sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya dapat 

bekerja secara maksimal. Disamping pembangunan rumah dinas Dinkes 

Pemkot Surakarta juga melakukan perbaikan di Puskesmas Ngoresan yaitu 

perbaikan saluran air bersih dan juga renovasi bangunan puskesmas, 

dengan perbaikan tersebut bisa menciptakan kenyamanan dalam 

melaksanakan tugas sehingga tidak mengganggu kegiatan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.   
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c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

Peralatan dan perlengkapan kantor mempunyai peran yang sangat 

penting dalam hubungannya dengan aktivitas didalam kantor Dinkes 

tersebut. Dengan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor baik itu 

pembelian maupun perbaikan dapat meningkatkan kinerja para pegawai 

mengingat fungsi  peralatan dan perlengkapan tersebut adalah untuk 

membantu meringankan pekerjaan para pegawai. Dari hasil wawancara 

dengan Ibu Purwanti mengungkapkan : 

”... Untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kita 
selalu mengutamakan mana yang terlebih dahulu dibutuhkan 
sehingga dalam penggunaan dana bisa efektif dan efisien”  
(Wawancara 4 Maret 2009) 
 

Pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa Dinkes telah 

berusaha memanfaatkan dana yang ada dengan sebaik-baiknya mengingat 

dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor mereka selalu 

mengutamakan mana yang terpenting untuk didahulukan. 

  

3. Strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

Tujuan : 

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan mutu upaya kesehatan 

yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap lapisan 

masyarakat dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventiv. 

Kegiatannya meliputi : 

a. Puskesmas sore hari 
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Puskesmas sore hari adalah program dari Dinkes dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan di Puskesmas. Puskesmas sore hari merupakan 

penambahan jam buka Puskesmas yang dahulu cuma sampai jam dua 

siang sekarang waktu untuk berobat diperpanjang sampai sore hari karena 

terkadang masyarakat ada yang membutuhkan pelayanan pengobatan di 

Puskesmas pada sore hari karena mungkin kesibukan dari pekerjaan. Ibu 

Ida ketikat ditanya mengenai Puskesmas sore hari menambahkan : 

”... untuk jam bukanya tergantung dari puskesmas masing-masing 
ada yang buka sampai jam enam dan ada yang buka Cuma sampai 
jam lima saja”  (Wawancara 3 Maret 2009)   
 

Dengan adanya puskesmas sore hari dapat membantu masyarakat 

mengurangi resiko dari penyakit yang dideritanya dan juga dengan berobat 

di Puskesmas juga membantu mereka yang kurang mampu mengingat 

biaya bila harus berobat ke dokter juga lebih mahal daripada berobat di 

Puskesmas.       

b. Bantuan pengobatan di Rumah Sakit 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ida mengenai bantuan 

pengobatan di Rumah sakit beliau mangungkapkan : 

”... Bantuan pengobatan ini diberikan ketika pasien membutuhkan 
obat yang ternyata tidak ada didalam formularium, jika memang 
hanya terdapat obat tersebut untuk kelangsungan hidup pasien 
maka kami bisa menyetujui permintaan dari pasien tersebut”   
(Wawancara 3 Maret 2009) 
 

Dengan adanya bantuan pengobatan tersebut diharapkan bisa 

membantu meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat peserta 
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PKMS Gold dan tentunya tujuan pemerataan upaya kesehatan kepada 

seluruh lapisan masyarakat bisa terpenuhi. 

 Dari uraian mengenai strategi pelayanan diatas dapat  disimpulkan bahwa 

strategi pelayanan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam 

Program PKMS gold  tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat diwilayah Kota Surakarta. Dalam menentukan 

strategi tersebut Dinas Kesehatan berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang 

ada baik didalam maupun diluar organisasi. 

Secara ringkas hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi pelayanan 

yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai 

berikut : 

Tabel III.2 

Hasil Penelitian Strategi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan  

Pemerintah Kota Surakarta  

Strategi Pelayanan Kesehatan Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota 

Surakarta 

 
Hasil Penelitian 

1. Strategi penataan dan peningkatan 

kualitas SDM 

a. Pendidikan dan latihan (Diklat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Belum ada diklat khusus mengenai 

PKMS, namun pernah mengikuti diklat 

pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen Kesehatan disamping itu 

Dinas Kesehatan juga sering diundang 

untuk menghadiri seminar-seminar 

mengenai program sejenis yang 

diadakan oleh LSM maupun institusi 

pendidikan. 
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b. Transfer Pengetahuan 

 

c. Studi banding kedaerah lain 

 

 

 

 

 

 

 

2. Strategi peningkatan manajemen 

pembangunan kesehatan 

a. Pengembangan Sistem Informasi 

Kesehatan (SIMKES) 

 

 

 

 

b. Peningkatan sarana dan prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

c. Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 

 

 

3. Strategi peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan 

 

· Terjadi apabila ada mutasi pegawai 

baik secara internal maupun eksternal.  

· Studi banding yang telah dilakukan 

oleh Dinkes dalam kaitannya dengan 

Program PKMS yaitu ke Sukoharjo, 

Boyolali, Demak, Jimbaran studi 

banding tersebut dilaksanakan untuk 

melihat sistem dari program serupa 

didaerah tersebut misalnya segi 

pembiayaan dan pelayanan yang 

diberikan.  

 

 

· Mengadakan kerjasama dengan 

Puskom dalam hal pengembangan 

Sistem Informasi Manajemen 

Kesehatan dikarenakan Dinkes belum 

mempunyai pegawai yang ahli dibidang 

teknologi informasi. 

· Pembangunan rumah dinas dokter 

Puskesmas Purwodiningratan dan 

Pajang, pembangunan rumah dinas 

paramedis Puskesmas Pajang serta 

perbaikan saluran air bersih dan 

rehabilitasi Puskesmas Ngoresan 

sehingga terpenuhinya kenyamanan 

kerja.  

· Kegiatan selama tahun 2008 yaitu 

untuk pembelian 1 unit Laptop, 6 unit 

komputer, 1 unit scaner, 1 unit LCD 

dan 2 unit kamera digital.  
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a. Puskesmas sore hari 

 

 

 

 

 

b. Bantuan pengobatan di rumah 

sakit 

 

 

 

· Puskesmas diperpanjang jam bukanya 

sehingga masyarakat bisa berobat 

kapan saja tidak harus datang pada pagi 

atau siang hari. Untuk jam bukanya 

tergantung dari tiap Puskesmas masing-

masing.  

· Dilakukan bila obat yang diperlukan 

tidak sesuai dengan formularium yang 

ada padahal pasien benar-benar 

membutuhkan obat tersebut maka 

Dinkes memberikan bantuan 

pengobatan. 

 

 

B. Sumber daya pemberi pelayanan (service people) Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Surakarta 

Pelayanan tanpa adanya sumber daya pemberi pelayanan tidak akan dapat 

berlangsung karena sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting. 

Baik atau buruknya pelayanan dapat dinilai dari sumber daya manusianya. 

Penilaian terhadap sumber daya pemberi pelayanan dapat dinilai melalui 

indikator-indikator berikut ini : 

1. Realibility (Kehandalan) 

Kehandalan merupakan kemampuan organisasi untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Kehandalan petugas akan membawa 

kepercayaan penerima pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan dalam 

kaitannya dengan waktu, yaitu penanganan masalah secara tepat dan tepat. 

Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta yang bergerak dibidang jasa 
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pelayanan kepada masyarakat membutuhkan petugas yang memiliki 

kehandalan dalam pelaksanaan tugas agar dapat memberikan pelayanan ynag 

baik kepada masyarakat. 

Kehandalan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dapat diukur melalui 

: 

a. Tingkat efektivitas pelayanan 

Penilaian terhadap efektivitas pelayanan Program PKMS Gold yang 

diberikan oleh masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 

Surakarta adalah sebagai berikut : 

”Saya merasa puas dengan hasil kerja yang dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan  Kota Surakarta dalam pembuatan kartu PKMS gold 
karena dalam melaksanakan kerjanya cepat dan tepat waktu” 
(Wawancara 25 Februari 2009) 
 

”Kalau menurut saya petugas Dinas Kesehatan telah efektif untuk 
melakukan tugasnya karena telah ada pembagian tugas dalam hal 
penerbitan kartu PKMS gold sehingga tiap orang bisa melakukan 
tugasnya dengan maksimal” (Wawancara 25 Februari 2009) 
 

”Kalau masalah efektivitas, saya rasa Dinas kesehatan cukup efektiv 
dalam memberikan pelayanan kartu PKMS gold karena prosesnya 
yang cepat dan tepat waktu sehingga saya bisa segera 
menggunakanyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatandi 
puskesmas maupun di rumah sakit” (Wawancara 25 Februari 2009) 
 

Berdasarkan penilaian masyarakat yang berkaitan dengan kehandalan 

petugas dalam melaksanakan kerjanya telah efektif karena pelayanan yang 

diberikan dalam pembuatan kartu PKMS gold cepat dan tepat waktu. 
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b. Tingkat optimalisasi 

Suatu pelayanan dikatakan telah optimal apabila masyarakat telah 

merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan karena dengan 

demikian berarti bahwa pekerjaannya telah maksimal. 

Penilaian tentang optimal atau tidaknya pelayanan yang diberikan 

oleh Dinkes yang diberikan oleh masyarakat adalah sebagai berikut : 

”saya rasa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan belum 
cukup optimal karena untuk pembuatan kartu PKMS gold tidak bisa 
sehari jadi” (Wawancara 25 Februari 2009) 
 

”Saya rasa optimal atau tidaknya pelayanan tergantung pada proses 
kerjanya, karena tentu saja hasil yang diinginkan oleh semua orang 
adalah optimal...... Nah untuk saat ini penilaian yang saya berikan 
terhadap Dinas Kesehatan adlah belum optimal karena belum bisa 
sekali datang terus  jadi kartunya dan harus kembali lagi keesokan 
harinya untuk mengambil kartu PKMS gold tersebut” (Wawancara 
25 Februari 2009) 
 

”Saya rasa belum optimal ya karena masih harus balik keesokan 
harinya untuk mengambil kartu tersebut..... Saya berharap kalau 
bisa sehari jadi” (Wawancara 25 Februari 2009) 
 

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh masyarakat mengenai 

optimal atau tidak pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dalam 

pembuatan kartu PKMS gold adalah belum cukup optimal karena dalam 

proses pembuatan kartunya tidak bisa sekali datang jadi. 

Hal tersebut ditanggapi oleh Ibu Ida sebagai Kepala UPTD PKMS 

sebagai berikut : 

”....... Untuk pembuatan kartu PKMS gold memang tidak bisa selesai 
dalam hari yang sama pada waktu permohonan dikarenakan untuk 
kartu PKMS gold harus dilakukan verivikasi kerumah pemohon 
terlebih dahulu untuk memastikan apakah pemohon benar-benar 
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layak untuk mendapatkan kartu PKMS gold. Dengan demikian kartu 
PKMS gold baru bisa diambil oleh pemohon pada hari barikutnya 
setelah dilakukan verivikasi terlebih dahulu”  (Wawancara 2 Maret 
2009) 

 

Dengan demikian disimpulkan oleh penulis bahwa Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha untuk memberi pelayanan yang 

optimal meskipun dalam menerbitkan kartu tidak bisa seketika dalam satu 

hari jadi mengingat harus terlebih dahulu dilakukan verivikasi kepada 

pemohon untuk memastikan apakah pemohon layak untuk memperoleh 

kartu PKMS gold. 

2. Responsiveness (Ketanggapan) 

Responsiveness atau ketanggapan adalah kemampuan untuk 

memberikan pelayanan dan membantu dengan segera dan tepat. Daya tanggap 

dapat juga dilihat dari seberapa jauh pegawai dalam merespon apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat 

selama mereka mendapatkan pelayanan.   

Responsiveness dapat diukur dari kesigapan petugas pelayanan dalam 

memberikan pelayanan PKMS gold dan adanya rasa tenggung jawab terhadap 

pekerjaan yang dilakukan. 

a. Kesigapan petugas dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Penilaian terhadap tingkat kesigapan petugas dalam melaksanakan 

kerjaannya dapat dilihat dari tanggapan masyarakat sebagai berikut : 

”...Kalau menurut saya petugas di Dinkes telah cukup sigap dalam 
melayani pembuatan kartu PKMS Gold karena dengan kartu tersebut 
saya bisa segera menggunakan kartu tersebut untuk mendapatkan  
pelayanan kesehatan di puskesmas secara geratis” (Wawancara 25 
Februari 2009) 
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”... Menurut saya petugas telah  menunjukan kesigapan karen ketika 
saya mengajukan permohonan kartu PKMS gold petugas Dinkes 
langsung melayani dengan baik dan keesokan harinya kartu sudah 
jadi dan langsung dapat saya gunakan”  (Wawancara 25 Februari 
2009) 
 

”... Saya rasa petugas Dinkes cukup sigap dalam memberikan 
pelayanan karena ketika saya datang ke Dinkes pada waktu siang hari 
untuk mengajukan permohonan pembuatan kartu PKMS gold petugas 
merespon dengan memberikan pelayanan yang baik”  (Wawancara 25 
Februari 2009) 
 

Pertnyataan dari masyarakat tersebut juga ditanggapi oleh Ibu Ida 

Kepala UPTD PKMS sebagai berikut : 

”... Petugas disini sudah cukup tanggap dalam memberikan pelayanan 
permohonan kartu PKMS gold bahkan mulai tanggal 1 maret 2009 
kami akan menembah jam kerja kami menjadi 6 hari kerja sesuai 
dengan hasil dari evaluasi ternyata banyak masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan pada hari Sabtu” (Wawancara 2 Maret 2009) 
 

Hal ini juga pernah ditemui oleh penulis ketika sengaja datang ke 

Dinkes setelah jam istirahat yaitu pada pukul 13.00 ternyata petugas masih 

sigap dalam memberikan pelayanan walaupun hari sudah siang, berdasarkan 

hal itu penulis mengambil kesimpulan bahwa petugas dari Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Surakarta telah menunjukan kesigapan dalam memberikan 

pelayanan kartu PKMS gold.  

b. Sikap tanggung jawab yang ditunjukan oleh petugas. 

Sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh petugas penting untuk 

menunjang kesigapan karena dengan adanya kesigapan berarti petugas juga 

memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kerjanya. 
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Sikap tanggung jawab dari petugas pemberi pelayanan kartu PKMS 

gold di UPTD PKMS Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta sepaerti 

yang diutarakan oleh Kepala UPTD PKMS dan beberapa pernyataan dari 

masyarakat sebagai berikut : 

 ”... Kalau setiap harinya Pegawai disini datang jam aetengah delapan 
pagi dan pulang pada jam empat sore hal ini sudah menandakan 
bahwa pegawai disini telah memiliki rasa tanggung jawab akan tugas 
mereka”  
 

Ungkap Ibu Ida ketika ditemui tanggal 2 Maret 2009 dikantornya, 

selain itu beliau juga menambahkan : 

”... Kalau petugas disini juga jarang ada yang absen kecuali jika 
benar-benar ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan” 
 

 dan untuk pernyataan dari masyarakat menyangkut sikap tanggung 

jawab petugas dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini : 

”... Ketika saya datang ke Dinkes pada jam sembilan pagi pegawai 
disini sudah ada dan memberikan pelayanan dengan baik kepada saya 
dengan demikian rasa tanggung jawab petugas di Dinkes sudah cukup 
baik”  (Wawancara 25 Februari 2009) 
 
”... Kalau masalah tanggung jawab petugas saya rasa bisa anda 
tanyakan langsung saja ke Dinas yang bersangkutan seperti masalah 
disiplin.... tapi menurut saya selama ini petugas telah cukup tanggung 
jawab dalam memberikan pelayanan kartu PKMS gold” (Wawancara 
25 Februari 2009) 
 
”... Saya tidak merasa ada masalah dengan tanggung jawab petugas 
karena ketika saya mengajukan permohonan kartu PKMS gold para 
petugas telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga bisa saya 
katakan bahwa rasa tanggung jawab pegawai Dinkes cukup baik” 
(Wawancara 25 Februari 2009) 
 

Setelah melihat beberapa pernyataan yang diutarakan oleh masyarakat 

dan pernyataan dari Ibu Ida selaku kepala UPTD PKMS Dinkes penulis 
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berkesimpulan bahwa pegawai Dinas Kesehatan telah memiliki rasa tanggung 

jawab. Hal ini dapat dilihat dari bukti bahwa pegawai telah berusaha masuk 

kerja sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota 

Surakarta dalam melaksanakan tugasnya.  

3. Tangibility (Keberwujudan) 

Fasilitas fisik, perlengkapan kantor, pegawai dan sarana komunikasi 

dalam suatu organisai merupakan salah satu bukti nyata yang dapat dinilai 

oleh pengguna pelayanan dalam menilai service people. Karakteristik atau 

bukti fisik ini sangat penting untuk melihat posisi dan memperkuat persepsi / 

image terhadap bukti fisik dari service people ini. Pengelolaan petugas sebagai 

sumber daya penggerak diperlukan untuk mendukung kelancaran proses 

pelayanan sebab keberadaan manusia penting sebagai pemberi pelayanan yang 

mengoperasikan sarana atau peralatan sehingga memperlancar proses 

pelayanan. 

Pegawai pada Dinas Kesehatan yang bertugas di UPTD PKMS 

berjumlah 12 orang dan dalam pelaksanaan tugasnya setiap hari mereka 

dihadapkan pada fungsi dan peran mereka di UPTD PKMS tersebut ada yang 

bertugas sebagai penerima masyarakat pemohon PKMS dan ada juga yang 

bertugas melaksanakan verifikasi ke rumah masyarakat yang mengajukan 

kartu PKMS gold tersebut. 

Terlepas dari jumlah personil yang ada dalam UPTD PKMS fakta-

fakta yang berwujud dan yang dapat dilihat sebagai bukti dari service people 
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seperti peralatan kerja yang ada di UPTD PKMS itu sendiri, dan menurut Ibu 

Ida sebagai kepala UPTD PKMS beliau menanggapinya sebagai berikut : 

”... kalau menurut saya peralatan yang ada di UPTD PKMS ini seperti 
peralatan alat tulis kantor, komputer dan sebagainya sudah cukup 
untuk membantu pegawai dalam melaksanakan tugasnya” 
(Wawancara 2 Maret 2009) 
Disamping peralatan yang sudah mencukupi bukti fisik yang sering 

diperhatikan masyarakat adalah seperti diketahui oleh kebanyakan orang 

bahwa penampilan dari petugas pemberi pelayanan itu dalam melakukan tugas 

kesehariannya mereka menggunakan seragam yang berbeda-beda hari 

kerjanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh masyarakat sebagai berikut : 

”... Pegawai sekarang seragamnya sudah mengalami perubahan dan 
tidak hanya warna cokelat saja misalnya saja dengan motif batik 
tentunya hal ini membuat masyarakat tidak lagi bosen jika harus 
datang ke Balai Kota”    (Wawancara 25 Februari 2009) 
 
Hal tersebut juga telah menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota surakarta untuk memperbaiki image melalui pakaian kerja 

mereka mendapat respon yang baik dari masyarakat 

 

4. Credibility (kepercayaan) 

Diartikan sebagai kepercayaan penerima jasa terhadap pemberi 

pelayanan. Kepercayaan masyarakat akan timbul apabila ia telah menilai 

bahwa proses kerja dan hasilnya adalah baik. 

Credibility dapat diukur dari : 

a. Kedisiplinan pegawai 

Kedisiplinan dari pegawai Dinas Kesehatan UPTD PKMS yang dinilai 

oleh Kepala UPTD PKMS sebagai berikut : 
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”... Setiap hari pegawai disini selalu datang sebelum apel pagi dan 
pulang setelah jam kerja selesai selain itu kalau pas mereka mau 
absen pasti lapor dulu ke saya” (Wawancara 2 Maret 2009) 
 

Sementara komentar yang disampaikan oleh masyarakat tentang 

kedisiplinan pegawai adalah : 

”... Saya rasa kedisiplinan dari petugas itu dapat ditanyakan langsung 
ke Dinas yang bersangkutan” (Wawancara 25 Februari 2009) 
 

”... Kalau saya disuruh untuk menilai pegawai disiplin atau tidak 
maka saya menilai pegawai sudah disiplin karena mereka sudah 
datang sesuai dengan jam kerja mereka”  (Wawancara 25 Februari 
2009) 
 

”... walaupun hari sudah sore tapi mereka tetap saja melakukan 
verifikasi padahal jam kerja mereka cuma sampai jam empat sore saja 
menurut saya itu merupakan bukti dari disiplinannya pegawai akan 
tugas mereka walaupun jam kerja sudah selesai” (Wawancara 26 
Februari 2009) 
 

Tingkat disiplin pegawai dinas Kesehatan UPTD PKMS dinilai baik 

karena mau hadir sebelum apel pagi walaupun mereka rata-rata juga sebagai 

ibu rumah tangga namun tetap datang tepat waktu. 

b. Kontrol dan koordinasi pelayanan 

Setiap pekerjaan yang dikontrol dan dikoordinasikan dengan baik tentu 

hasilnya akan baik pula, kontrol terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

Dinkes Pemkot Surakarta dapat diketahui dari pernyataan Kepala UPTD 

PKMS Ibu Ida sebagai berikut  : 

”...Untuk koordinasi disini kita selalu mengadakan briefing kalau ada 
informasi yang perlu disampaikan disamping itu ada satu komputer 
yang berhubungan dengan pusat sehingga memudahkan koordinasi 
dengan pusat ” (Wawancara 2 Maret 2009) 
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Melihat pernyataan diatas terlihat bahwa Dinas Kesehatan UPTD 

PKMS telah melakukan kontrol dan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya 

dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

 

5. Competence (Kemampuan dan keterampilan pegawai) 

Diartikan bahwa setiap pemberi pelayanan harus mempunyai 

kemampuan dan keterampilan sehingga ia dikatakan profesional dalam 

melakukan pekerjaannya. Untuk mengetahui tingkat competence Kota 

Surakarta dalam memberikan pelayanan PKMS gold dapat dilihat dari : 

a. Kemempuan dan keterampilan Petugas Dinas Kesehatan. 

Penilaian masyarakat terhadap kemampuan dan keterampilan Dinas 

Kesehatan adalah : 

“... menurut saya kemampuan pegawai di Dinas Kesehatan sudah 
cukup  baik  dan perlu dipertahankan kedepannya” (Wawancara 26 
Februari 2009)  
  

“... Saya rasa untuk pegawai yang bagian pendaftaran tidak perlu 
keahlian khusus karena tugas mereka hanya menerima dan mencatat 
masyarakat yang datang saja” (Wawancara 26 Februari 2009)  
 

“... Kalau saya kurang tau mas kemampuan yang dimiliki pegawai 
disini yang penting saya mendapatkan pelayanan yang baik saja” 
(Wawancara 26 Februari 2009)  
 

Hal atas ditanggapi oleh Kepala UPTD PKMS Ibu Ida sebagai berikut : 

“... Kalau menurut Saya kemampuan pegawai disini sudah cukup baik 
untuk melayani masyarakat dalam program PKMS gold dan tentunya 
kami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyara” 
(Wawancara 2 Maret 2009) 
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Dari hasil wawwancara dapat diketahui bahwa menurut masyarakat 

kemampuan pegawai sudah cukup baik. Hal ini juga disepakati oleh Kepala 

UPTD PKMS Ibu Ida. 

 

 

b. Ketepatan dalam penempatan pegawai Dinas Kesehatan 

Mengenai masalah ketepatan penempatan pegawai pada UPTD 

PKMS, Kepala bagian kepegawaian Bapak Bagus Heru mengutarakan : 

”...Dalam penempatan kepegawaian telah disesuaikan dengan 
spesifikasinya sehingga dalam melaksanakan kerjanya bisa 
mengembangkan ilmunya dan juga bisa mendapatkan hasil yang 
maksimal” (Wawancara 3 Maret 2009) 
 

Dari hasil wwancara dengan Bapak Bagus Heru, dapat diketahui 

bahwa pada Dinas Kesehatan telah terdapat penempatan pegawai yang 

disesuaikan dengan keahliaannya. 

   

6. Empaty (Perhatian yang tulus dari pemberi pelayanan)  

Empaty merupakan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada masyarakat yaitu dengan berusaha memahami 

keinginan yang diharapkan oleh masyarakat. Empaty yang diberikan oleh 

Dinas Kesehatan Pemkot Surakarta dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai 

berikut : 

Wawancara dengan Ibu Purwanti pada tanggal 4 Maret 2009 : 

”... Sebagai contoh telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai program PKMS dan dilakukan secara berjenjang lewat 
petugas puskesmas dan juga tokoh-tokoh masyarakat selain itu kami 
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juga bekerjasama dengan LSM dan media cetak sehingga masyarakat 
tau akan Program PKMS tersebut ” 
 

“...Disamping sosialisasi kami juga menerima saran dan  keluhan 
dari masyarakat yang disampaikan lewat telepon ataupun yang 
datang langsung ke dinas karena dengan begitu bisa dijadikan bahan 
evaluasi bagi kami” 
 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan telah 

mempunyai perhatian terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan 

kesehatan mengenai program PKMS. Saran dan keluhan dari masyarakat 

yang berkaitan dengan pelayanan PKMS dapat disampaikan langsung oleh 

masyarakat melalui telepon dan juga melalui media cetak yang ada di Kota 

Surakarta, selain itu Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan  LSM setiap 

ada permasalahan yang harus diselesaikan. Hal itu menandakan bahwa Dinas 

Kesehatan selalu melibatkan unsur masyarakat seperti LSM dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian 

masyarakat miskin dalam Program PKMS Gold tersebut telah merasa terpenuhi 

dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan. Oleh karena itu, 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta haruslah selalu berusaha untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dalam Program PKMS Gold 

sehingga tidak ada keluhan-keluhan yang mengganggu masyarakat miskin dalam 

Program PKMS Gold untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Program PKMS Gold yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta telah cukup mewakili 
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kebutuhan masyarakat miskin Kota Surakarta dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. 

Secara singkat penilaian masyarakat terhadap sumber daya manusia 

pemberi pelayanan (service people) Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta 

dalam memberikan pelayanan program PKMS Gold adalah sebagai berikut : 
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Tabel III.3 

Hasil Penelitian Sumber Daya Pemberi Pelayanan di Dinas Kesehatan  

Pemerintah Kota Surakarta  

Indikator Penelitian Hasil Penelitian 

1. Reliability (Kehandalaan) 

· Efektivitas dan efisiensi pelayanan 

 

 

 

 

 

 

· Optimalisasi pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Responsiveness (Ketanggapan) 

· Kesigapan pegawai 

 

 

 

 

 

· Sikap tanggung jawab pegawai 

 

 

· Berdasarkan penilaian dari masyarakat 

yang berkaitan dengan reliability 

(kehandalan)  petugas dalam 

melaksanakan kerjanya telah efektif 

karena pelayanan yang diberikan 

dalam pembuatan kartu PKMS gold 

cepat dan tepat waktu. 

· Berdasarkan penilaian yang diberikan 

oleh masyarakat mengenai optimal 

atau tidak pelayanan yang diberikan 

oleh Dinas Kesehatan dalam 

pembuatan kartu PKMS gold adalah 

belum cukup optimal karena dalam 

proses pembuatan kartunya tidak bisa 

sekali datang jadi.hal ini dikarenakan 

harus dilakukan verifikasi terlebih 

dahulu. 

 

 
· Dari hasil wawancara dengan 

masyarakat menilai petugas dari Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta 

telah menunjukan kesigapan dalam 

memberikan pelayanan kartu PKMS 

gold  

· Pegawai Dinas Kesehatan telah 

memiliki rasa tanggung jawab. Hal ini 
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3.  Tangibility (Keberwujudan) 

· Keberwujudan pegawai 

 

 

 

4.  Credibility (Kepercayaan) 

· Tingkat disiplin pegawai 

 

 

· Kontrol pelayanan dan koordinasi 

dalam pelaksanaan tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Competence (Kemampuan dan 

keterampilan) 

· Kemampuan dan keterampilan 

pegawai 

 

dapat dilihat dari bukti bahwa pegawai 

telah berusaha masuk kerja sesuai 

dengan jam kerja yang sudah 

ditentukan oleh Pemerintah Kota 

Surakarta dalam melaksanakan 

tugasnya selain itu pegawai juga 

jarang ada yang absen. 

 

· Cenderung dilihat masyarakat dari 

bukti fisik seperti penampilan dari 

petugas pemberi pelayanan itu dalam 

melakukan tugas kesehariannya 

misalnya dalam hal berpakaian. 

 
· Tingkat disiplin pegawai dinas 

Kesehatan UPTD PKMS dinilai baik 

karena mau hadir sebelum apel pagi. 

· Telah terdapat kontrol dan koordinasi 

dalam melaksanakan tugasnya dan 

dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dapat dilihat dari 

pernyataan Ibu Ida yang selalu 

mengadakan briefing jika ada 

informasi baru yang perlu 

disampaikan dan juga terdapat 

komputer yang online dengan pusat 

sehingga memudahkan untuk 

melakukan kontrol dan koordinasi. 

 

· Dari hasil wawwancara dapat 

diketahui bahwa menurut masyarakat 

kemampuan pegawai sudah cukup 

baik. Hal ini juga disepakati oleh 
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· Ketepatan dalam penempatan 

pegawai 

 

6. Empati (Perhatian yang tulus dari 

petugas) 

· Perhatian yang tulus dari petugas 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala UPTD PKMS Ibu Ida. 

· Telah terdapat penempatan pegawai di 

Dinkes yang sesuai dengan keahlian  

 

 

 

· Dari hasil wawancara dapat diketahui 

bahwa Dinkes telah mempunyai 

perhatian terhadap masyarakat dalam 

memberikan pelayanan yaitu dengan 

menampung saran dan keluhan 

melalui telepon dan media 

cetak/koran. Selain itu Dinkes juga 

selalu mengadakan koordinasi dengan 

LSM dalam mengatasi permasalahan 

yang ada. 

 

 

 

 

 

C. Sistem Pelayanan (service system) 

Mengacu pada teori, bahwa sistem atau prosedur pelayanan harus 

memiliki prinsip kejelasan, kesederhanaan (mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan) dan keterbukaan. Maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang 

sistem pelayanan dalam pelayanan program PKMS Gold.  
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Untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dalam 

Program PKMS Gold di Kota Surakarta, maka Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

telah membentuk dan melaksanakan suatu mekanisme Program PKMS Gold 

dengan berpedoman pada program Jamkesmas yang telah lebih dahulu ada di 

Kota Surakarta.  Mekanisme itu berisi ketentuan umum kepesertaan, alur 

pendaftaran peserta, dan alur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam 

Program PKMS Gold tersebut. 

Mekanisme yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam 

Program PKMS Gold merupakan tindakan nyata yang diperlihatkan oleh aparat 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk menjawab kebutuhan masyarakat miskin 

Kota Surakarta akan pelayanan kesehatan yang baik. Dengan adanya mekanisme 

pelayanan dalam Program PKMS Gold diharapkan akan mempermudah para 

pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat miskin dalam Program PKMS Gold tersebut secara maksimal dan 

sesuai dengan pedoman. 

Berikut ini akan diutarakan mengenai tatalaksana kepersertaan PKMS  

Gold di Kota Surakarta dengan berpedoman pada Program Jamkesmas yang 

diinstruksikan oleh pemerintah, yaitu : 

1) Peserta Program PKMS Gold adalah setiap orang miskin dan tidak 

mampu yang tinggal di wilayah Surakarta dibuktikan dengan 

KTP/KK yang belum termasuk dalam program Askes PNS, Askes 

swasta, Askeskin atau Asuransi Kesehatan  yang lainnya.  
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2) Jumlah sasaran peserta Program PKMS Gold ditetapkan oleh SK 

Walikota bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2007. 

3) Untuk mendapatkan peserta sesuai data BPS sebagaimana butir 2 di 

atas, diperlukan tim sinkronisasi dan kelengkapan data melalui tim 

sinkronisasi di kabupaten/kota 

4) Tim sinkronisasai sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, 

dibentuk oleh Bupati/Walikota yang terdiri dari unsur 

kependudukkan Pemda, Dinas Kesehatan, BPS, Depsos serta unsur 

terkait lainnya. Untuk kelancaran pelaksanaan sinkronisasi dan 

kelengkapan data mekanismenya diatur dan menjadi tanggungjawab 

Dinas Kesehatan. 

5) Setelah data tersebut lengkap, Bupati/walikota menerbitkan surat 

keputusan tentang nama dan alamat masyarakat miskin sebagai 

sasaran Program PKMS Gold. 

6) Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab penuh terhadap 

penerbitan SKM. 

7) Penerbitan dan distribusi kartu sampai ke peserta menjadi 

tanggungjawab Dinas Kesehatan, dan dalam pendistribusiannya 

Dinkes bekerjasama dengan Kelurahan di wilayah Kota Surakarta. 

8) Kartu PKMS Gold tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu 1 

tahun. 
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Untuk memperlancar pelaksanaan Program PKMS maka Dinas Kesehatan 

Kota Surakarta juga membuat petunjuk teknis pelaksanaan untuk memperjelas 

alur tatalaksana peserta Program PKMS Gold sebagai berikut : 

 

Gambar III.1 

Alur Registrasi dan Distribusi Kartu Peserta PKMS Gold  

Sumber : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin tahun 2007 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan tentang keterangan Bagan 

Alur Registrasi dan Distribusi  Kartu Peserta Program Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Kota Surakarta (PKMS) Gold, yaitu : 

1. Bupati/Walikota menetapkan jumlah masyarakat miskin yang menjadi 

sasaran program PKMS Gold yang bersumber dari data BPS 

BPS 

Walikota  
(SK) 

Dinkes 

Kelurahan 

Peserta 
PKMS 

Verifikasi  
data 

Pengesahan 

Entri data 
Cetak kartu 
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2. Berdasarkan jumlah masyarakat miskin yang ditetapkan 

Bupati/Walikota membentuk tim verifikasi data untuk melengkapi data 

BPS tersebut 

3. Setelah data tersebut lengkap, Bupati/Walikota menerbitkan surat 

keputusan tentang nama dan alamat masyarakat miskin sebagai sasaran 

program PKMS Kabupaten/Kota 

4. Data masyarakat miskin yang ditetapkan Pemda diserahkan kepada 

Dinas Kesehatan untuk dilakukan penertiban dan pendistribusian kartu 

5. Dalam pendistribusian kartu peserta PKMS Gold, Dinkes bekerjasama 

dengan Kelurahan setempat untuk selanjutnya memberikan kartu 

tersebut kepada masyarakat. 

Berdasarkan bagan alur regristrasi dan distribusi kartu peserta Program 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Gold tersebut, maka 

dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan Program Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Surakarta (PKMS) Gold di Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta tidak bisa bekerja secara sendirian. Dalam hal ini, Kelurahan-kelurahan 

di wilayah Kota Surakarta mempunyai tugas dalam mendistribusikan kartu peserta 

kepada masyarakat miskin dalam Program PKMS Gold di Kota Surakarta. 

Dengan demikian, kerjasama antar berbagai lembaga sangat penting untuk 

mendukung pelaksanaan Program PKMS Gold agar dapat berjalan dengan 

maksimal. 
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Sistem pelayanan pembuatan kartu PKMS tersebut pada umumnya telah 

jelas dan Berikut ini tanggapan dari masyarakat yang berkaitan dengan sistem 

pelayanan pembuatan kartu PKMS : 

”... Saya rasa sistem pelayanan pembuatan kartu PKMS sudah baik 
karena sya yakin pemerintah telah berusaha untuk memberikan yang 
terbaik kepada masyarakat”  (Wawancara 26 Februari 2009) 
 
”... Menurut saya sistem pelayanan program PKMS sudah cukup 
sederhana mengingat sekarang masyarakat tidak lagi di ping-pong seperti 
dulu dan pelayanannya juga tidak memakan waktu lama.” (Wawancara 26 
Februari 2009) 
 
”... Saya merasa puas dengan sistem pelayanan PKMS karena cukup 
sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan dalam pelayanan untuk 
mendapatkan kartu PKMS tidak lagi berbelit-belit.” (Wawancara 26 
Februari 2009) 
 
 
Disamping sistem pelayanan dalam pembuatan kartu Dinas Kesehatan 

juga membuat alur pemakaian kartu PKMS Gold dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota 

Surakarta (MOU). Sedangkan alur pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

miskin dalam Program PKMS Gold dapat digambarkan sebagai berikut  
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Gambar III.2 

Alur Pelayanan Kesehatan Peserta Program PKMS Gold  

 

. 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan  

Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007 

Keterangan bagan alur pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan 

Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Gold adalah 

sebagai berikut : 

1. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan datang berkunjung ke 

puskesmas dan jaringannya 

2. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan peserta harus menunjukkan kartu 

PKMS gold. Dalam masa transisi, peserta masih dapat menggunakan 

SKTM/Kartu Sehat/Kartu SLT/Kartu Gakin 

Pasien 

Puskesmas RS 

RJTL 

Pasien Pulang 

Pelayanan Obat 

RITL Perlu Rawat Inap 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

Askes Center 

5 

5 

6 
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3. Apabila peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka peserta 

yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 

dengan disertai surat rujukan dan identitas miskin sebagaimana dimaksud 

dalam butir kedua yang ditunjuk sejak awal mulai berobat 

4. Pelayanan rujukan sebagaimana butir ketiga diatas meliputi : 

1) Pelayanan rawat jalan spesialistik di puskesmas  

2) Pelayanan rawat inap/persalinan di puskesmas 

3) Pelayanan rawat jalan lanjutan di rumah sakit 

4) Pelayanan rawat inap kelas III di rumah sakit  

5) Pelayanan kesehatan spesimen dan penunjang diagnosik 

5. Pada kondisi gawat darurat, peserta tidak diwajibkan disertai dengan surat 

rujukan 

 

Berdasarkan alur pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dalam 

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (PKMS Gold) 

tersebut, akan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat miskin 

dalam Program PKMS Gold tentang cara mendapatkan pelayanan kesehatan dari 

aparat Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Alur pelayanan kesehatan tersebut 

diharapkan dapat mempermudah masyarakat miskin dalam Program PKMS Gold 

untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dan tidak melalui birokrasi yang 

berbelit-belit. Dengan adanya alur pelayanan yang sederhana, maka masyarakat 

miskin dalam Program PKMS Gold di Kota Surakarta akan cepat mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan. 
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Dengan adanya mekanisme dalam pelaksanaan Program PKMS Gold yang 

dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, akan mempermudah aparat 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan yang 

maksimal kepada masyarakat miskin dalam Program PKMS Gold. Mekanisme 

pelaksanaan Program PKMS Gold merupakan perwujudan nyata dari tindakan 

aparat Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang selalu berusaha meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat miskin dalam Program PKMS Gold tersebut. 

Mekanisme pelaksanaan Program PKMS Gold tersebut akan menjadi 

pedoman bagi para pemberi pelayanan kesehatan serta semua aparat Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta dalam melakukan tindakan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan yang memuaskan kepada masyarakat miskin dalam Program 

PKMS Gold tersebut. Tindakan aparat Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dalam Program 

PKMS Gold telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Program Jamkesmas 

yang berpedoman pada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

417/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007. Dengan berpedoman sesuai 

mekanisme tersebut, maka Program PKMS Gold telah memberikan berbagai 

manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat miskin dalam Program PKMS 

Gold tersebut. Berikut ini penilaian terhadap mekanisme pelayanan kesehatan 

pengguna kartu PKMS yang diberikan oleh masyarakat adalah sebagai berikut : 

”......karena saya sudah lama berobat disini,...pelayananannya ya seperti 
itu mas, sudah lumayan bagus kok. Kalau pakai kartu PKMS ya bisa dapat 
pelayanan disini. Kalau di Puskesmas sini kan bisa minta surat rujukan ke 
Rumah Sakit Jebres. Tapi kali ini cuma periksa biasa , nggak minta 
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rujukan. Kalu soal keluhan...ya nggak ada, udah bagus”. (wawancara 
tanggal 27 Februari 2009) 
 
”Kalau punya PKMS ya bisa mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai 
dengan kebutuhan saya. Kalau soal pelayanan petugas ya udah baik lah. 
Harapannya...soal pelayanan ya lebih baik lagi, dan buat perawatnya 
lebih senyum lagi”. (wawancara tanggal 27 Februari 2009) 
 
”......Soal pelayanan, disini udah lumayan bagus. Kalau soal keluhan ya 
paling waktu nunggu resep obatnya mas yang agak lama...tapi ya nggak 
terlalu mengeluh sih, biasa aja. Tapi kalau nebus obatnya cepet kan lebih 
enak..”  (wawancara tanggal 27 Februari 2009) 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah 

cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak-pihak pemberi pelayanan 

seperti Puskesmas dan Rumah Sakit meskipun masih terdapat sedikit keluhan 

namun hal itu sangat wajar bila terjadi.  

Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk peserta PKMS Gold bersifat 

komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak 

terjamin. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut meliputi : 

1. Pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya 

a. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas 

(termasuk puskesmas rawat ianp atau puskesmas dengan pelayanan 

spesifik) dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung meliputi 

pelayanan : 

1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 

2) Laboratorium sederhana (darah,urin, feses rutin) 

3) Tindakan medis kecil 

4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal 

5) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita 
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6) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi 

disediakan BKKBN) 

7) Pemberian obat-obatsesuai dengan formularium 

b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas 

Perawatan, meliputi pelayanan : 

1) Akomodasi rawat inap 

2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisisk ,dan penyuluhan kesehatan 

3) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin) 

4) Tindakan medis kecil 

5) Pemberian obat 

6) Persalinan normal 

 

2. Pelayanan kesehatan di rumah sakit 

a. Rawat Jalan Tingkat lanjutan (RJTL), dilaksanakan pada poliklinik 

spesialis rumah sakit pemerintah (MOU), meliputi : 

1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan 

oleh dokter spesialis/umum 

2) Rehabilitasi medik 

3) Penunjang diagnosik : laboratorium klinik, radiologi, dan 

elektromedik 

4) Tindakan medis kecil dan sedang 

5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan 
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6) Pelayanan KB, termasuk Kontap efektif, kontap pasca 

persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan 

komplikasinya (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN) 

7) Pemberian obat sesuai formularium rumah sakit 

8) Pelayanan darah 

9) Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi 

b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang kelas 

III RS pemerintah, meliputi : 

1) Akomodasi rawat inap pada kelas III 

2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan 

3) Penunjang diagnosik : laboratorium klinik, radiologi, dan 

elektromedis 

4) Tindakan medis 

5) Operasi sedang dan besar 

6) Pelayanan rehabilitasi medis 

7) Perawatan intensif (ICU,ICCU,PICU,NIPU,PACU) 

8) Pemberian obat sesuai formularium rumah sakit 

9) Pelayanan darah 

10) Bahan dan alat kesehatan habis pakai 

11) Persalinan dengan resiko tinggi 

 

Berdasarkan mekanisme yang telah dijalankan dan menjadi pedoman 

aparat Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan 
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kepada masyarakat dalam Program PKMS Gold, maka aparat Dinas Kesehatatan 

Kota Surakarta telah berusaha untuk menuangkan sikap responsifnya terhadap 

kebutuhan akan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dalam Program 

PKMS tersebut. Dengan demikian, sistem pelayanan dari  Dinas Kesehatan dalam 

Program PKMS Gold di Kota Surakarta dapat mempermudah masyarakat miskin 

dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang diharapkan. Dalam membuat 

sistem pelayanan tersebut Dinas kesehatan berusaha untuk membuatnya 

sesederhana mungkin sehingga mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Hal ini 

membuktikan bahwa Dinas Kesehatan telah memiliki prinsip kesederhanaan dan 

kejelasan dalam membuat sistem pelayanan tersebut. 

Prosedur yang telah disebutkan diatas, juga telah disosialisasikan melalui 

pamflet yang telah disediakan oleh pihak Dinkes Kota Surakarta supaya warga 

paham mengenai Program PKMS Gold tersebut. Dengan demikian menandakan 

bahwa Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga telah memiliki prinsip keterbukaan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kota 

Surakarta. 

Secara ringkas hasil penelitian mengnai sistem pelayanan PKMS gold 

Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dapatdilihat dalam tabel berikut : 

Tabel III.3 

Hasil Penelitian Sistem Pelayanan di Dinas Kesehatan  

Pemerintah Kota Surakarta  

Sistem Pelayanan Kesehatan Hasil Penelitian 

1. Menganut prinsip kejelasan dan 

kesederhanaan 

 

· Sudah terdapat kejelasan dalam masalah 

distribusi dan pembuatan kartu sehingga 

masyarakat tidak lagi dipersulit untuk 
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2. Prinsip keterbukaan 

mendapatkan kartu PKMS gold 

mengingat Pemerintah Kota Surakarta 

telah menentukan siapa yang berhak 

untuk mendapatkan kartu PKMS gold. 

Disamping itu warga yang belum 

terdaftar bisa mengajukan langsung ke 

Dinkes dan Prosesnya pun cukup 

sederhana sehingga mudah untuk 

dipahami.   

· Dinkes berusaha untuk terbuka kepada 

masyarakat mengenai pelayanan apa 

saja yang diberikan dalam program 

PKMS gold mengingat semua jenis 

pelayanan yang berhak untuk diterima 

peserta telah ditulis didalam kartu 

PKMS gold tersebut 

 

 

D. Sarana dan Prasarana 

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin Kota Surakarta 

maka diperlukan sarana dan prasarana kesehatan untuk menunjang pelayanan 

kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam Program PKMS Gold 

tersebut. Sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap sangat menunjang 

pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat miskin dalam Program 

PKMS Gold di Kota Surakarta untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Berikut 

ini akan dikemukakan mengenai kebutuhan masyarakat miskin Kota Surakarta 

akan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Surakarta  yang digunakan untuk 
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menunjang pelayanan kesehatan khususnya kepada masyarakat miskin dalam 

Program PKMS Gold. 

 

Tabel III.4 

Daftar Puskesmas di Kota Surakarta 

No Nama Alamat Telepon 
1 Pajang (rawat Inap) Jl Sidoluhur Selatan 714594 
2 Penumping Jl Ki Ageng Mangir Gg II 714832 
3 Purwosari Jl Flamboyan Dalam No. 2 716333 
4 Jayengan Jl Kartopuran 641257 
5 Kratonan Jl Pringgodani 34 Rt. 05/05 655539 
6 Gajahan Jl Veteran No. 46 654077 
7 Sangkrah Jl Indra Giri 655061 
8 Purwodinangratan Jl Surya 647545 
9 Ngoresan Jl Kartika IV No. 2 646919 
10 Sibela (rawat Inap) Jl Sibela Timur I Mojosongo 651255 
11 Nusukan Jl. Sriwijaya Utara III No. 5 717736 
12 Manahan Jl Srigunting VII No. II 719313 
13 Gilingan Jl Bibis Wetan Rt. 03 Rw. 19 637025 
14 Banyuanyar (Rawat Inap) Jl Bone Utara No. 38 711244 
15 Setabelan Jl DI Panjahitan No 5 641033 

 
Sumber : www.surakarta.go.id (info kesehatan : Puskesmas) 

 

Berdasarakan daftar tabel Puskesmas di Kota Surakarta tersebut, dapat 

diketahui bahwa jumlah puskesmas yang ada di Kota Surakarta telah tersebar di 

berbagai daerah yang ada di Kota Surakarta. Dengan adanya 15 (limabelas) 

puskesmas tersebut, diharapkan mampu membantu mayarakat khususnya 

masyarakat miskin dalam Program PKMS Gold untuk dapat mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang terjangkau tempatnya. Semua puskesmas yang tersebar 

diberbagai daerah di Kota Surakarta tersebut diperuntukkan untuk membantu 
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meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat khususnya 

kepada masyarakat miskin dalam Program PKMS Gold di Kota Surakarta. 

Tabel III.5 
Daftar Rumah Sakit di Kota Surakarta 

No Nama Alamat Telepon 

1 RS Moewardi 
Jl. Kol. Sutarto 132 
Surakarta 

637415 
633634 
664664 
661313 

2 RS Brayat Minulyo 
Jl. Dr. Setia Budi 106 
Surakarta 716646 

3 RS Kasih Ibu 
Jl. Brigjen Slamet Riyadi 
402 714422 

4 RS Tri Harsi 
Jl. Mongonsidi 82 
Surakarta 

656903 
646061 

5 RS Panti Waluyo 
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 
1-2 Surakarta 712077 

6 RS Panti Kosala (Dr. Oen) 
Jl. Brigjen Katamso 55 
Surakarta 643139 

7 RS Islam Kustati 
Jl. Kapten Mulyadi No. 
249 Surakarta 643013 

8 RS PKU Muhammadiyah 
Jl. Ronggo Warsito 130 
Surakarta 714578 

9 RS TK IV Slamet Riyadi 
Jl. Brijen Slamet Riyadi 
321 Surakarta 

726700 
719606 

10 RSJD Surakarta 
Jl. KH Dewantoro 80 
Jebres Surakarta 641442 

11 RS Daerah Banjarsari 
Jl Lumban Tobing 10 
Surakarta 632024 

12 
RS. Yan Med Dasar 
Mojosongo 

Jl. Malabar Utara III 
Mojosongo 853359 

13 RS Islam Surakarta 
Jl. Jend. Ahmad Yani 
Pabelan 

710571 
723309 
725134 

14 
RSK Jiwa Syaraf Puri 
Waluyo 

Jl. Slamet Riyadi No. 301-
303 

710683 

15 
RS Ortopedi Prof Dr. 
Soeharso 

Jl. Jend. Ahmad Yani 
Surakarta 

714458 
713046 

 
Sumber : www.surakarta.go.id (info kesehatan : rumah sakit) 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah rumah sakit yang 

ada di Kota Surakarta telah tersebar diberbagai daerah di Kota Surakarta. Hal 
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tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah Kota Surakarta agar 

masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk dapat mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang dekat dengan daerahnya. Sedangkan bagi masyarakat miskin 

dalam Program PKMS Gold, banyaknya rumah sakit yang ada di Kota Surakarta 

tersebut dapat membantu mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

rujukan dari berbagai puskesmas yang ada di Kota Surakarta. 

Tabel III.6 

Daftar Rumah Bersalin di Kota Surakarta 

No Nama Alamat Telepon 
1 RB. Purwopuran Jl. Suryo No. 34 637201 
2 RB. Margowaluyo Jl. Mangunsarkoro 89 717801 
3 RB. Annisa Jl. Veteran 113 646695 
4 RB. Seger Waras Jl. Haryo Panular 721512 
5 RB. Barokah Pajang Rt 03/VIII 712639 
6 RB. Amanah Ibu (Poned) Jl. Slamet Riyadi 381 - 
7 RB. PKU sampangan Sampangan 633894 
8 RB. Budi Luhur Jl. Basuki Rahmat 26 710471 
9 RB Al Firdaus Jl. Wirengan No. 4 641346 

10 RB. MTA Jl. Serayu No 4 Rt.02 Rw. XIII - 
 

Sumber : www.surakarta.go.id (info kesehatan : rumah bersalin) 

 

Daftar rumah sakit bersalin yang ada di Kota Surakarta tersebut juga 

merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk 

menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Surakarta. Dengan 

adanya berbagai macam rumah sakit bersalin tersebut, masyarakat akan 

mempunyai banyak pilihan untuk memeriksakan kesehatan mereka, khususnya 

bagi mereka yang sedang menjalani persalinan. 
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Tabel III.7 

Daftar Apotek di Kota Surakarta 

No Nama Alamat Telepon 
1 Apotek 24 Jl. Slamet Riyadi 444 Surakarta 729363 
2 Anda Jl. Keryen Tendean 55 723467 
3 Anugrah Abadi Jln Yos Sudarso 364 A 662116 
4 Apollo Jl. Coyudan 107 Surakarta 635670 
5 Aria Jl. Monginsidi 4 Surakarta 651167 
6 Balapan Jl. S. Parman 151 52480 652480 
7 Banyu Agung Jl. Ki Mangun Sarkoro 44 7075885 
8 Banyu Anyar Jl. Adi Sumarmo 262 7082632 
9 Baron Jl. Dr. Rajiman 375 712883 

10 Budi Asih Jl. Urip Sumoharjo 104 54260 636712 
11 Berkah Jl. Bayangkara 731286 
12 Berseri Jl. Arifin 41 51651 651651 
13 Bukti Sehat Jl. Brigjen Sudiarto 34 631423 
14 Bunda Jl. Yosodipuro 146 718960 
15 Bagas Waras Jl. Pandu Dewanata 87 636380 
16 Cengklik Jl. Letjen Sutoyo   
17 Cahaya Sehat Jl. Adi Sumarmo 71 Praon 723685 
18 Medika Farma Jl. Prof Suharso 54 736339 
19 Dempo Farma Jl Brigjen Katamso 170 851763 
20 Danusuman Jl. Dewi Sartika 634789 
21 Dawung Jl. Yos Sudarso 382 655443 
22 Danika Jl. Muh Yamin 119 722883 
23 Erlangga Jl. Urip Sumoharjo 136 644622 
24 Fajar Jl. Dr. Rajiman 349 Laweyan 713604 
25 Fajar Indah Jl. Fajar Indah utama 2 710040 
26 Gajahan Jl. Veteran 655880 
27 Gading Jl. Veteran 65 643159 
28 Gili Farma Jl. Sutan Syahrir 172 633215 
29 Guardian Jl. Slamet Riyadi 730545 
30 Hidup Sehat Jl. Homggowongso 126 713664 
31 Indanas Jl. Slaamet Riyadi 87 641098 
32 Indah Medika Jl. Ronggowarsito 51 652390 
33 Asyka Jl. Adi Sucipto 88 710531 
34 Indra Jl. Joko Tingkir 6 A Pajang 622122 
35 In-yu Jl. Klengkeng 8 Rt. 02/08 Kerten   
36 Fajar Jl. Prof Suharso 253 8,157E+09 
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37 Jamsaren Jl. Veteran 253 665935 
38 Jati Waluyo Jl. Dr Muwardi 33 714956 
39 Jaya Sakti Jl. Jaya Wijaya 45 854190 
40 Jebres Jl. Kol. Sutarto 53 653135 
41 Juanda Jl. Ir Juanda 133 643988 
42 Jempol Jl. Kartini 9 641996 
43 Kimia Farma Jl. Kol Sutarto 57 633313 
44 Kimia Farma Jl. Adi Sucipto 70 718014 
45 Kimia Farma Jl. Yos odipuro 21 716636 
46 Kondang Sehat Jl. Gajah Mada 112 635148 
47 Kandang Sapi Jl. Brigjen Katamso 62 666859 
48 Klewer Jl. Yos Sudarso 55 656908 
49 Kita Jl. Yosodipuro 101 A 740906 
50 Kondang waras Jl. RDr. Radjiman 275 713065 
51 Kratonan Jl. Yos Sudarso 212 655125 
52 Katangan Jl. Kapten Mulyadi 299 648850 
53 Kencana Jl. Yosodipuro 116 A 717440 
54 Keprabon Jl. Adi Sumarmo 42 A 736288 
55 Kepunton Jl. Sutan Syahrir 172 643870 
56 Kerten Jl. Ahmad yani 395 719263 
57 Luhur Farma Jl. Pattimura 113 663821 
58 Luwes Jl. Yos Sudarso 243 635228 
59 LBC Jl. Soepomo 16 743308 
60 MM Farma Jl. Kol Sutarto 31 632237 
61 Makmur Farma Jl. MT. Haryono 37 716224 
62 Mitra Jl. Ronggowarsito 38 637450 
63 Marga Husada Jl. Agus Salim 2 716795 
64 Medica Jaya Jl. Hasanudin 125 713882 
65 Mojo Jl. Kyai Mojo rt. 01/05 666932 
66 Mulya Farma Jl. Ir Juanda 69 648324 
67 Munggung Jl. Setyo Budi  737474 
68 Mangkubumen Jl. Dr Soetomo 25 711758 
69 Mitro Husodo Jl. Karonsil 69 Kamlayan 651239 
70 Mitra 24 Jl Kol Sutarto 35 7083737 
71 Mita Jl. Sungai Serayu 12 654894 
72 Mikro Jl. Dr. Radjiman 489 721713 
73 Nadia Jl. Sampangan 115 634537 
74 Natasya Jl. Dr Radjiman 452 740200 
75 Ndang Saras Jl. Prof Suharso 22 Jajar 7000047 
76 Nusukan Jl. Adi Sumarmo 28 713329 
77 Nunggraheni Jl. Veteran 150 643026 
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78 Nurrita Jl. Gatot Subroto 230 642681 
79 Nyata Sehat Jl. Veteran 333 715961 
80 Nur Asyifa Jl. Letjen Sutoyo 38 742068 
81 Notria Farma Jl. Yos Sudarso 173 655208 
82 Olive Dr. C. Mangunkusumo 33 713719 
83 Pasar Legi Jl. S. Parman 131 635636 
84 Pasar Pon Jl. Slamet Riyadi 124 633884 
85 Pringgolayan Jl. Pangeran Wijil 23 737759 
86 Puri Waluyo Jl. Slamet Riyadi 301 710683 
87 Padma Jl. R. M. Said 156 723164 
88 Puspa Jl. Letjen Sutoyo 05 5809090 
89 Ruri Jl. Dr. Soepomo 42 717981 

90 
Ruri 
Mangkuhudan Jl. KH Samanhudi 82 714407 

91 Rapi Jl. Ronggowarsito 161 713067 
92 Respati Jl. KH Samanhudi 44 7201554 
93 Restu Saras Jl. Gajah Mada 73 635239 
94 Ratna Jl. Kerinci Clolco 853118 
95 Restu Waras Jl. Ahmad Yani 141 637443 
96 Retno Jl. Truntun 7 Sondakan 7012383 
97 Satria Farma Jl. Gatot Subroto 192 D 662532 
98 Sari Asih Jl. RE Martadinata 42 644206 
99 Sestu Adi Jl. Dr.; Radjiman   
100 Solo Farma Jl. Nusukan 156 718488 
101 Subur Jl. Kapten Tendean 135 719866 
102 Sumber Husada Jl. Letjen Suprapto 49 716816 
103 Surakarta Jl. Kapten Mulyadi 45 637447 
104 Setia Budi Jl. Setia Budi 10 Gilingan 736247 
105 Setyo Putro Jl. Gajah Mada 98 684071 
106 Sehat Jl. Mojosongo 625452 
107 Sakti Jl. Sutan Syahrir 110 651809 
108 Sungai Kerit Jl. Letjen Sutoyo 5 854445 
109 Sani Farma Jl. Dr. Radjiman 155 718882 
110 San Farma Jl. Surya 118 641782 
111 Sondakan Jl. KH Agus Salim 50 E 7002010 
112 Sumber Sehat Jl. Adi Sumarmo 249 736558 
113 Surya Sehat JL. Lingga 3 Pringgading 633395 
114 Syifa Farma Jl. Kapten Tendean 718335 
115 Surya Farma Jl. Monginsidi 197 644163 
116 Tiphara Jl. Gajah Mada 61 729039 
117 Tisanda Medika Jl. Kerinci 3 Manahan 719306 
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118 Tjoyudan Jl. Dr. Radjiman 168 635430 
119 Totogan Jl. RM Said 6 635712 
120 Tamrin Jl. Tamrin 51 714948 
121 Taruna Sehat Jl. Tangkuban Perahu 44 Mjs 7517237 
122 Tugu Lilin Jl. Radjiman 634 B 712820 
123 Vihari Jl. Panembahan 24 728562 
124 Wijaya Husada Jl. Urip Sumoharjo 65 713988 
125 Wijaya Jl. Gajah Mada 69 713052 
126 Widuran Jl. Sutan Syahrir 101 633045 
127 Warung Miri Jl. RE Martadinata 79 634206 
128 Wahyu Farma Jl. MT Haryono 55 714881 
 
Sumber : www.surakarta.go.id (info kesehatan : apotek) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa banyaknya apotek yang 

tersebar luas di Kota Surakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat di Kota 

Surakarta untuk mendapatkan berbagai macam obat yang sesuai untuk 

meningkatkan kesehatan mereka. Masyarakat tidak akan mengalami kesulitan jika 

harus mencari tempat untuk mendapatkan obat yang sesuai bagi kesehatannya. 

Berbagai macam sarana dan prasarana yang telah ada tersebut bertujuan 

untuk menunjang kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin Kota 

Surakarta dalam Program PKMS Gold. Namun belum menjadi jaminan bahwa 

berbagai macam sarana dan prasarana yang digunakan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam Program 

PKMS Gold tersebut dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat miskin dalam 

Program PKMS Gold tersebut. 

Secara ringkas hasil penelitian mengenai sarana dan prasarana pendukung 

program PKMS gold di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 
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Tabel III.8 

Hasil Penelitian Sarana dan Prasarana Pendukung PKMS Gold 

 di Dinas Kesehatan  

Pemerintah Kota Surakarta  

Sarana dan Prasarana Kesehatan Hasil Penelitian 

1. Puskesmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rumah Sakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Jumlah puskesmas yang ada di Kota 

Surakarta telah tersebar di berbagai 

daerah yang ada di Kota Surakarta. 

Dengan adanya 15 (limabelas) 

puskesmas tersebut, diharapkan mampu 

membantu mayarakat khususnya 

masyarakat miskin dalam Program 

PKMS Gold untuk dapat mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang terjangkau 

tempatnya 

· Jumlah rumah sakit yang ada di Kota 

Surakarta telah tersebar diberbagai 

daerah di Kota Surakarta. Dengan adnya 

15 RS tersebut merupakan salah satu 

langkah pemerintah Kota Surakarta agar 

masyarakat mempunyai banyak pilihan 

untuk dapat mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang dekat dengan daerahnya. 

Sedangkan bagi masyarakat miskin 

dalam Program PKMS Gold, banyaknya 

rumah sakit yang ada di Kota Surakarta 

tersebut dapat membantu mereka untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan 
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3. Rumah Sakit Bersalin 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apotik 

rujukan dari berbagai puskesmas yang 

ada di Kota Surakarta. 

· Daftar rumah sakit bersalin yang ada di 

Kota Surakarta berjumlah 10 RSB. hal 

tersebut juga merupakan fasilitas yang 

diberikan oleh pemerintah Kota 

Surakarta untuk menunjang peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat di Kota 

Surakarta khususnya bagi mereka yang 

sedang menjalani proses persalinan. 

· Banyaknya apotek yang berjumlah 128 

tersebar luas di Kota Surakarta 

memberikan kemudahan bagi 

masyarakat di Kota Surakarta untuk 

mendapatkan berbagai macam obat yang 

sesuai untuk meningkatkan kesehatan 

mereka 

 

 

Secara keseluruhan penilaian terhadap manajemen pelayanan yang 

dilakukan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dalam pelayanan Program 

PKMS Gold ddilihat dari strategi pelayanan (service strategy), sumber daya 

pemberi pelayanan (sevice people), sistem pelayanan (service system) serta sarana 

dan prasarana pendukung yang diterapkan telah baik walaupun dalam 

pelaksanaannya masih ada kekurangan-kekurangan atau keterbatasan. Diharapkan 

kedepannya keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat diminimalisasi agar Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dapat lebih meningkatkan lagi kualitas 

pelayanannya terhadap masyarakat.  

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



 cxxv 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam menilai manajemen pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dalam Program Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Kota Surakarta (PKMS) Gold maka dapat dilihat dari ketiga 

komponen manajemen pelayanan yang terdiri dari strategi pelayanan (Service 

strategy), sumber daya pemberi pelayanan (Service people), sistem pelayanan 

(Service system) yang diterapkan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 

Surakarta serta terdapatnya sarana dan prasarana pendukung seperti rumah sakit, 

puskesmas dan apotik serta fasilitas kesehatan yang lainnya, sesungguhnya antara 

komponen yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan karena keempat 

komponen tersebut saling berkaitan demi tercapainya tujuan dari suatu organisasi 

Penilaian terhadap manajemen pelayanan Dinas Kesehatan Pemerintah 

Kota Surakarta dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota 

Surakarta (PKMS) Gold secara umum dinilai telah baik walaupun dalam 

pelaksanaannya masih menemui keterbatasan-keterbatasan. Penilaian yang telah 

baik ini didasarkan pada hasil penelitian terhadap tiga aspek manajemen 

pelayanan yang terdiri dari strategi pelayanan (Service strategy), sumber daya 

pemberi pelayanan (Service people), dan  sistem pelayanan (Service system) serta 

sarana dan prasarana. 

Penilaian terhadap strategi pelayanan dalam program PKMS Gold 

berdasarkan hasil penelitian meliputi  
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1. Strategi penataan dan peningkatan kualitas SDM, sebagai upaya untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualtas sehingga dapat 

memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Yang termasuk dalam 

strategi penataan dan peningkatan kualitas SDM adalah : 

a. Pendidikan dan latihan (Diklat), diupayakan untuk maningkatkan 

kemampuan pegawai sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa 

optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. 

b. Transfer Pengetahuan, terjadi kalau ada pegawai yang dimutasi. 

Namun transfer yang telah bahkan sering terjadi bukanlah transfer 

pengetahuan langsung karena transfernya hanya dilakukan dengan cara 

mempelajari dokumen-dokumen yang telah ada dan apabila ada hal 

yang tidak jelas barulah ditanyakan kepada yang bersangkutan. 

c. Studi banding kedaerah lain, diupayakan untuk mencari cara terbaik 

dalam pengelolaan pelayanan kesehatan. Namun setelah dilaksanakan 

studi banding hasilnya tidak dapat diterapkan secara keseluruhan 

mengingat kondisi tiap-tiap daerah adalah berbeda antara satu dengan 

yang lain. 

 

2. Strategi peningkatan manajemen pembangunan kesehatan, sebagai upaya 

untuk meningkatkan penatalaksanaan pembangunan kesehatan yang 

efektif, efisien dan akuntabel. Yang termasuk strategi didalamnya adalah : 
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a. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIMKES), mengingat 

sistem informasi sangat diperlukan dimasa modern seperti saat ini 

dimana dengan sistem tersebut bisa membantu meringankan pekerjaan 

karena para pegawai bisa mendapatkan informasi mengenai pekerjaan 

mereka dengan cepat dan tidak perlu datang ketempat informasi 

tersebut disampaikan. 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana, untuk menciptakan kenyamanan 

dalam melaksanakan tugas sehingga tidak mengganggu kegiatan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.   

c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Dengan penyediaan 

peralatan dan perlengkapan kantor baik itu pembelian maupun 

perbaikan dapat meningkatkan kinerja para pegawai mengingat fungsi  

peralatan dan perlengkapan tersebut adalah untuk membantu 

meringankan pekerjaan para pegawai. 

 

3. Strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan, Sebagai upaya untuk 

meningkatkan pemerataan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan 

berdaya guna serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat dengan 

menitikberatkan pada upaya promotif dan preventiv. Strateginya meliputi : 

c. Puskesmas sore hari, merupakan penambahan jam buka Puskesmas 

yang dahulu cuma sampai jam dua siang sekarang waktu untuk berobat 

diperpanjang sampai sore hari karena terkadang masyarakat ada yang 
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membutuhkan pelayanan pengobatan di Puskesmas pada sore hari 

karena mungkin kesibukan dari pekerjaan 

d. Bantuan pengobatan di Rumah Sakit, dilakukan bila obat yang 

diperlukan tidak sesuai dengan formularium yang ada padahal pasien 

benar-benar membutuhkan obat tersebut maka Dinkes memberikan 

bantuan pengobatan. 

 

Penilaian terhadap sumber daya pemberi pelayanan (service people) sudah 

baik, disamping itu dengan adanya sistem pengaduan untuk menangani keluhan 

maka semua hal yang berkaitan dengan kinerja petugas dapat diminimalisasi dan 

dengan adanya sistem pengaduan ini maka semakin memudahkan masyarakat 

untuk menyampaikan keluhannya terhadap dinas. 

Sedangkan untuk penilaian terhadap sistem pelayanan (service system)  

yang didasarkan pada prinsip kejelasan dan kesederhanaan, adalah sudah cukup 

jelas dan sederhana. Hal ini terbukti dengan sudah terdapat kejelasan dalam 

masalah distribusi dan pembuatan kartu sehingga masyarakat tidak lagi dipersulit 

untuk mendapatkan kartu PKMS gold mengingat Pemerintah Kota Surakarta telah 

menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan kartu PKMS gold. Disamping 

itu warga yang belum terdaftar bisa mengajukan langsung ke Dinkes dan 

Prosesnya pun cukup sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Disamping itu 

juga telah terdapat prinsip keterbukaan dalam memberikan pelayanan Program 

PKMS gold mengingat semua jenis pelayanan yang diberikan dalam program 
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PKMS gold dan pelayanan yang berhak untuk diterima peserta telah ditulis 

didalam kartu PKMS gold tersebut 

Dalam program PKMS Gold sarana dan prasarana pendukung seperti 

Rumah sakit, puskesmas dan apotik yang ada di Kota Surakarta sudah cukup baik 

sehingga memudahkan masyarakat peserta program PKMS Gold untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. 

 Dengan penilaian terhadap ketiga komponen pelayanan seperti yang telah 

dipaparkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan Pemerintah 

Kota Surakarta dalam manajemen pelayanan Program PKMS Gold telah baik hal 

ini dibuktikan dari wawancara dengan masyarakat yang sebagian besar 

menyatakan puas terhadap apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Surakarta dalam hal penerbitan kartu PKMS Gold walaupun 

dalam pelaksanaannya masih terdapat sedikit kekurangan-kekurangan atau 

keterbatasan namun pihak Dinas berusaha untuk meminimalisasi dengan 

merespon apa yang menjadi keluhan-keluhan dari masyarakat melalui sistem 

pengaduan yang telah disediakan, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. 

 

B. Saran 

Walaupun dalam pelaksannannya manajemen pelayanan Dinas Kesehatan 

Pemkot Surakarta dalam Program PKMS dinilai telah baik. Namun sekiranya 

masih terdapat saran yang harus disampaikan kepada Dinas Kesehatan Pemerintah 
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Kota Surakarta. Saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Dinas Kesehatan sebenarnya telah memanfaatkan teknologi informasi 

sebagai salah satu media untuk membantu melaksanakan tugas Dinas dan 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun di Dinas 

Kesehatan itu sendiri belum memiliki tenaga ahli dibidang teknologi 

informasi sehingga jika terjadi permasalahan selalu bekerja sama dengan 

pihak Puskom di Pemkot Surakarta. Oleh karena itu diharapkan Dinas 

Kesehatan bisa mempunyai tenaga ahli dibidang teknologi informasi 

sehingga bila terjadi permasalahan dapat segera diatasi dengan demikian 

tidak akan mengganggu dalam melaksanakan tugas. 

2. Dinas kesehatan hendaknya memperhatikan pihak pemberi pelayanan 

kesehatan misalnya seperti Rumah Sakit sehingga tidak terdapat 

pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada 

mengingat pengalaman yang sudah-sudah bahwa terdapat pasien yang 

menggunakan fasilitas askes terutama dari masyarakat miskin 

dinomorduakan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. 

3. Dinas kesehatan hendaknya juga memperhatikan data dari BPS mengenai 

masyarakat yang berhak untuk mendapatkan pelayanan benar-benar sesuai 

dengan kenyataanya mengingat fenomena yang ada banyak terdapat 

masyarakat yang pura-pura miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang tersedia. Hal ini untuk mengantisipasi adanya bantuan yang salah 

sasaran. 
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4. Untuk menghindari permaslahan yang berkaitan dengan sumber daya 

pemberi pelayanan (service people) dalam melaksanakan tugasnya maka 

Dinas Kesehatan perlu melaksanakan evaluasi setiap hari sehingga jika ada 

kekurangan atau keluhan dari masyarakat bisa segera diperbaiki.       
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