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MOTTO
َّ يَا أَيُّهَا الَّ ِذيهَ آ َمنُىا ا ْستَ ِعينُىا ِبال
ََّللا َم َع الصَّا ِب ِريه
َ َّ صب ِْر َوالص َََّل ِة ۚ إِ َّن
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (QS. AlBaqarah Ayat 153)1
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QS. Al-Baqarah (2) : 153

iv

ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap peranan Badan Layanan Umum
Daerah Puskesmas Aur Duri kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan
Setelah menjadi BLUD. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui
bentuk kebijakan Badan Layanan Umum Daerah Pukesmas Aur Duri
kotaJambi, untuk mengetahui peranan Badan Layanan Umum Daerah di
Puskesmas dalam memberikan pelayanan. Skripsi ini menggunakan
pendekatan

kualitatif

dengan

metode

pengumpulan

data

melalui

wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : pertama
kebijakan Puskesmas Aur Duri Kota Jambi setelah menjadi BLUD
Puskesmas dapat merekrut tenaga non PNS/tidak tetap,tugas pokok dan
fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan ,pengalaman,dan masa
kerja.Untuk tenaga kerja berlatar belakang medis dalam pengelolaan
BLUD, dapat meningkatkan kemampuan nya dalam memahami BLUD
dengan upaya pelatihan.Sehingga sumber daya manusia akan dapat
bermamfaat secara optimal.Pelatihan yang di lakukan bisa berupa pelatihan
pelaporan keuangan BLUD dan system akutansi keuangan,bisa juga study
banding Puskesmas yang telah menjadi BLUD lebih dulu.Keberhasilan
implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memamfaatkan
sumber daya yang tersedia,baik sumber daya manusia maupun sumber daya
non manusia.
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap peranan Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas Aur Duri kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan Setelah menjadi
BLUD. Sebagai tujuan antaranya adalah

untuk mengetahui bentuk kebijakan

Badan Layanan Umum Daerah Pukesmas Aur Duri kotaJambi, untuk mengetahui
peranan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas dalam memberikan
pelayanan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai
berikut : pertama kebijakan Puskesmas Aur Duri Kota Jambi setelah menjadi
BLUD Puskesmas dapat merekrut tenaga non PNS/tidak tetap,tugas pokok dan
fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan ,pengalaman,dan masa kerja.Untuk
tenaga kerja berlatar belakang medis dalam pengelolaan BLUD, dapat
meningkatkan kemampuan nya dalam memahami BLUD dengan upaya
pelatihan.Sehingga sumber daya manusia akan dapat bermamfaat secara
optimal.Pelatihan yang di lakukan bisa berupa pelatihan pelaporan keuangan
BLUD dan system akutansi keuangan,bisa juga study banding Puskesmas yang
telah menjadi BLUD lebih dulu.Keberhasilan implementasi kebijakan sangat
tergantung dari kemampuan memamfaatkan sumber daya yang tersedia,baik
sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan
kesehatan kepada masyarakat maka di setiap Kecamatan dibangun instansi
pemerintah sebagai unit penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat,
yakni Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas.
Secara umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh
Puskesmas meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya
pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitasi (pemulihan
kesehatan).1
Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya melalui upaya kesehatan seperti yang dicanangkan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) perlu adanya pelayanan
kesehatan yang baik dan berkualitas oleh penyelenggara kesehatan, oleh
sebab itu dituntut kinerja yang tinggi dari penyelenggara kesehatan itu
sendiri.

1

Departemen Agama RI, Buku Panduan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Jakarta,
Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal 2009) hlm 1

1

2

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diIndonesia yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.
Dengan ditetapkannya kebijakan pelayanan puskesmas

menjadi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kota jambi diharapkan Puskesmas
dapat meningkatkan tanggung jawab seluruh jajaran Puskesmas dalam
menyajikan BLUD bisa meningkatkan layanan kesehatan yang menjadi
hak peserta Program Jaminan Kesehatan. Sementara itu, Menteri/pimpinan
lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak
dihasilkan. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran yang
lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki, mengingat
tingkat kebutuhan dana yang semakin tinggi sementara sumber dana yang
tersedia tetap terbatas.2
Berdasarkan Peraturan Walikota jambi Nomor 8 2017 ada sebanyak
2 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diwilayah Kota jambi telah
dipersiapkan. Kedua Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Buluran Kenali
dan Puskesmas Aurduri
(BLUD)
2

memungkinkan

Dengan status Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas

untuk

meningkatkan

kualitas

Departemen Agama RI, Buku Panduan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Jakarta,
Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal 2009) hlm. 1

3

pelayanan kesehatan masyarakat, baik pelayanan rawat jalan maupun rawat
inap. Hal ini dikarenakan Puskesmas dengan status Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) dapat mengelola keuangannya tanpa terbentur alur
birokrasi yang rumit.3
Dengan ditetapkannya dua Puskesmas tersebut, sebagai Badan
Layanan Umum Daerah, peneliti memilih Puskesmas Aur Duri sebagai
Lokasi Penelitian dikarenakan Puskesmas Aur duri merupakan salah satu
Puskesmas dimana Puskesmas nya memiliki Income lebih besar dari pada
Puskesmas Rawangsari kota baru yang merupakan acuan untuk mengetahui
kualitas pelayanan yang ada dipuskesmas, dan merupakan satu-satunya
Puskesmas yang telah mencapai akreditasi B, dengan adanya akreditasi B
memastikan bahwa instansi tersebut menawarkan produk-produk yang
berkualitas sekaligus mendorong dan bertindak atas permintaan pengguna
jasa pelayanan.
Puskesmas Aur Duri setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan
Umum, diberikan kebebasan dan dituntut untuk memberikan peningkatan
pelayanan nya kepada masyarakat yang secara langsung menggunakan
barang/jasa layanan sehingga dapat bertanggung jawab terhadap hasil yang
diberikan. Puskesmas tersebut akan mengelola sendiri keuangannya, tanpa
memiliki ketergantungan kepada Pemerintah Daerah seperti yang terjadi
selama

ini.

Perubahan

status

dinilai

akan

mempermudah

untuk

mengembangkan Puskesmas utamanya dalam melayani masyarakat secara
maksimal.
3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, Pasal 1 ayat (1)

4

Berdasarkan pengamatan, penelitian terhadap kualitas pelayanan
kesehatan Puskesmas di Puskesmas Aur duri perlu dilakukan, agar
pelayanan yang kurang optimal dapat diperbaiki dan pelayanan dengan nilai
mutu terbaik dapat dipertahankan. Dengan memperhatikan kondisi lapangan
serta dukungan informasi yang peneliti dapatkan, maka untuk menyingkapi
kenyataan tersebut peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam
penelitian ilmiah. Adapun

judul yang diangkat adalah : Analisis

Pelayanan Puskesmas Aur duri Setelah Menjadi Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) (Berdasarkan peraturan Walikota Jambi
Nomor 29 Tahun 2019).
Bahwa BLU boleh untuk mencari keuntungan. Akan tetapi mencari
keuntungan bukan merupakan tujuan utama, karena tujuan utama dari BLU
berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 adalah meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat

dalam

rangka

memajukan

kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan
penerapan praktik bisnis yang sehat.4
Puskesmas

adalah

fasilitas

pelayanan

kesehatan

yang

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya
pelayanan kesehatan perseoranagan tingkat pertama dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif,untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.Hal ini

4

Kementerian Agama. Proposal Remunerasi Badan Layanan Umum (BLU). (Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jambi 2017) hlm. 2

5

menyebabkan puskesmas harus mampu untuk meningkatkan pelayanan agar
dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.5
Perkembangan pengelolaan puskesmas baik dari aspek manajemen
maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari
lingkungan,yaitu antara lain bahwa puskesmas di tuntut untuk memberikan
pelayanan kesehatan yang bermutu,dan biaya kesehatan yang terkendali
yang berujung pada kepuasan pasien.
Tuntutan lainnya pengendalian biaya.pengendalian biaya merupakan
merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak
yaitu mekanisme pasar,tindakan ekonomis,sumber daya manusia yang di
miliki dan tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi puskesmas
itu sendiri.
Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat,secara umum
puskesmas merupakan layanan jasa yang disediakan untuk kalangan
menengah kebawah.
Biaya kesehatan cenderung meningkat menuntut puskesmas untuk
secara mandiri mengatasi permasalahan tersebut.Peningkatan biaya
kesehatan merupakan penomena tersendiri bagi puskesmas yang melayani
karena puskesmas memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan
menengah kebawah.Akibatnya puskesmas di harapkan dapat menjadi pusat
pelayanan kesehatan masyarakat yang murah dan bermutu melalui BLU.

5

Kementerian Agama. Proposal Remunerasi Badan Layanan Umum (BLU). (Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jambi 2017) hlm. 3
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B. RUMUSAN MASALAH
1.

Bagaimana BLUD Puskesmas Aur Duri dalam meningkatkan kualitas
Pelayanan terhadap masyarakat Kota Jambi ?

2. Apa sajakah kendala yang di ditemui Puskesmas Aur Duri dalam
melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah ?
3. Bagaimana strategi Puskesmas Aur Duri dalam meningkatkan pelayanan
melalui Badan Layanan Umum Kota Jambi ?
C. BATASAN MASALAH
Dari latar belakang diatas penulis membatasi permasalahan yang
akan dibahas, sehingga tidak keluar dari topik permasalahan yaitu penulis
hanya membahas tentang Analisis Pelayanan Puskesmas Aur Duri Setelah
Perubahan Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kota Jambi.
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingan kualitas
Pelayanan Puskesmas Aur Duri Setelah menjadi Badan Layanan Umum
Daerah.
b. Ingin mengetahui kendala yang di temui puskesmas Aur duri dalam
meningkatkan Badan Layanan Umum
c. Ingin mengetahui strategi Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan
melalui Badan Layanan Umum Daerah.
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2. Kegunaan Penelitian
Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis tentang BLUD dalam
meningkatkan pelayanan umum di Puskesmas Aur Duri Kota Jambi
a.

Dapat di dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang
lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan
temuan temuan dalam bidang ini.

b.

Untuk memenuhi salah Satu persyaratan memperoleh Gelar
Sajana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Syariah Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin
Jambi.6

E. KERANGKA TEORI
Kerangka teori sangat diperlukan pada setiap penelitian dalam
rangka memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian.
Kerangka teori yang dimaksud harus mempunyai landasan atau yang
didasarkan pada suatu yang dapat menjadi acuan serta sumber atau dasar
dalam pengambilan kesimpulan di dalam memutuskan masalah yang
ditemukan.
Pertama, Pelayanan publik, Adapun teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori tentang pelayanan publik pelayanan umum atau
pelayanan publik menurut wasistiono dalam hardiansyah adalah pemberian
6

Ernitati, Analisis Kinerja Univeristas yang Berstatus Badan Layanan Umum (BLU).
(Studi Kasus Pada UIN Sulthan Syarif Kasim Riau). 8(1) : 46

8

jasa ,baik eloh pemerintah ,pihak swasta atau nama pemerintah ataupun
pihak swasta kepada masyarakat,dengan atau tanpa pembayaran guna
memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.berbeda dengan
pendapat di atas,Ratminto danWinarsih berpendapat bahwa : “pelayanan
public atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan,baik
dalam bentuk barang public maupun jasa public yang pada prinsipnya
menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah
dipusat,di daerah,dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang undangan”.7
Sedangkan pelayanan umum menurut moenir adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor
materiel melalui system,prosedur dan metode tertentu dengan rangka usaha
memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.Sinambela
berpendapat bahwa: “Pelayanan public adalah pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.negara didirikan oleh
public tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah haruslah
dapat

memenuhi

kebutuhan

yang

sesungguhnya

diharapkan

oleh

masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan,pendidikan,dan lain lain”.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas,dapat disimpulkan bahwan
pelayanan public adalah kegiatan pemberiaan layanan oleh penyelenggara
7

Ibid. hlm. 46

9

pelayanan public yaitu pemerintah,asas asas dalam pelayanan public dan
ketentuan perundang undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
baik dalam bentuk barang public maupun jasa public dengan tujuan agar
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ciri ciri pelayanan publik yang baik,dalam hal ini pelayanan bank
menurut kasmir adalah memiliki unsur unsur sebagai berikut:
a. Tersedianya karyawan yang baik
Karyawan yang baik harus ramah, sopan, menarik, cepat tanggap,
pandai bicara menyenangkan serta pintar, karena kenyamanan nasabah
sangat tergantung dari karyawan yang melayani dalam hal ini.
b. Tersediahnya sarana prasana yang baik
Peralatan dan pasilitas yang dimiliki seperti ruang tunggu dan ruang
untuk menerima tamu harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang
memadai sehingga membuat pelanggan merasa nyaman,betah dan tidak
bosan di ruangan tersebut.8
c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga akhir.
Pelanggan

merasa

puas

jika

mereka

merasakan

adanya

tanggungjawab dari karyawan tersebut.Apabila ada pelanggan yang tidak
dilayani secara tuntas akan menjadi citra yang buruk bagi perusahaan
tersebut.

8
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d. Mampun melayani antara cepat dan tepat
Karyawan harus melakukan pelayanan sesuai prosedur layanan yang
di tetapkan perusahaan.layanan yang diberikan harus sesuai jadwal dab
jangan membuat kesalahan.
e. Mampu Berkomunikasi
Karyawan harus mampu dengan cepat memahami keinginan
pelanggan,selain itu karyawan juga harus mampu berkomunikasi dengan
bahasa yang mudah dimengerti.
f. Transparansi Biaya
Biaya pelayanan harus tetap di tepatkan seminimal mungkin
setranparan mungkin.
g. Kepastian Jadwal dan durasi pelayanan
Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti,sehingga masyarakat
memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.9
A. Asas-Asas Pelayanan Publik
Menurut Ibrahim dalam mulyadi asas asas pelayanan publik antara lain :
1. Hak dan kewajiban, baik dari pemberi dan penerima pelayanan publik
publik tersebut harus jelas dan diketahu dengan baik oleh masing

9
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masing

pihak,sehingga

tak

ada

keraguan

keraguan

dalam

pelaksanaannya. 10
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan
kondisi kebutuhan dan

kemampuan masyarakatuntuk membayar

berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku dengan tetap
berpegang pada efisiensi dan efektifitasnya.
3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus
diupayakan agar dapat memberikan

keamanan, kenyamanan,

kelancaran dan kepastian hukum yang dapat di peranggung jawabkan
mestinya juga dengan penuh empati dalam pelayanan.
4. Pelayanan

publik

diselenggarakan

oleh

instansi

atau lembaga

pemerintah atau pemerintahan terpaksa harus mahal maka instansi atau
lembaga pemerintah atau pemerintahan yang bersangkutan wajib
memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
B. Standar Peyanan Publik
Sebagai yang diamanatkan undang undang nomor 25 tahun 2009
tentang pelayanan publik,bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik
baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung
maupun tidak langsung wajib menyusun,menetapkan,dan menerapkan
standar pelayanan setiap jenis layanan sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing masing. Dalam peraturan
mentri pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi nomor 15 tahun
10

Pasal 1 (1)
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2014 menjabarkan dari pelayanan publik yakni sebagai beriku t: Standar
pelayanan tolak ukuryang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilain kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan
janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas,cepat,mudah ,terjangkau,dan terukur.11
1. KERANGKA KONSEPTUAL
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana
pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia.
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang
bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatau
wilayah kerja (Depkes, 2011).

Pengertian puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang
berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran
serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh,
terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat
tinggal dalarn suatu wilayah tertentu (Azrul Azwar, 1996). 12
Puskesmas

merupakan kesatuan organisasi

fungsional

yang

menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu,
merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta
aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah
11

Agus Dwiyanto,Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaborasi,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2017), hlm. 18.
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dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa
mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Depkes, 2009). 13
Upaya penyelenggaraan kesehatan dalam meningkatkan prinsip
penyelenggaraan puskesmas,agar mampu mencapai tujuan yang di harapkan
serta mengembangkan dan membina pelayanan kesehatan di wilayahnya
secara efektif dan efesien.
Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat
pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama upaya kesehatan
di laksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan upaya kesehatan
masyarakat tingkat pertama sebagaimana

di maksud meliputi upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan
(permenkes RI No 75 2014).
Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka
peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistim
pelayanan kcsehatan di Indonesia. Sebagai sarana pelayanan kesehatan
terdepan di Indonesia, maka Puskesmas bertanggungjawab dalam
menyelenggarakan pelayartan kesehatan masyarakat, juga bertanggung
jawab dalatn menyelenggarakan pelayanan kedokteran.

13

Departmen Kesehatan. 2009. Sistem Kesehatan. Jakarta
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A. Visi dan Misi Puskesmas
Visi puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju
Indonesia sehat. Indikator utama yakni:
1. Lingkungan sehat.
2. Perilaku sehat.
3. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu.
4. Derajat kesehatan penduduk kecamatan.
Misi puskesmas, yaitu:
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya.
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di
wilayah kerjanya.
3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan
masyarakat berserta lingkungannya 14.
B. Kegiatan Pokok Puskesmas
Sesuai dengan kemampuan tenaga maupun fasilitas yang berbedabeda,maka kegiatan pokok yang dapat dilaksanakan oleh sebuah puskesmas
akan berbeda pula. Namun demikian kegiatan pokok Puskesmas yang
seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut : KIA, Keluarga Berencana,
Usaha

Perbaikan

Gizi,

Kesehatan

Lingkungan,

Pencegahan

dan

Pemberantasan Penyakit Menular, Pengobatan termasuk pelayanan darurat
karena kecelakaan, penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Sekolah,

14

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 5 ayat 2.
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Kesehatan Olah Raga, Perawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan dan
keselamatan Kerja, Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Jiwa, Kesehatan
Mata, Laboratorium Sederhana, Pencatatan Laporan dalam rangka Sistem
Informasi Kesehatan, Kesehatan Usia Lanjut dan Pcmbinaan Pengohatan
Tradisional.15
C. Fungsi puskesmas
Puskesmas diharapkan dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator
dan turut serta memantau terselenggaranya proses pembangunan di wilayah
kerjanya agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah
kerjanya. Hasil yang diharapkan dalam menjalankan fungsi ini antara lain
adalah terselenggaranya pembangunan di luar bidang kesehatan yang
mendukung terciptanya lingkungan dan perilaku sehat. Upaya pelayanan
yang diselenggarakan meliputi :
1.

Pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan
promotif dan preventif, dengan kelompok masyarakat serta sebagian besar
diselenggarakan bersama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah
kerja puskesmas.

2. Pelayanan medik dasar yang lebih mengutamakan pelayanan,kuratif dan
rehabilitatif dengan pendekatan individu dan keluarga pada umumnya
melalui upaya rawat jalan dan rujukan ( Depkes RI, 2007). 16

15
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Fungsi dari Puskesmas adalah:
1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka
kemampuan untuk hidup sehat.
3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan masyarakat di
wilayah kerjanya.
D. Jangkauan Pelayanan Puskesmas
Sesuai dengan keadaan geografi, luas wilayah, sarana perhubungan,
dan kepadatan penduduk dalam wilayah kerja Puskesmas. Agar jangkauan
pelayanan Puskesmas lebih merata dan meluas, Puskesmas perlu ditunjang
dengan Puskesmas pembantu, penempatan bidan di desa yang belum t
erjangkau oleh pelayanan yang ada, dan Puskesmas keliling. Disamping itu
pergerakkan peran serta masyarakat untuk mengelola posyandu.17
2. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, khususnya pasal 68 dan 69, instansi pemerintah yang tugas pokok
dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan
pola

pengelolaan

keuangan

yang

fleksibel

dengan

menonjolkan

produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan
umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dengan menjadi BLU,
diharapkan instansi tersebut dapat menerapkan manajemen keuangan
berbasis kinerja yang lebih baik. Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 yang mengatur tentang pengelolaan
17

Departmen Kesehatan. 2007. Direktorat Jendral Bina pelayanan Medik Standar Minimal
Pelayanan Kesehatan Gigi Puskesmas
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keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU). Aturan ini menjadi ladasan
hukum bagi instansi pemerintah lebih otonom dibidang keuangan. Pada
tahun 2012, dikeluarkan PP No 74 tahun 2012 tentang perubahan PP 23
Tahun 2005. Badan Layanan Umum, adalah instansi di lingkungan
Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan prinsip efisiensi dan
produktifitas yang harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Ini juga
menjadi dasar untuk meningkatkan sistem manajemen di instansi
pemerintah yang memberikan pelayanan publik agar mampu menghasilkan
pelayanan yang lebih bermutu dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. 18
Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada
sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber
daya aparatur manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih
banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung
maupun melalui media masa, terkait dengan prosedur yang berbelit-belit,
tidak ada kepastian jangka waktu, biaya yang harus dikeluarkan,
persyaratan yang tidak transparan, petugas yang tidak profesional, sehingga
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah.
Puskesmas sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang
perananpenting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas
dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri
serta harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau
18
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bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi Puskesmas untuk
meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait
dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional Puskesmas,
alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan
pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya
untuk mengukur kinerja. Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) berpeluang untuk dapat meningkatkan pelayanannya ke
masyarakat. Puskesmas akan mengelola sendiri keuangannya, tanpa
memiliki ketergantungan operasional ke Pemerintah Daerah (Pemda).

F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil hasil penelitian terdahulu yang
terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang di teliti.penulis
menemukan beberapa penelitian yang ada hubungan dengan masalah yang
akan di teliti, Adapun penelitian-penelitian yang terdahulu yang terkait atau
tinjauan pustaka yang pernah penulis temui berkaitan dengan skripsi penulis
yang berjudul, diantaranya:19
“Pengaruh Implementasi Badan Layanan Umum Daerah Pada
Sistem Pengelolaan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Dengan
Pendekatan Value For Money Puskesmas (Studi Kasus Pada BLUD UPTD
Puskesmas Boja I)” yang di tulis oleh Hatija Adjanni Libryan penelitian ini
cenderung membahas tentang

menganalisis kinerja keuangan Puskesmas

Boja I dengan pendekatan value for money (rasio ekonomis, rasio efisiensi
19

Khairina Nur Izzaty, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (Studi pada BLU
Universitas Diponegoro Semarang)”. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011
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dan rasio efektivitas dan mengetahui perubahan sistem pengelolaan
keuangan pada puskesmas setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 79 tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang
diterapkan di Puskesmas.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
wawancara dan dokumentasi. Persiapan dan pelaksanaan dalam penerapan
BLUD terjadi beberapa kendala, karena faktor dari Pemerintah Daerah.
Pada pengelolaan keuangan Puskesmas, yang sebelumnya masih ikut
dengan Kas Daerah, setelah penerapan BLUD, Puskesmas menjadi mandiri
dalam pengelolaan keuangannya. Dari segi kepemilikan rekening sendiri
maupun dalam segi akuntasinya dalam membuat laporan keuangan.
Pengukuran kinerja keuangan dengan value for money menggunakan data
tahun 2017 tahun 2019.20
Selanjutnya Kedua, penelitian dari Mujaddid Khoirunnas dengan
judul “Analisis Kualitas Pelayanan Puskesmas Rawangsari Kota Jambi”
yang membahas tentang bentuk pelayanan publik yang di laksanakan oleh
pemerintah salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan
masyarakat. Sistem kesehatan yang di mliki oleh pemerintah saat ini
terbukti belum bisa memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat
yang prima untuk mendukung pencapaian pembangunan kesehatan
pemerintah

20

telah

menyediakan

sarana/fasilitas

kesehatan

tenaga

Hatija Adjanni Libryan, penelitian tentang “Pengaruh Implementasi Badan Layanan
Umum Daerah Pada Sistem Pengelolaan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Dengan
Pendekatan Value For Money Puskesmas (Studi Kasus Pada BLUD UPTD Puskesmas Boja I)”.
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kesehatannya sedangkan fasilitas yang banyak dimamfaatkan adalah
puskesmas.21
Penelitian yang ketiga skripsi dari Suci Nuani Nasution tentang
“Perbandingan Pelayanan Puskesmas Sebelum dan Sesudah Badan Layanan
Umum Daerah(Studi di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi)” yang membahas
tentang

Dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

memungkinkan Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat, baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Hal
ini dikarenakan Puskesmas dengan status Badan LayananUmum Daerah
(BLUD) dapat mengelola keuangannya tanpa terbentur alur birokrasi yang
rumit.22
Dalam pembahasan skripsi ini mebahas tentang bagaimana bentuk
upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat
maka di setiap Kecamatan dibangun instansi pemerintah sebagai unit
penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Pusat Kesehatan
Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas. Dalam melaksanakan
perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan
analisis kebutuhan pelayanan yang di perlukan untuk meningkatkan layanan
BLUD dalam meningkatkan pelayanan di puskesmas. menggerakkan
masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan
pada setiap tingkat perkemmbangan masyarakat yang bekerja sama dengan
sektor yang terkait.
21

Mujaddid Khoirunnas “Analisis Kualitas Pelayanan Puskesmas Rawangsari Kota Jambi”
universitas Jambi.
22
Suci Nuani Nasution “Perbandingan Pelayanan Puskesmas Sebelum dan Sesudah Badan
Layanan Umum Daerah(Studi di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi)”

BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah tata cara bagaimana studi penelitian
dilaksanakan (methodos = tata cara). Metode penelitian membicarakan
tentang tata cara pelaksaan penelitian, prosedur penelitian membicarakan
urutan kerja penelitian, dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang
digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan
demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.23
A. PENDEKATAN PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitan kualitatif,
dimana penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman
yang berdasarkan pada metodelogi yang menyelidiki suatu fenomena sosial
dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat
realitas yang terbangun secara sosial , hubungan erat antara peneliti dan
subjek yang diteliti.24
Tujuan penelitian ini adalah mengungkap fakta,fenomena, dan
informasi yang terjadi saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini
peneliti

menggunakan

pendekatan

deskriptif

yang

berusaha

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat
sekarang. Pendekatan deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual
sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. 25

23

Sayuti Una. Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi).Cet. 2.(Jambi: Syariah dan
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2004) hlm. 5
24
Juliansyah Noor. Metodelogi Penelitian,Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah. Cet.
2(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 33-34
25
Ibid, hlm. 34-35
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Inti dari jenis penelitian ini, berusaha membuat gambaran kondisi
menyeluruh tentang Analisis Pelayanan Puskesmas Aur Duri Setelah
Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Berdasarkan Peraturan
Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019).
B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN
1.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana di lakukannya
penelitian dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih
mudah mengetahui tempat suatu penelitian dilakukan.lokasi yang
digunakan dalam penelitian ini dari dinas kesehatan kota jambi ke
puskesmas perumnas Aur duri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

2.

Waktu penelitian
Mengingat dan menimbang segala kekurangan dan keterbatasan
yang ada pada peneliti,baik secara waktu,tenaga,moril dan matril maka
waktu peneliti ini dilakukan selama 1 bulan. 26
C. JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN
Penelitian ini digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe
penelitian deskriftif. Metode penelitian deskristif yaitu mendeskrifsikan
atau menggabarkan dan melukis hubungan antara phenomena yang diteliti.
Atau yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis,factual
dan akurat mengenai data dilapangan.Penelitian kualitatif adalah memiliki
karakteristik dengan mendeskrifsikan suatu keadaan yang sebenarnya,tetapi
laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu
26

Sayuti Una. Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi).Cet. 2.(Jambi: Syariah dan
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2004) hlm. 34
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interprestasi ilmiah.sehingga peneliti ini banyak memperoleh informasi
melalui teknik wawancara dan informan.
Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan pokok yang akan
diolah

dan

dianalisis

untuk

menjawab

masalah

masalah

dalam

penelitian.jenis data yang digunakan adalah yang berikut ini:
1. Data primer
Data primer adalah data penelitian yang di dapat secara langsung
dari sumbernya yaitu informan yang menjadi objek penelitian.dimana pun
para informan ini berada,peneliti mendatangi dan melakukan wawancara
fece to face untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan
secara langsung agar dalam menggabarkan hasil penelitian agar lebih
mudah.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang relavan yang berasal dari buku
buku dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan
publik.Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari penelitian serta
penelusuran data online atau dengan menggunakan fasilitas internet.27
D. INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian.adapun alat di gunakan dalam
penelitian adalah:

27

Sayuti Una. Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi).Cet. 2.(Jambi: Syariah dan
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2004) hlm. 34
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1. Pengamatan (Observasi)
Observasi metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat
informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. penyaksian
terhadap peristiwa peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan,
merasakan, yang kemudian di catat seobyektif mungkin.
2. Wawancara (interview)
Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk
mendapatkan informasi yang di peroleh dengan cara bertanya langsung
kepada responden.wawacara di lakukan kepada pegawai TU puskesmas Aur
duri kota jambi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumendokumen, catatan, transkip. buku,surat kabar atau majalah notulen rapat,
anggota dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode atau tehnik
pengumpulan data dari dokumen yang bersifat resmi dan diakui secara
memo,buku,surat kabar dan sebagainya. Metode dokumen ini digunakan
untuk memperoleh data-data yang mampu meneliti dan memperkuat
penelitian.Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa
undang undang, surat kabar,atau pihak lain yang mendukung penelitian
ini.28

28

Sayuti Una , (Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi ),Cet Ke 2 (Jambi : Syariah Press
Dan Fakultas Syarih UIN STS Jambi ,2014)hlm 36
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E. TEKNIS ANALISIS DATA
Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan,dan
bahan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat di
informasikan kepada orang lain.Analisis data dalam penelitian secara
teknisdilaksanakan secara induktif yaitu analisa yang dimulai dari
pengumpulan data ,reduksi,penyajian data, dan verfikasi data.
A. Pengumpulan data
Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari
lapangan baik berupa arsip arsip, dokumen dokumen, dan lainnya.kemudian
di periksa kembali dan diurutkan.
B. Reduksi data
Reduksi data adalah suatu proses pemilihan,penyusutan perhatian
pada penyederhanaan data yang didapatkan dari cacatan tertulis di
lapangan.
C. Penyajian data
Penyajian data ini membantu dalam memahami apa yang sedang
terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang penulis
dapat penyajian penyajian tersebut. 29
D. Ferifikasi data
Dari data data yang diperoleh dari hasil wawacara dokumentasi,
studi literature kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian dan
29

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet.23(Bandung:
Alfabeta, 2016) hlm. 80
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hasil yang dikumpul. Penelitian oleh Sudirman berfokus pada Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum di Kota Jambi .Sebagai
objeknya ia memilih pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum di Kota
Jambi.
Penelitian dari Purwono Evaluasi Penyusunan Anggaran Sebagai
Alat Pengendalian Manajemen BLU Di Kota jambi.Sebagai objeknya ia
memilih tempat di Kota Jambi di Puskesmas Putri Ayu.
Sedangkan penelitian penulis lakukan adalah Analisis Puskesmas
Aur duri Setelah Perubahan Menjadi Badan Layanan Umum Peraturan
Walikota Nomor 29 Tahun 2019 Kota Jambi.Objeknya penulis memilih
tempat di Kota Jambi.
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya itu adalah penelitian
sebelumnya belum memakai dari puskesmas Aur Duri menganalisa
bagaimana perkembangan BLUD di Puskesmas Aur Duri sehingga bisa
menjadikan pelayanan kuratif pelayanan preventif dan pelayanan promotif.

27

F. TABEL JADWAL PENELITIAN

Tahun 2019-2020

Jenis
No Kegiatan
Februari

Maret

April

mei

juni

Juli

Agustus

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1

Pengajuan
judul

2

Pembuatan
proposal

3

Perbaikan
proposal
dan seminar

4

Surat izin
riset

5

Pengumpul
an data

6

Pengolahan
dananalisis
data

7

Pembuatan
Laporan

8

Bimbingan
dan
Perbaikan

9

Agenda dan
Ujian
Skripsi

10

Perbaikan
dan
Penjilidan

November

4 1 2 3 4

x
x

x X x
XX

X
X X X
X

X X
X X

x
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BAB III
GAMBARAN UMUM
A. DATA UMUM
1. Data Geografis

Puskesmas Aur Duri terletak di Wilayah Kelurahan Penyengat Rendah
Kecamatan Telanaipura tepatnya berada di ujung perbatasan Kota Jambi dengan
Kabupaten Muaro Jambi. Wilayah kerja Puskesmas Aur Duri meliputi 3 kelurahan,
yaitu Kelurahan Penyengat Rendah, Buluran Kenali dan Teluk Kenali yang terdiri
dari 56 RT, dengan luas wilayah seluruhnya 1671 Ha yaitu
1. Kelurahan Penyengat Rendah

: 1231 Ha.

2. Kelurahan Teluk Kenali

: 234 Ha.

3. Kelurahan Buluran Kenali

: 206 Ha.

Secara geografis batas-batas wilayah kerja Puskesmas Aur Duri adalah sebagai
berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penyengat Olak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Simp. IV Sipin
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Panjang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mendalo Darat.30

30

Data data Puskesmas Aur Duri tahun Kota Jambi 2018-2019, hal.3

29

30

2. Data Demografis
Data demografis meliputi data yang menggambarkan keadaan penduduk
sebagaimana pada tabel-tabel berikut :
Tabel 2.1
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Jumlah KK dan RT
setiap Kelurahan di Wilayah Kerja Puskesmas Aur Duri Tahun 2018/2019
Jumlah Penduduk
Kepala
Kelurahan

Laki-

RT

Perempu
Jumlah

Keluarga

laki

an

Penyengat Rendah

8238

7635

15873

2786

31

Teluk Kenali

953

880

1833

356

6

Buluran Kenali

4403

4308

8711

1523

19

Jumlah

13594

12823

26417

4665

56

( Sumber : Kantor Kecamatan Telanaipura Kota Jambi )
31

31

Data data Puskesmas Aur Duri tahun Kota Jambi 2018-2019, hal.4
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A. Lingkungan
1. Sarana Pendidikan
Tabel 2.2
Data Sarana Pendidikan di Wilayah Kerja Puskesmas Aur Duri
Kota Jambi tahun 2018/2019.
No.

Sarana Pendidikan

Jumlah

1.

TK

3

2.

SD / MI

1

3.

SLTP / MTS

1

4.

SLTA / MAN

-

5.

Perguruan Tinggi

1

( Sumber : Kantor Kecamatan Telanaipura Kota Jambi ) 32
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2. Sosial Ekonomi
Tabel 2.3
Data Mata Pencarian Masyarakat di Wilayah Kerja
Puskesmas Aur Duri Kota Jambi tahun 2018/2019
No. Mata Pencaharian

Jumlah

Persentase (%)

1.

Swasta

5719

30,1

2.

PNS / ABRI

4864

25,6

3.

Petani

2071

10,9

4.

Pedagang

1995

10,5

5.

Pengangkut / Jasa

1615

8,5

6.

Buruh Tani / Bangunan

1064

5,6

7.

Tukang

665

3,5

8.

Nelayan

551

2,9

9.

Pensiunan

456

2,4

18.091

100

Jumlah

( Sumber : Kantor Kelurahan Penyengat Rendah, Teluk Kenali dan
Buluran Kenali )33

33
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Tabel 2.4
Persentase Penduduk berusia 10 Tahun keatas menurut tingkat
pendidikan Puskesmas Aur Duri Kota Jambi tahun 2018/2019.
No. Jenis Pendidikan

Jumlah

1.

Universitas

1067

2.

Diploma

1389

3.

SLTA Sederajat

6834

4.

SLTP Sederajat

4656

5.

Tamat SD Sederajat

4933

6.

Tidak Tamat SD

1623

7.

Tidak Pernah Sekolah

854

Jumlah

21.356

( Sumber : Kantor Kecamatan Telanaipura )

34

a. Agama
Persentase penduduk penganut agama :
 Islam

: 21.714 ( 82,2 % )

 Kristen Khatolik / Protestan

: 4.624 (17,5 % )

 Budha / Hindu

: 79 ( 0,3 % )

 Lainnya

: 034

b. Sarana dan Prasarana Kesehatan
Tabel 2.5
Data Sarana Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Aur Duri
Kota Jambi tahun 2018/2019
No. Sarana Kesehatan

Jumlah

1.

Puskesmas

1

2.

Puskesmas Pembantu

2

3.

Poskesdes

1

3.

Posyandu Balita

22

4.

Posbindu

2

34
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5.

Puskemas Keliling

1

6.

Dokter/Bidan Praktek Swasta

15

7.

Klinik Bersalin

1

8.

RS. Bersalin

035

Jumlah

45

( Sumber : Puskesmas Aur Duri)
B. DATA KHUSUS
1. Sumber Daya Tenaga
Tabel 2.6
Data Ketenagaan Puskesmas Aur Duri Tahun 2018/2019

Ketenagaan

Jumlah

1

Dokter Umum

2

2

Dokter Gigi

1

3

Sarjana Keperawatan

1

4

Tenaga Kesmas

3

No

35
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5

D III Keperawatan

6

6

D III Kebidanan

9

7

D III Keperawatan Gigi

3

8

D III Farmasi

1

9

D III Gizi

1

10

D III AAK

1

11

D III Kesling

1

12

D I Kebidanan

5

13

SPK

6

14

SPRG

2

15

SPPH

3

16

SMAK

1

17

Pekarya

2

18

Tenaga Kontrak

4

19

TKS

12

Jumlah

64

( Sumber : Puskesmas Aur Duri ) 36
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Puskesmas Aur Duri memiliki sumber daya tenaga sebanyak 64
orang. Dimana sebanyak 49 orang (76,56 %) bertugas pada Puskesmas Aur
Duri, 7 orang (10,93 %) bertugas di Puskesmas Pembantu Penyengat
Rendah, 6 orang (9,37 % ) Buluran Kenali dan 2 ( 3,12 % )orang Poskesdes
Teluk Kenali , dapat dilihat pada grafik dibawah ini.37
Grafik 2.1.
Distribusi Sumber Daya Tenaga Puskesmas Aur Duri
Berdasarkan Tempat Bertugas Tahun 2017

9,37 %

3,12 %

10,93 %

Puskesmas
Pustu PR
Pustu BK
Poskesdes
76,56 %

Berdasarkan analisis beban kerja, jumlah pegawai telah cukup memadai
untuk kebutuhan, sedangkan ditinjau dari kualitas dan keterampilan masih perlu
adanya

37

peningkatan

pengembangan

wawasan

dan

Data data Puskesmas Aur Duri tahun Kota Jambi 2018-2019, hal.7

keterampilan

dengan

38

mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan-pelatihan di masa yang
akan datang.38
Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar tingkat pendidikan
pegawai di Puskesmas Aur Duri adalah Bidan DIII, DIII Keperawatan Dan SPK.
dan sumber daya yang sangat diperlukan adalah Tenaga Akuntansi dan
Administrasi.
2. Sumber Daya Sarana
Puskesmas Aur Duri memiliki 2 (Dua) Puskesmas Pembantu dan 1
(satu) Poskesdes yang juga berperan dalam penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Puskesmas Aur Duri untuk menunjang kelancaran dari
penyelenggaraan upaya kesehatan, Puskesmas Aur Duri juga dilengkapi
oleh beberapa sarana diantaranya :
Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak

: 4 unit

Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak : 1 unit
Komputer

38

: 5 unit

Data data Puskesmas Aur Duri tahun Kota Jambi, 2018-2019, hal.8

BAB IV
PEMBAHASAN
A. BLUD Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Aur Duri
dalam meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap masyarakat
Kota Jambi.
Puskesmas

merupakan

institusi

pelayanan

kesehatan

masyarakat tingkat pertama. Semakin tingginya tuntutan bagi
Puskesmas

untuk

meningkatkan

pelayanannya

sehingga

permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran,
alur birokrasi, aturan pengelolaan keuangan dapat teratasi. Salah
satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan
kepada masyarakat maka di setiap kecamatan dibangun instansi
pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan
masyarakat, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa
disebut Puskesmas.39
Secara umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
oleh Puskesmas meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif
(upaya

pencegahan),

promotif

(peningkatan

kesehatan)

dan

rehabilitasi (pemulihan kesehatan). Untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui upaya
kesehatan seperti yang dicanangkan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat
39

Departemen Agama RI, Buku Panduan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Jakarta, Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal 2009) hlm 1

39

40

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) perlu adanya pelayanan
kesehatan yang baik dan berkualitas oleh penyelenggara kesehatan,
oleh sebab itu dituntut kinerja yang tinggi dari penyelenggara
kesehatan itu sendiri.
Badan Layanan Umum daerah (BLUD), adalah instansi di
lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas
dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan
produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
Pelayanan Publik kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayananan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara layanan publik.40

40

Departemen Agama RI, Buku Panduan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Jakarta, Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal 2009) hlm 2
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Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, yang
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik.41
Secara umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
oleh Puskesmas meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif
(upaya

pencegahan),

promotif

(peningkatan

kesehatan)

dan

rehabilitasi (pemulihan kesehatan).
Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya melalui upaya kesehatan seperti yang dicanangkan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) perlu
adanya pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas oleh
penyelenggara kesehatan, oleh sebab itu dituntut kinerja yang tinggi
dari penyelenggara kesehatan itu sendiri.42
Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
diIndonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa
41

Departemen Agama RI, Buku Panduan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Jakarta, Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal 2009) hlm 3
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mengutamakan mencari

keuntungan, dan

dalam

melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Dengan ditetapkannya Kebijakan Pelayanan Puskesmas
menjadi Badan Layanan Umum Daerah kota jambi diharapkan
Puskesmas dapat meningkatkan tanggung jawab seluruh jajaran
Puskesmas dalam menyajikan BLUD bisa meningkatkan layanan
kesehatan yang menjadi hak peserta Program Jaminan Kesehatan.
Sementara itu, Menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab
atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan. Perubahan ini
penting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk
mempergunakan sumber daya yang dimiliki, mengingat tingkat
kebutuhan dana yang semakin tinggi sementara sumber dana yang
tersedia tetap terbatas.43
Pusat

Kesehatan

Masyarakat

(Puskesmas)

sebagai

penyelenggara pelayanan public dibidang kesehatan saat ini belum
memenuhi harapan masyarakat, seringkali administrasi yang
berbelit-belit akibat kakunya birokrasi salah satu hal yang sering
dikeluhkan oleh masyarakat. perubahan UPTD Puskesmas menjadi
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus didukung dengan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
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Diharapkan puskesmas dapat merencanakan pendapatan dan
pengeluarkan pengelolaan keuangan serta pelaporan dapat dilakukan
secara efesien, transparan dan akuntabel. Puskesmas sebagai unit
pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang berfungsi.
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat di tingkat
pertama dan menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat
pertama diwilayah. Selain itu, merupakan lembaga yang padat
kepentingan, padat karya, dan padat modal harus didorong menjadi
BLUD agar terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagaimana di jelaskan oleh Dr jumhari mengatakan
bahwa:
“Jika hal ini dapat terpenuhi, sehingga kepercayaan
publik terhadap pemerintah akan meningkat, karena merasa puas
dapat mengakses pelayanan yang mereka butuhkan, dengan
BLUD ini “44
Sebagaimana di jelaskan oleh ibu kepala TU imilda utami
SKM mengatakan :
"Masyarakat tahunya pergi ke Puskesmas untuk berobat
sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat jangan sampai
terkendala regulasi (aturan). Puskesmas bisa flexibel dalam
mencurahkan pelayanan kesehatan setelah menjadi BLUD,”45
Hal yang mendasari pelayanan publik masih belum
memenuhi

keinginan

masyarakat

penggunanya

adalah

pola

pengelolaan anggaran pada organisasi publik yang cenderung kaku.
Berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sudah
44
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dilakukan ditandai dengan dikeluarkan Permendagri No 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah

(BLUD).

Penerapan

PPK-BLUD

pada

Unit

Kerja

Puskesmas, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan
administratif. 46
Setelah memenuhi persyaratan tersebut Puskesmas yang
akan menjadi BLUD harus mempersiapkan Tata Kelola, mampu
melaksanakan rencana strategi bisnis (RSB) dan menerapkan
standar pelayanan minimum (SPM) dari unit kerja. Dinas Kesehatan
Kota jambi mengembangkan puskesmas menjadi BLUD.(6) Dengan
adanya status BLUD pengelolaan keuangannya akan lebih fleksibel
dan luwes. Sehingga diharapkan adanya peningkatan kualitas
pelayanan.
Berdasarkan Peraturan Walikota jambi Nomor 8 2017
Puskesmas Aurduri merupakan salah satu Dengan status Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) memungkinkan Puskesmas untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, baik
pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Hal ini dikarenakan
Puskesmas dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
dapat mengelola keuangannya tanpa terbentur alur birokrasi yang
rumit.
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Sebagaimana di sampaikan oleh ibu kepala TU imilda utami
SKM mengatakan :
“di sini kami selaku pemberi layanan khsususnya pada
masyarakat yang datang berobat ke puskesmas aurduri, yakni
pada pelayanan yang tersedia seperti fasilitas yang ada saat ini,
kami berusaha memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap
masyarakat yang datang, terkait dengan pelayanan dan fasilitas
yang tersedia dari setiap layanan yang ada. Kami bersusaha untuk
memudahkan masyarakat dalam segala urusan berobat,
khususnya pada bagian administrasi yang terkadang masih
dikeluhkan karena prosesnya terlalu panjang, hal ini sedang kami
usahakan agar bisa lebih sederhanana. Hal ini bertujuan sebagai
salah satu peningkatan pelayanan yang kami laksanakan di
puskesmas aurduri ini”.47
Dengan menyandang status BLUD, Puskesmas Aurduri
beserta instansi yang terkait harus dapat melaksanakan pelayanan
yang baik tanpa mencari keuntungan serta menekankan prinsip
efektifitas dan efesiensi.
Sebagaimana di jelaskan oleh Dr. jumhari selaku kepala
pusesmas aur duri di kelurahan penyengat rendah kecamatan
telanaipura kota jambi mengatakan :
“kami selalu berusaha mengoptimalkan fasilitas dan
pelayananan puskesmas aurduri ini dapat berjalan dengan
sebagaimana mestinya agar dapat membantu masyarakat banyak,
sehimgga dapat
memperthankan status penerapan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berkelanjutan serta dapat
meningkatkan pelayanannya menjadi lebih baik lagi”48
Untuk ditetapkan sebagai satker BLUD, instansi atau unit
oraganisasi yang mengelola PNBP sebelumnya harus memenuhi
persyaratan subtanfif, teknis dan administratif. Dalam menjalankan
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aktivitas pelayanan umum kepada masyarakat, BLUD harus
memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencerminkan
beragam aspek. BLUD dijalankan oleh pejabat pengelola dengan
berdasarkan pada kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang
sehat.
BLUD diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga non
pegawai negeri yang berasal dari professional dibidangnya sesuai
kebutuhan masing-masing BLUD. Dalam hal pengangkatan dan
pemberhentian pegawai BLUD nonpegawai negeri haru dilakukan
dengan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif semata-mata
hanya untuk meningkatkan pelayanan BLUD. Diluar gaji pokok
sebagai pegawai negeri, pegawai BLUD-SKPD atau BLUD-Unit
Kerja juga berhak mendapatkan remunerasi berupa tambahan
tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon
dan/atau

pensiun.

Besaran

remunerasi

berdasarkan

tingkat

tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.
Pelayanan

Publik

merupakan

segala

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penyedia jasa
tersebut, kita harus tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
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Sebagaimana yang di sampaikan oleh Imelda Utami Skm,
Selaku kepala TU yang ada di Puskesmas ia mengatakan. :
“ kami dalam pelayanan sudah memberikan prosedur yang
jelas dan pasti. Untuk setiap pasien, yang berobat ke puskesmas
aur duri”.49
Kemudian Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Ali
yaitu warga perumnas Aur duri yang datang berobat ke Puskesmas
Aurduri mengatakan :
“Menurut saya Sudah baik mengenai pelayanan yang ada
di puskesmas aur duri , mengenai prosedur dan tata cara
pelayanan yang ada , serta rincian mengenai biaya berobat sudah
jelas tidak memperberatkan kami, begitupun dengan perawat yang
bekerja dan yang berwenang semuanya sudah di atur. misalnya
sekarang lebih di permudah, tidak seperti berbelit seperti dulu, ini
saja contohnya di dimulai dari pasien mengambil nomor antrian
untuk mendaftar setelah itu antri dan pasien mendaftar sesuai
dengan tujuan poli masing-masing di layani sebagaimana dengan
mestinya”.50
Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai
landasan hukum yang berkaitan dengan , hak setiap orang untuk
memperoleh

Informasi;

kedua,

kewajiban

Badan

Publik

menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat
waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga,
pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan
Publik untuk mernbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan
Informasi.
Sebagai mana lain halnya menurut pak hapiz salah seorang
warga yang tinggal di perumnas Aur duri mengatakan bahwa :
49
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“untuk informasi tata cara pelayanan, persyaratan
pelayanan, biaya, dan lain-lain sudah ada. namun saat ini
puskesmas lagi direhap maka sebagian informasi yang ditempel
dilepas untuk sementara”51
Kemudian sebagai mana yang di jelaskan kembali oleh
Imelda utami Skm mengenai sarana dan prasarana yang ada di
puskesmas Aur Duri, mengatakan :
“Kami sudah berusaha memberikan kelengkapan untuk
sarana dan prasarana yang ada, untuk melayani masyarakat
yang berkunjung. Untuk lokasi puskesmas sendiri saat ini sangat
mudah dijangkau oleh masyarakat karena tempatnya berada
ditengah-tengah perumahan warga di daerah perummnas Aur
Duri”.52
Sebagaimana yang di sampaikan oleh al-mubaraq warga
perumnas Aurduri yang datang berobat ke puskesmas Aur Duri
mengatakan :“Sarana dan prasarana yang ada berikan saat ini
sudah memadai. Sehingga memudahkan kami yang datang
berobat ke sini”53
B. Kendala Dalam pelaksanaan dalam Badan Layanan Umum
Daerah di Puskesmas Aur duri Kota Jambi
Dalam peningkatan pelayanan di puskesmas aurduri pada
pelayanan BLUD dengan layanan yang tersedia, masing-masing
bentuk pelayanan memiliki kendala dalam peningkatan pelayanan
tersebut. Berdasarkan hasil observasi langsung dan hasil wawancara,
peneliti berusaha menguraikan kendala-kendala yang terjadi di
antaranya.
51
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Dalam hal ini, diperlukan kerja keras seluruh tim puskesmas
sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan lancar.
Banyak permasalahan yang muncul di awal pelaksanaan BLUD di
puskesmas aurduri. Hambatan terbesar yang dialami oleh pelaksana
kebijakan ini adalah kurangnya tenaga yang kompeten sesuai
dengan syarat dan ketentuan BLUD. 54
Sebagaimana di sampaikan oleh salah satu staf bend.
Pengeluaran ibu tetiharyati mengatakan :
“Susah sekali awalnya. kami tidak punya kapasitas untuk
membuat laporan keuangan dan administrasi yang susah..
Banyak sekali dulu, itu dah yang saya bilang awal dari kita masuk
BLUD itu . banyak berubah kan manajemen itu, administrasi dan
manajemen, memang susah..susah tapi karena kita bersama sama
kan selalu mencari informasi terkait BLUD, Banyak masalah
dalam proses implementasinya, kami belajar ke pemda bagian
keuangan karena dinas juga belum punya pengalaman tentang
BLUD”55
Selain ada beberapa permasalahan pada awal pelaksanaan
kebijakan BLUD, terdapat pula beberapa hambatan terkait
pelaksanaan puskesmas perawatan yang menyediakan pelayanan 24
jam. Dalam hal ini, sebagian besar responden menyatakan bahwa
pelayanan kesehatan 24 jam masih terkendala dengan jumlah tenaga
medis seperti dokter dan perawat serta peralatan medis yang belum
cukup memadai.

54

55

Observasi ke puskesmas tanggal, 13 mei 2020
Wawancara dengan ibu hartati selaku Bend. Pengeluaran. 16 juli 2020. 09.30

50

Sebagaimana yang di jelaskan oleh salah satu staf umum
dan kepegawaian ibu Imelda utami dewi SKM. sebagai berikut.
“Kalo infrastruktur sudah, cuman yang masih kendala
disini itu , SDM pada bidang-bidang yang kurang seperti yang
saya bilang tadi, salah satunya mungkin dengan ditambahnya
SDM fungsional seperti dokter, perawat, juga sopir beserta
ambulan emergency ”56
Kemudian di sampaikan lagi oleh atik wulandri SKM selaku
KO. Ukm pengembangan mengatakan bahwa :
“Untuk prasarana itu bilanglah untuk ini programnya
saya mungkin dari ini ee apa namanya ee apa namanya dari alat
alat bilanglah begitu perlu dibantulah lagi sedikit, mungkin dari
segi PHmeter”57
Meskipun terdapat beberapa kendala, pelaksanaan kebijakan
BLUD ini juga memberikan dampak positif. Sejak diterapkannya
kebijakan BLUD, kesejahteraan pegawai di puskesmas aurduri
perawatan

di

kelurahan

dibandingkan sebelum

penyengat

rendah

BLUD. Seperti

meningkat

yang di

jika

sampaikan

wawancara dengan ibu kepala TU imilda utami SKM.
“Insentif secara financial sudah sesuai dan sudah
lumayan dapatnya dibandingkan dengan puskesmas ini sebelum
BLDU. Sekarang karena sudah BLUD jadinya kita bisa
mengelola sendiri dana yang kita miliki untuk berapa persen buat
jaspel agar pegawai sejahteralah juga”58
Penggunaan langsung atas pendapatan BLUD diartikan
secara bebas langsung digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada
saat itu. Tak ada pembatasan jenis belanja, asalkan suatu
pengeluaran benar-benar dibutuhkan secara urgent maka pada saat
56
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itu pula langsung digunakan. Penggunaan langsung berbanding
lurus dengan aktivitas produktivitas, efisiensi dan efektifitas.
Produktif, karena BLUD paling memahami kebutuhan apa yang
dihadapinya untuk meningkatkan kinerja layanan. Efisiensi, jelas
karena penggunaan langsung memotong rantai birokrasi keuangan
pemerintahan daerah. Efektif, tentu saja karena

kecepatan

penggunaan langsung akan meminimalkan kehilangan momentum
bisnis.
Meningkatnya

permintaan

dari

kualitas

pelayanan

puskesmas harus berbanding lurus dengan manajemen yang
profesional. Manajemen puskesmas, baik dari aspek manajemen dan
operasional

sangat

dipengaruhi

oleh

berbagai

tuntutan

darilingkungan, yaitu eksternal dan internal lingkungan.Tuntutan
eksternal

antara

lain

berasal

dari

stakeholder

bahwa

puskesmasdiminta untuk memberikan pelayanan kesehatan yang
bermutu, layanan pelanggan (customer service) sesuai standar, biaya
pelayanan kesehatan yang terjangkau sehingga akan menyebabkan
kepuasanpasien. Perlu digaris bawahi bahwa layanan pelanggan
(customer service) memegang peranan yang sangat penting
menyangkut keberlangsungan layanan jangka panjang. 59
Berinteraksi dengan pelanggan secara efektif membutuhkan
berbagai prinsip, metode, serta keahlian yang perlu dikenali,
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dipelajari, dan diterapkan. Sikap dan keahlian akan
menentukan bentuk pelayanan pelanggan yang bermutu (quality
customer service). Motivasi untuk melakukan yang terbaik
merupakan bekal paling penting bagi setiap pegawai dalam
meningkatkan quality customer service.
Sebagaimana kembali di jelaskan oleh ibu kepala TU imilda
utami SKM mengatakan bahwa :
“Ketika kebijakan ini digulirkan pemerintah, kami sebagai
pelaksana ya harus siap, karena tujuan dan manfaat BLUD ini
endingnya adalah peningkatan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.”60
Dan di jelaskan kembali oleh ibu kepala TU imilda utami
SKM mengatakan :
“Kalau kendala itu hanya kemasalah yang persiapannya
misalnya tentang pengelolaan keuangan. Nanti kan ada SAK dan
SAP maka ini butuh tenaga akutansi kan. Ya barangkali juga
persiapan yang belum matang juga dari puskemas dan dinas
makanya ini yang masih meragukan atau khawatir. Perlu
kerjasama dan belajar bersama lagi untuk menerapkan BLUD
ini.Persepsi kita masih belum sama pak, misalnya pada
pembukaan rekening kemarin terjadi. Apalagi nanti bagaimana
membuat laporannya. Harus ada kesamaan. Kami para kepala
puskesmas ingin ada pertemuan untuk keseragaman
pemahaman.”61
Dan di lanjutkan bahwa :
“Mau tidak mau kami harus selalu siap, siap menjalankan
puskesmas menjadi BLUD, kesiapan kita dengan menyusun
dokumen-dokumen yang diperlukan dan dikoordinasikan dengan
anggota tim dan rekan-rekan lain.”62
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Puskesmas

Aurduri

telah

memenuhi

persyaratan

administratif tetapi untuk persyaratan teknis dalam kinerja
pelayanan masih ada kekurangan dari aspek akuntabilitas dan upaya
peningkatan mutu. Melalui konsep BLUD, puskesmas diharapkan
dapat meningkatkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas
dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan tiga pilar yang
diharapkan dalam PPK BLUD yaitu mempromosikan peningkatan
kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan
tata kelola yang baik.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, komitmen dari
Puskesmas

terhadap

penetapan

BLUD

mendukung

dan

berkomitmen karena sudah merupakan arahan dari Dinas Kesehatan
yang harus dilakukan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan cara
melengkapi dokumen persyaratan untuk menjadi BLUD dengan
baik dan benar.
Seluruh staff baik di kedua Puskesmas memberikan sikap
yang positif. Semua staff merespon dengan baik akan penetapan
BLUD yang akan ditetapkan di Puskesmas dan tidak ada penolakan
terkait hal tersebut.63
Pemahaman pelaksana terhadap isi dan mekanisme dari
kebijakan menentukan kinerja dari implementasi suatu kebijakan.
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Data, Buku Panduan Pengelolaan Badan Layanan Umum daerah(Jakarta, dan BMN
Sekretariat Jenderal 2009) hlm 1
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Berkenaan dengan pemahaman akan kebijakan BLUD pada
Puskesmas Aur Duri baik. Staff yang ada kurang memahami
bagaimana isi kebijakan BLUD dan bagaimana BLUD berjalan.
Kepala TU yang seharusnya memahami bagaimana Pola Tata Kelola
di Puskesmas tidak memahami bagaimana Pola Tata Kelola di
Puskesmas seharusnya, begitu pula staff teknis Puskesmas yang
hanya memahami BLUD secara garis besar saja karena belum ada
sosialisasi dan forum yang intensif membahas mengenai BLUD
baik.
Puskesmas dapat dinyatakan menjadi BLUD apabila sudah
memenuhi persyaratan sesuai dengan permendagri 61 tahun 2007.
Apabila sudah memenuhi persyaratan tersebut secara administratif
puskesmas dinyatakan siap dan mampu untuk menjadi BLUD.
Namun, dalam pelaksanaannya agar dapat memenuhi tujuan
diterapkannya
persiapanpersiapan

BLUD
agar

Puskesmas
semua

harus

internal

melakukan

puskesmas

secara

keseluruhan siap untuk menerapkan dan melaksanakan BLUD di
Puskesmas dengan baik.
Setelah dokumen dan persyaratan sudah dilengkapi maka
Puskesmas

harus

memenuhi

faktorfaktor

yang

mendukung

pelaksanaan BLUD di Puskesmas. Saat ini di kedua Puskesmas
sudah

mempersiapkan

BLUD

untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanannya. Namun, belum optimal karena terkendala kurangnya
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sumber daya yang tentu menghambat pelaksanaan BLUD sudah
ditetapkan. 64
C. Strategi Puskesmas Aur Duri dalam meningkatkan pelayanan
melalui Badan Layanan Umum Kota Jambi
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka
perlu adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk menjamin
kelangsungan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada tiap
tahunnya. Artinya walaupun terjadi pergantian pengelola dan
pelaksana kegiatan di Puskesmas maka diharapkan pengembangan
program/ kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah
dirumuskan. 65
Renstra Puskesmas memuat seluruh kegiatan dalam Upaya
Kesehatan Wajib, Upaya Kesehatan Pengembangan dan Upaya
Kesehatan Penunjang. Adapun pendanaannya melalui rencana
penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
Pemerintah Daerah, Pemerintah serta sumber dana lainnya.
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Data, Buku Panduan Pengelolaan Badan Layanan Umum daerah(Jakarta, dan BMN
Sekretariat Jenderal 2009) hlm 1
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Renstra BLUD puskesmas Aurduri 2020
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Perencanaan strategis Puskesmas disusun melalui 4 (empat)
tahap, yaitu:
1. Tahap persiapan
2. Tahap analisa situasi
3. Tahap perumusan masalah
4. Tahap penyusunan rencana lima tahunan Puskesmas
Data yang dikumpulkan antara lain:
1. Data umum meliputi data geografi, kependudukan dan sosial
ekonomi, sumber daya kesehatan yang meliputi data sarana
kesehatan dan data sumber daya manusia, dokumen kantor
kelurahan, kantor PLKB kecamatan serta data kecamatan.
2. Data derajat kesehatan yang meliputi angka kematian, data
kesakitan dan data status gizi.
3. Data tentang cakupan program kesehatan ibu anak dan keluarga
berencana, status gizi masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat,
kegiatan

promosi

kesehatan,

keadaan

lingkungan,

kegiatan

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, surveilans dan
kegiatan pendukung lainnya.
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Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan Rencana
Strategis Dinas Kesehatan antara Puskesmas sesuai wilayah
kerjanya, antar fungsi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta sebagai
pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun
mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
kesehatan. Menjamin keselarasan antara program dan kegiatan
Dinas Kesehatan dengan program dan kegiatan sehingga akan
bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban bagi Puskesmas. Dengan begitu Rencana
Strategis untuk Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sangat di
butuhkan

sehingga

perlu

di

perhatikan

keseriusan

dalam

penyusunannya.
Mempunyai tanggung jawab dalam kesiapan penerapan
kebijakan BLUD Puskesmas. Adanya tanggung jawab dari pihak
manajemen tentunya akan membuat kesuksesan dalam penerapan
kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan
bahwa kebijakan sering diartikan sebagai sejumlah keputusan yang
dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan
tertentu. Kebijakan dapat disusun di semua tingkatan, pemerintah
pusat atau daerah, perusahaan multinasional atau daerah, sekolah
atau rumah sakit. Kebijakan kesehatan dapat meliputi kebijakan
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publik dan swasta tentang kesehatan, mencakup tindakan yang
mempengaruhi institusi,organisasi, pelayanan, dan upaya pendanaan
sistem kesehatan.
Sebagaimana di sampaikan kembali oleh Dr jumhari
mengatakan selaku kepala puskesmas aurduri megatakan :
“ Dalam pelaksanaan BLUD sangat di perlukan tanggung
jawab karena di setiap pelaksanaan harus ada tanggung jawab
agar semua pelaksanaan berjalan dengan baik”66
Kemudian di tambahkan lagi ibu Sri Desmawati pengelola
keuangan BOK. Mengatakan bahwa :
“ada yang bersemangat mulai dari persiapan dokumen dan
semangat untuk mengatasi kendala yang dihadapi, tetapi ada juga
yang merasa kurang semangat, sekedar menjalankan kebijakan
ini karena instruksi atasan, hanya melihat semangat BLUD dari
sisi pendapatan dan tidak berinisiasi untuk mengatasi masalah.
Tentunya hal ini akan membuat suasana di puskesmas kurang
mendukung penerapan kebijakan ini. Suasana yang terlihat di
puskesmas tidak terlepas dari iklim organisasi yang ada di
puskesmas.”67
Iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal
organisasi yang secara relatif terus berlangsung, dialami oleh
anggota organisasi, mempengaruhi perilaku mereka dan dapat
dilukiskan dalam pengertian satu karakteristik atau sifat organisasi.
Karakteristik atau dimensi iklim organisasi mempengaruhi motivasi
anggota organisasi untuk berperilaku tertentu, sehingga iklim
organisasi dapat dilukiskan dan diukur dalam pengertian dimensi
tersebut.
66
67

Wawancara dengan Dr. Jumhari kepala Puskesmas 18 juli 2020, 11.00
Wawancara dengan ibu desi desmawati Pengelola Keuangan , 18 juli 2020, 11.25
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Suasana yang terlihat adalah kondisi atau keadaan yang
terlihat pada kesiapan penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas
Aur Duri, dapat diketahui dari wawancara berikut ini mengenai
tanggung Jawab dalam penerapan Puskesmas Menjadi BLUD :
“Ketika kebijakan ini digulirkan pemerintah, kami sebagai
pelaksana ya harus siap, karena tujuan dan manfaat BLUD ini
endingnya adalah peningkatan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.”68
Kemudian sebagaimana di jelaskan Dr Jumhari, selaku
Kepala puskesmas Aurduri Mengatakan:
“terkait dengan kesiapan kami sudah menyiapkan sejak
tahun 2019 dari kepala puskesmas yang lama, saya hanya
melanjutkan, permasalahannya kesiapan sudah dilakukan tapi
feedback dari dinkes agak lama, sehingga kami juga seperti jalan
di tempat. Kalau sosialisasi pernah ada tapi memang tidak sering,
itupun seringnya kapuskes, saya justru berharap sosialisasi
diberikan bagi pengelola yang nantinya lebih banyak melakukan
tugas-tugas pelaporan.”69

68
69

Wawancara Dengan staf Puskesmas Aurduri
Wawancara Dengan Dr. Jumhari selaku Kepala Puskesmas Aur Duri

BAB V
KESIMPULAN
A.KESIMPULAN
Dengan ditetapkannya kebijakan pelayanan puskesmas

menjadi Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) kota jambi khususnya di puskesmas di Aur Duri
diharapkan Puskesmas tersebut dapat meningkatkan tanggung jawab seluruh
jajaran Puskesmas dalam menyajikan BLUD bisa dan meningkatkan

layanan

kesehatan yang menjadi hak peserta Program Jaminan Kesehatan untuk
masyarakat.
Puskesmas Perumnas Aur Duri

dalam penerapan BLUD di Puskesmas

mulai cukup baik. Hal ini berdasarkan pada wawancara langsung dengan
masyarakat serta staf yang bertugas di puskesmas Aur Duri ada beberapa hambatan
dan kendala yang terjadi saat peneraban BLUD di puskesmas Aurduri di antaranya
1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia di Puskesmas baik belum baik dari aspek
kuantitas, kualitas dan sarana dan prasarana.
2. Standar pada kedua Puskesmas untuk menerapkan BLUD sudah memenuhi
syarat karena puskesmas sudah melengkapi dokumen persyaratan untuk ditetapkan
menjadi BLUD.
3. Komunikasi yang belum optimal karena pemberian informasi terkait BLUD
hanya sebatas sosialisasi secara umum dan belum dilaksanakan forum intensif yang
membahas mengenai pelaksanaan BLUD di Puskesmas. Sehingga staff yang tidak
terlibat kurang memahami substansi dan pelaksanaan dari BLUD di Puskesmas.
60
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B. SARAN
1. Sosialisasi dan pemberian informasi mengenai BLUD diPuskesmas lebih
intensif untuk meningkatkan pemahaman staff.
2. Diadakan forum khusus untuk meningkatkan pemahaman terkait
substansi penerapan BLUD kepada penanggungjawab dalam penerapan
BLUD khususnya Kepala TU dan Bendahara yang bertanggungjawab akan
Tata Kelola dan pengelolaan keuangan.
3. Melakukan penggalangan komitmen secara kontinyu oleh Kepala
Puskesmas dan staf internal Puskesmas kepada seluruh staf untuk
menjagasemangat dan komitmen staf dalam menerapkan BLUD di
Puskesmas.
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