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ABSTRAK 

 

Muhamad Bisri, 2014. Maklumat Pelayanan (Citizen’s Charter) di RSUD 
Lasinrang Kabupaten Pinrang, dibimbing oleh Muhlis Madani  dan       
Abdul Mahsyar. 

Penelitian ini bertujuan  mengetahui penerapan  maklumat 
pelayanan (Citizen’s Charter) dan kualitas pelayanan di RSUD Lasinrang 
Kabupaten Pinrang 

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
informan penelitian  yang  terdiri atas jajaran manajemen rumah sakit, 
staff, pasien,keluarga pasien serta anggota lembaga swadaya masyarakat 
sebanyak 26 orang. Data yang dikumpulkan dan ditunjang dengan 
berbagai argumentasi tinjauan pustaka, diolah serta dianalisis dengan 
menggunakan teknik kualitatif, dilengkapi dengan analisis data sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan di RSUD Lasinrang Kabupaten 
Pinrang telah berupaya menerapkan maklumat pelayanan, ditandai 
dengan upaya sosialisasi,perbaikan standar pelayanan,peningkatan 
kenyamanan ruang pelayanan dan memfungsikan unit pengelolaan 
pengaduan. Implementasi maklumat pelayanan belum maksimal berupa 
kepastian waktu pelayanan pada poliklinik, kunjungan dokter, kebersihan 
dan kenyamanan ruang perawatan terutama di kelas tiga dan masih 
adanya biaya di luar ketentuan. Implementasi maklumat pelayanan yang 
cukup baik terjadi pada layanan loket pendaftaran, pelayanan pada 
Instalasi Gawat Darurat (IGD),kebersihan, dan kenyamanan lingkungan 
rumah sakit serta berfungsinya unit pengelolaan pengaduan.  

Aspek kualitas layanan yang meningkat cukup signifikan adalah 
aspek tangibles /bukti langsung  ditandai dengan gedung dan lingkungan 
rumah sakit yang bersih dan nyaman, responsiveness/daya tanggap 
ditandai dengan respons yang cepat terutama pada layanan loket 
pendaftaran dan UGD, juga aspek empati/perhatian ditandai dengan sikap 
petugas yang memberikan perhatian dengan baik pada pasien, baik di 
poliklinik maupun pada ruang-ruang perawatan. 

Kata Kunci : Maklumat Pelayanan, Penerapan dan Kualitas Pelayanan 

 



viii 
 

ABSTRACT 

 

Muhamad Bisri, 2014. Citizen’s Charter in Lasinrang District Hospital 
(RSUD Lasinrang), Pinrang District, Supervised by Muhlis Madani and            
Abdul Mahsyar 

This study aims to observe/ to find out about the implementation of 
Citizen’s Charter and quality of service in Lasinrang District Hospital.  

  Study method using qualitative approach with study informants 
consist of  hospital management and staffs , patients and members of 
non-government organization as many as 26 people. Data was collected 
and supported with various literature reviews and analyzed using 
qualitative technique, complemented with secondary data analysis 

 This study shows that Lasinrang District Hospital, Pinrang District, 
has putting effort in implementing Citizen’s Charter, proven by 
socialization efforts, improvement in standard services and functioning of 
complaints management unit. The implementation of Citizen’s Charter  
which is still not maximum are punctual time of services in polyclinic, 
doctor visit, cleanliness and the comfort in inpatient ward, especially in 
third class ward and still extra cost outside provision . Good 
implementation of Citizen’s Charter can be seen in registration unit, 
service in Emergency Department, cleanliness and comfort around 
hospital environment and also the functioning of complaints management 
unit. 

Aspect of quality service which significantly improve are tangibles 
aspect/direct evidences such as clean and comfort  hospital building and 
its environment, responsiveness shown by quick response especially in 
registration unit and emergency department, also empathy shown by 
health workers behavior who give good attention to patients both in 
polyclinics and inpatient wards. 

 

Key Words : Citizen’s Charter, implementation  and quality of services 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit di Indonesia pada awalnya dibangun pemerintah 

dengan maksud untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat umum terutama yang tidak mampu. Hal yang menarik akhir-

akhir ini adalah adanya perubahan orientasi pemerintah tentang 

manajemen rumah sakit karena kini rumah sakit pemerintah digalakkan 

untuk mulai berorientasi ekonomis. Untuk itu, lahirlah konsep Rumah Sakit 

Swadana (Badan Layanan Umum Daerah) karena investasi dan gaji 

pegawai ditanggung pemerintah namun biaya operasional rumah sakit 

harus ditutupi dari kegiatan pelayanan kesehatannya. Dengan demikian, 

kini rumah sakit mulai memainkan peran ganda, yaitu tetap melakukan 

pelayanan publik sekaligus memperoleh penghasilan atas 

operasionalisasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. 

Mengingat adanya dinamika internal (perkembangan peran) dan 

tuntutan eksternal yang semakin berkembang, rumah sakit dihadapkan 

pada upaya penyesuaian diri untuk merespons dinamika eksternal dan 

integrasi potensi-potensi internal dalam melaksanakan tugas yang 

semakin kompleks. Upaya ini harus dilakukan jika organisasi ini hendak 

mempertahankan kinerjanya (pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
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sekaligus memperoleh dana yang memadai bagi kelangsungan hidup 

organisasi). 

Peningkatan  kualitas layanan dan tingginya tuntutan masyarakat 

terhadap kualitas layanan rumah sakit, menuntut manajemen rumah sakit 

baik negeri maupun swasta untuk mengubah organisasi, produk dan 

pelayanan. Perbaikan kualitas layanan akan menghasilkan peningkatan 

kepuasan pasien (patient satisfaction) dan pada akhirnya meningkatkan 

keuntungan rumah sakit sebagai badan usaha. 

Tingginya harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas 

layanan rumah sakit dicerminkan banyaknya keluhan masyarakat yang 

muncul seperti alur pelayanan yang kurang jelas,kurang transparannya  

biaya rumah sakit, lambannya pelayanan pada loket pendaftaran, 

kedatangan dokter yang sering tidak tepat waktu, fasilitas ruang 

perawatan yang kurang nyaman serta keluhan lainnya. Respons yang 

cepat dari pihak rumah sakit dalam menanggapi keluhan pelanggan juga 

menjadi salah satu hal yang sangat ditunggu oleh para pelanggan.  

Dengan diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik maka penerapan paradigma baru dalam pelayanan tidak 

bisa ditawar lagi. Hal ini juga terjadi di sektor kesehatan, pemerintah juga 

telah mengundangkan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU 

Nomor 39 Tahun 2009, pada konsideran (b) menyatakan bahwa setiap 
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kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan 

prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka 

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan 

ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Sejalan 

dengan perkembangan pelayanan yang lebih menghargai hak-hak 

masyarakat sebagai warga negara, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik juga menghendaki adanya partisipasi dan kontrol 

masyarakat terkait kualitas pelayanan publik.  

Pasal 174 UU Nomor 39 Tahun 2009 menyebutkan bahwa; (1) 

Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun 

terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan 

dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. (2) Peran serta masyarakat tersebut 

mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif. Dalam Pasal 22 UU 

Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban 

menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan 

pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan 

sesuai dengan standar pelayanan. Hal tersebut diperkuat dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik yang mengatur secara rinci proses penyusunan standar pelayanan 

hingga terbitnya maklumat pelayanan. 
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Reformasi pelayanan publik telah mendorong pengenalan terhadap  

konsep maklumat pelayanan (Citizen’s Charter). Tuntutan yang ada yakni 

pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dengan 

ongkos (cost) yang lebih minim. Pilihannya jelas, yakni pemerintah harus 

meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan atau mengurangi 

beban layanan yang diberikan.  

Maklumat pelayanan (Citizen’s Charter) adalah salah satu alat 

untuk mendorong keterbukaan informasi dalam pelayanan publik. 

Keterbukaan informasi merupakan isu utama paradigma baru pelayanan 

publik yang  menghendaki adanya reformasi pelayanan melalui 

demokratisasi, karena kepentingan publik dan dialog menjadi sesuatu 

yang sangat penting. Peran pemerintah lebih ditekankan kepada 

melayani, daripada sekedar mengatur dan mengarahkan. Koalisi yang 

kolaboratif antara penyelenggara pelayanan, pemerintah, dan masyarakat 

adalah pilihan utama untuk mencapai tujuan.  

Pendekatan baru yang dikembangkan untuk pertama kalinya di 

Inggris pada zaman pemerintahan Perdana Menteri Margarath Thatcher, 

yang dikenal dengan Citizen’s Charter untuk  menjamin kualitas 

pelayanan benar-benar diimplementasikan secara konsisten. 

Citizen’s Charter merupakan dokumen yang memuat visi,misi 

organisasi penyelenggara pelayanan,termasuk visi dan misi pelayanan 

organisasi tersebut,hak-hak dan kewajiban, baik bagi penyedia layanan 
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(providers) maupun pengguna layanan (customers),jenis 

pelayanan,mekanisme pelayanan maupun mekanisme penyampaian 

keluhan,termasuk sanksi-sanksi atas pelangaran kewajiban tersebut. 

Dokumen ini diartikan sebagai pernyataan komitmen secara tertulis yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan. Dalam perkembangan 

selanjutnya Citizen’s Charter disebut juga dengan Customer Charter atau 

Client’s Charter yang di Indonesia diterjemahkan menjadi kontrak layanan 

atau piagam pelayanan (Ratminto & Atik S.Winarsih, 2005: 309-312) 

Pada kenyataannya, saat ini masih banyak tuntutan dari 

masyarakat terhadap perbaikan layanan di rumah sakit, dalam hal ini 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lasinrang Kabupaten Pinrang – 

Sulawesi Selatan. Tuntutan perbaikan layananan didominasi pada 

tuntutan perbaikan  kenyamanan pelayanan di rumah sakit, prosedur 

pelayanan,kewajaran biaya pelayanan,kesopanan dan keramahan 

petugas serta kedisiplinan petugas pelayanan. Kondisi seperti adanya  

layanan loket administrasi yang lamban, ketidakhadiran atau 

keterlambatan petugas medis yang dibutuhkan, sikap beberapa petugas 

yang seringkali kurang ramah dalam memberikan pelayanan, WC yang 

mampet, biaya-biaya tambahan yang tidak dijelaskan sebelumnya serta 

beberapa keluhan lain dari masyarakat pengguna. Tuntutan tersebut 

tentunya disebabkan oleh banyak faktor, terkait manajemen RSUD 

Lasinrang Kabupaten Pinrang ataupun kualitas sumber daya yang ada di 

dalamnya.  



6 
 

 
 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lasinrang Kabupaten Pinrang 

sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban memenuhi amanat 

undang-undang pelayanan publik berikut peraturan turunannya serta perlu 

menjawab tuntutan perbaikan layanan dari masyarakat.  Merespons hal 

tersebut, salah satu upaya Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang  

Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, dan 

akuntabilitas pelayanan kesehatan adalah penggunaan Citizen  Charter 

(CC), atau Maklumat Pelayanan (MP) di Rumah Sakit Umum Daerah 

Lasinrang Kabupaten Pinrang sebagai sebuah wujud komitmen Rumah 

Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan 

kualitas layanan dan mewujudkan harapan penerima layanan.  

Uraian tersebut mengambarkan betapa pentingnya manfaat 

maklumat pelayanan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan 

kepuasan penerima layanan di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, 

Untuk itu, penulis memfokuskan diri untuk melakukan penelitian tentang 

“Maklumat Pelayanan (Citizen’s Charter) di  Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Lasinrang  Kabupaten Pinrang,Sulawesi Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan maklumat pelayanan (Citizen’s Charter) 

di RSUD Lasinrang Pinrang ? 
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2. Bagaimanakah kualitas pelayanan di RSUD Lasinrang Kabupaten 

Pinrang setelah dirumuskannya maklumat pelayanan (Citizen’s 

Charter) ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan  maklumat pelayanan (Citizen’s 

Charter) di  RSUD Lasinrang Pinrang  

2. Untuk mengetahui  kualitas pelayanan di RSUD Lasinrang 

Kabupaten Pinrang setelah dirumuskannya maklumat pelayanan 

(Citizen’s Charter) 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi 

Publik. 

2. Bagi peneliti untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman dalam ilmu pengetahuan tentang maklumat pelayanan 

dan hubungannya dengan kualitas layanan. 

3. Memberikan rekomendasi berharga untuk RSUD Lasirang 

Kabupaten Pinrang dalam mengoptimalkan penerapan maklumat 

pelayaanan. 
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4. Sebagai salah satu referensi bagi institusi publik,perguruan 

tinggi,lembaga swadaya masyarakat dalam mengembangkan 

maklumat pelayanan.  
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

Mempermudah dan mewujudkan hal-hal yang telah dijadikan 

sebagai tujuan penelitian, diperlukan kerangka pemikiran yang bertitik 

tolak dari pemahaman terhadap konsep-konsep dan teori-teori yang 

berhubungan dengan paradigma manajemen publik baru, model 

maklumat pelayanan, kualitas pelayanan dan kepuasan penerima layanan 

sehingga dapat menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian ini. 

A. Paradigma New Public Manajemen (NPM) 

Topik utama  New Public Management antara lain bagaimana 

menggunakan mekanisme pasar dan termologi di sector publik. Di dalam 

konsep New Publik Management ini semua pimpinan (manajer) didorong 

untuk menemukan cara-cara  baru dan inovatif untuk memperoleh hasil 

yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi 

pemerintahan. 

Konsep New Publik Management dapat dipandang sebagai suatu 

konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak 

efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. 

Untuk lebih mewujudkan konsep New Publik Management dalam 

birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi 

meningkatkan produktivitas dan menemukan alternative cara-cara 
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pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk 

memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas public kepada pelanggan 

meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, 

merumuskan kembali misi organisasi, melakukan pemangkasan  proses 

dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan 

kebijakan.  

1.  Model NPM Tinjauan Teoretis 

Model NPM (New Public Management), pada dasarnya merupakan 

model yang dikembangkan oleh para teoritisi dalam upaya memperbaiki 

kinerja birokrasi (model tradisional) yang dirasakan kurang mampu 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam memenuhi harapan 

masyarakat akan pelayanan yang diinginkan dengan mengedepankan 

pendekatan manajerial.  

NPM memfokuskan diri pada perbaikan birokrasi dari dalam 

organisasi (inside the organization) dengan melakukan perubahan-

perubahan yang diperlukan (Hughes, 1994, 2). Dengan dokrin 

sebagaimana diungkapkan Rhodes mengadopsi pendapat Hood 

(Hughes,1994,2) sebagai berikut : pertama, memfokuskan pada kegiatan 

manajemen bukan pada aktivitas kebijakan, penilaian kinerja dan efisiensi; 

kedua, pemecahan birokrasi publik menjadi badan-badan kecil dan 

sederhana yang berkaitan langsung dengan kepentingan dasar pengguna 

jasa (user – pay bases); ketiga,  menggunakan ‘quasi market’ dan 

melemparkan ke pasar (contracting out) sebagai daya dorong terciptanya 
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kompetisi; keempat, pemotongan biaya; kelima, pola manajemen yang 

menekankan pada antara lain target keluaran, pembatasan waktu kontrak, 

insentif keuangan dan kebebasan dalam mengelola. 

David Osborne dan Ted Gaebler (1992, 13-22) menawarkan suatu 

pendekatan manajerial dari sisi lain dalam mengelola birokrasi 

pemerintahan karena birokrasi menjadi bergaya wirausaha (entreprenuer 

government). Dengan karakteristik : mendorong kompetisi antar pemberi 

jasa, memberi wewenang kepada masyarakat, mengukur kinerja 

perwakilannya dengan memusatkan pada hasil bukan pada masukan, 

digerakan oleh misi bukan ketentuan dan peraturan, mendefinisikan klien 

(masyarakat) kembali sebagai pelanggan dan menawarkan banyak 

pilihan, mencegah masalah sebelum muncul, mencurahkan energi untuk 

menghasilkan uang bukan untuk membelanjakan, desentralisasi 

wewenang dengan manajemen partisipasi, menyukai mekanisme pasar 

daripada mekanisme birokrasi, dan tidak hanya memfokuskan pada 

pengadaan perusahaan negara, tetapi juga pada mengkatalisir semua 

sektor –pemerintah, swasta, dan lembaga sukarela ke dalam tindakan 

untuk memecahkan masalah masyarakatnya. 

Pendekatan manajerial model NPM yang dikembangkan pertama 

kali oleh Hood ini atau managerialism istilah Pollitt atau market based 

public administration istilah Lan dan Rosenbloom atau  entrepreneurial 

government istilah Osbone dan Gebler, walau memiliki istilah yang 

berbeda namun pada dasarnya sama-sama berupaya mentransformasi 
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birokrasi lama menjadi birokrasi baru. Dengan melakukan hal-hal yang 

sebagaimana dikemukakan Owen E. Hughes (1994, 3) 

Improving public management, reducing budgets, privatisations of 
public enterprise seem universal; no-one now is arguing for or 
increasing the scope of government or bureaucracy. 
 
Dan memiliki tujuan yang sama pula, antara lain : pertama, lebih 

memperhatikan  pada hasil tujuan dan tanggung jawab personal manajer; 

kedua, lebih mengutamakan  pembentukan organisasi, personil, dan 

pekerja dan suasana yang lebih fleksibel; ketiga, membuat tujuan 

organisasi dan personil yang jelas dan mudah diukur dengan menentukan 

indikatornya; keempat, staf senior lebih memiliki komitmen politik 

(politically commited) pada pemerintah, tidak partisan dan tidak netral 

benar; kelima, fungsi pemerintah lebih kepada fasilitator dari pada 

pelaksana; terakhir, pada fungsi pemerintah dikurangi dengan melakukan 

privatisasi (Hughes, 1994, 58) 

Istilah NPM yang berbeda antar para teorisi memang 

dimungkinkan, sebagaimana dikemukakan oleh Ewan Ferlie, Lynn 

Ashburner, Louise Fitzgerald dan Andrew Pettigrew (1996, 10) yang 

mengibaratkan NPM sebagai sebuah kanvas kosong (putih) yang dapat 

digambar oleh siapa saja tentang apa saja yang ia suka. Sehingga tidak 

ada satupun definisipun yang jelas tentang apa itu NPM, prosesnya 

bahkan bagaimana NPM seharusnya. 
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Indeed, sometimes the new public management seems like an empty 
canvass : you can paint on it whatever you like. There is no clear or 
agreed definition of what the new public management actually is and 
not only is there controversy about what is, or what is in the process of 
becoming, but also what ought to be. 
 
      Ferlie et al. (1996, 10-15) menyatakan setidaknya ada empat (4) 

model NPM yang dapat dijadikan acuan untuk melihat bentuk perubahan 

birokrasi dari model adminsitrasi publik tradisional yaitu :  

NPM Model 1 : The Efficiency Drive, 

NPM model ini mulai dikenal pada pertengahan tahun 1980-an, 

dengan bentuk organisasi yang lebih menyerupai organisasi bisnis, 

dengan menitikberatkan pada nilai efisiensi. Sebagaimana dikatakan 

Ferlie et al. (1996, 10-11) “It (NPM model 1) represented an attempt to 

make the public sector more business like, led by crude notions of 

efficiency”. Penasehat-penasehat pemerintah di ambil dari sektor swasta 

dan badan badan penasehat yang memiliki peran penting dalam 

menerapkan ide-ide efisiensi tersebut pada sektor publik. 

Kultur birokrasi publik dibangun dengan nilai-nilai efisiensi dan 

menjadi arah bagi organisasi publik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, karena selama ini birokrasi publik dinilai sebagai organisasi 

yang bengkak (bloated), boros (wasteful), sangat birokratis (over 

bureaucratic) dan berpenampilan buruk (under performance). Karenanya 

pula birokrasi publik akan menjadi lebih baik bila sektor swasta dilibatkan. 

NPM model 1 yang dikenal pula dengan Neo Taylorian, memperlihatkan 
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bahwa peran dan keahlian manajer inti dapat ditransformasikan dari 

birokrasi di sektor swasta ke birokrasi publik.  

Dengan kata lain, NPM ini ingin membangun birokasi publik dengan 

nila-nilai yang menjadi kultur di birokrasi swasta, yaitu efisiensi yang 

ditunjang dengan nilai profesional, transparan, orientasi pasar (belum 

mengarah quasi market) dan pelanggan. Struktur birokrasi publik bersifat 

hirarkis dalam menjalankan perintah dan pengawasaan, sentralistis dan 

bergeraknya organisasi lebih karena proses manajemen daripada kaum 

profesional. Pembangunan sumber daya birokrat khususnya dalam 

pengembangan karier bersifat merrit system dan sangat ditentukan oleh 

prestasinya yang dinillai hanya oleh atasan. Kepemimpinan yang dianut 

adalah komando dengan pusat komando berada ditangan pimpinan 

puncak manajemen.  

NPM Model 2 : Downsizing and Decentralization, 

NPM model ini merupakan model manajemen birokrasi yang sangat 

kontradiktif dengan model birokrasi lama (tradisional) atau juga perbaikan 

terhadap NPM model pertama. Sebagaimana ilustrasi digambarkan Ferlie 

et al. (1996, 12) sebagai berikut  

This has resulted in some very general organizational 
developments including : organizational unbundling and downsizing 
a search for greater organizational flexibility; a move from high 
degree of standardization; increased decentralization of strategic 
and budgetary responsibility; increased contracting out; and split 
between a small strategic core and a large operational periphery. 
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NPM model ini membangun kultur organisasi publik dengan nilai-

nilai efisiensi, transparan, profesional dan berorientasi pasar dengan 

membangun quasi market dalam mengalokasikan sumber daya yang ada 

serta mengembangkan manajemen kontrak. Struktur cenderung bergeser 

dari hirarkis yang ketat dalam manajemen menjadi lebih flat dan fleksibel. 

Selain itu dikembangkan pula otonomi pada unit organisasi dengan 

adanya desentralisasi dan menekankan pada koordinasi. Kuantitas staf 

dikurangi secara signifikan baik level atas (puncak) maupun level bawah 

(operational management). Pembangunan sumber daya birokrat tidak 

berbeda jauh dengan NPM model pertama yaitu dengan merrit system, 

struktural dan peniliaan prestasi (kinerja) birokrat hanya ada ditangan 

pimpinan.  Sedangkan kepemimpinan dengan sistem komando yang 

otoriter dan pengawasan yang ketat bergeser kearah kepemimpinan 

dengan management by influence, artinya pemimpin harus memiliki 

kemampuan untuk dapat menggerakan para bawahan tidak hanya karena 

jabatannnya tetapi lebih pada pengaruh yang dikembangkan dalam 

menggerakan bawahan.  

NPM Model 3 : In Search of Excellence, 

NPM model ini berkeinginan membangun kultur organisasi 

(organizational culture) yang mampu menumbuhkan kemampuan 

organisasi dalam mengatur dirinya untuk melakukan dan menghadapi 

perubahan serta memiliki inovasi. Model ini menolak keras pendekatan 

rasionalistik yang dikembangkan NPM model 1, dengan mengembangkan 
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pendekatan bottom up dan top down artinya organisasi selalu melakukan 

pembelajaran (learning organization) tidak hanya terfokus tugas dan 

fungsi yang tersusun secara formal. Karena Ferlie et.al, (1996, 13) 

mngisyaratkan :  

It rejects the highly rationalistic approach of NPM model 1 and 
instead highlights the role of values, culture, rites and symbols in 
shaping how people actually behave at work. There is a strong 
interest in how organizations manage change and innovation. 
 
In turn, NPM model 3 can be subdivided into bottom up and top 
down approaches. The bottom up approach has been historically 
better developed emphasizing long standing themes of 
organizational development and learning. 
 
Kultur birokrasi publik yang dikembangkan pada model ini seperti 

NPM model sebelumnya yakni, efisiensi, profesional dan transparansi 

namun dilakukan pendefinisian ulang untuk menyesuaikan terhadap 

perubahan lingkungan. Karena model ini yakin bahwa dengan kuatnya 

kultur kolektif (collective culture) dapat mengerakkan organisasi dalam 

komitmen yang kuat daripada garis hirarki manajemen. Struktur organisasi 

sangat fleksibel, mudah bergerak dalam upaya organisasi menyesuaikan 

diri terhadap perubahan yang terjadi dan non hirarkis Selain itu NPM 

model ini juga melakukan desentralisasi organisasi secara radikal. 

Pembangunan sumber daya birokrat menggunakan merrit system dan 

terbuka terhadap kerjasama dalam melakukan program pelatihan. Karir 

seseorang ditentukan oleh prestasinya yang dinilai tidak saja oleh 

pimpinan tetapi juga oleh orang lain. Kepemimpinan yang dikembangkan 

adalah kepemimpinan yang memiliki kharisma (charismatic leaders) yang 
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mampu menjamin kerjasama di dalam organisasi dan memberikan 

inspirasi bagi organisasi melalui visi-visi baru.  

NPM Model 4 : Public Service Orientation 

NPM model ini merupakan gabungan antara  ide-ide yang ada 

pada manajemen swasta dan manajemen publik, pengalaman yang baik 

pada sektor swasta coba untuk ditransformasikan ke sektor publik. 

Dengan kata lain mengambil ide-ide manajemen organisasi dari sektor 

publik dan diimplementasikan pada sektor publik.  Sebagaimana ilustrasi 

Ferlie  et al. (1996, 15) berikut : 

Alongside a proclamation of difference, however, lie attempt to 
adapt ideas generated in private sector contex to public sector 
organizations. The criteria for deciding which ideas can diffuse 
across, and which should not, are rarely made explicit and may be 
largely normative in nature. 
 
Kultur yang dibangun adalah kultur dengan nilai-nilai efisien, 

profesional dan menitik beratkan pada kualitas pelayanan yang baik dan 

memuaskan pengguna (user) bukan sekedar pelanggan (customer). Nilai 

kualitas pelayan yang baik merupakan visi yang diwujudkan lebih lanjut 

dalam misi-misi yang menjadi dasar dalam memberikan pelayan dengan 

kualitas yang baik. Struktur birokrasi publik menjadi ramping dan lebih 

mendatar (flat), dengan spesialisasi yang makin kabur dan sangat 

desentralistis serta cepat merespon perubahan lingkungan yang terjadi. 

Pembangunan sumber daya birokrat diawali dengan proses rekrutmen 

dan pelatihan yang transparan dan terbuka bagi siapa saja untuk terlibat 

didalamnya. Kepemimpinan pada model ini merupakan kepemimpinan 
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yang demokratis dan kepemimpinan transformasional di semua level 

pimpinan mulai dari pimpinan di level atas sampai pada pemimpin di level 

bawah.  

Model ini, juga diidentifikasikan oleh David Osborne dan Ted 

Gaebler (1997, 10), sebagai berikut : 

a. desentralisasi wewenang dalam unit-unit 
pemerintahan...b. mengkaji kembali apa yang seharusnya 
dilakukan dan dibiayai...c. perampingan pelayanan publik serta 
privatisasi dan swastanisasi kegiatan, d. mempertimbangkan cara 
pemberian pelayanan secara lebih efektif sesuai biaya, seperti 
kontrak keluar, mekanisme pasar, dan pembebanan pada 
pengguna, e. orientasi pelanggan (berbeda istilah dengan Ferlie 
yang menggunakan istilah user), termasuk standard mutu yang 
eksplisit untuk pelayanan publik, f. Benchmarking dan pengukuran 
kinerja, g. reformasi yang dirancang untuk menyederhanakan 
peraturan dan mengurangi biaya-biayanya. 

 

Model-model NPM yang diidentifikasi oleh Hughes, Ferlie, Osborne 

dan Gaebler  di atas, merupakan model dalam tataran teoritis, namun 

dalam praktiknya model-model tersebut dapat saja saling melengkapi, 

artinya tidak mutlak suatu birokrasi publik  menerapkan NPM model 1, 2, 3 

atau 4 secara murni tapi saling menunjang satu dengan lainnya. 

Penerapan NPM sangat tergantung pada kondisi dan lingkungan yang 

melingkupi suatu birokrasi publik. Walau secara teoritis pula NPM 

menghendaki birokrasi publik bergeser secara incremental dari bentuk 

birokrasi lama ke arah birokrasi publik yang diinginkan yakni sampai pada 

pendekatan NPM model 4.  
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Osborne & Plastrik (1997) mengemukakan makna 

mewirausahakan/ reinventing, sebagai transformasi fundamental terhadap 

sistem dan organisasi sektor publik untuk menciptakan peningkatan 

secara menakjubkan dalam hal efektivitas, efisiensi, adaptabilitas dan 

kapasitasnya untuk berinovasi.Tranformasi tersebut intinya bagaimana 

membangun sektor publik yang bersifat “self renewing system” dengan 

pendekatan prinsip-prinsip bisnis (wirausaha). Banishing bureaucracy 

berisi 5 strategi untuk melaksanakan prinsip Reinventing Government 

yang bernama “The Five C’S”yaitu : 

a. Core Strategy (Strategi inti), menata kembali secara jelas mengenai 

tujuan, peran, dan arah organisasi. 

b. Consequence Strategy (Strategi Konsekuensi), strategi yang 

mendorong  “persaingan sehat” guna meningkatkan motivasi dan 

kinerja pegawai, melalui penerapan Reward and Punishment dengan 

memperhitungkan resiko ekonomi dan pemberian penghargaan. 

c. Customer strategy (Strategi pelanggan), memusatkan perhatian 

untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan. Organisasi harus 

menang dalam persaingan dan memberikan kepastian mutu bagi 

pelanggan. 

d. Control strategy (Strategi kendali), merubah lokasi dan bentuk kendali 

dalam organisasi. Kendali dialihkan kepada lapisan organisasi paling 

bawah yaitu pelaksana atau masyarakat. Kendali organisasi dibentuk 
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berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan. Dengan demikian 

terjadi proses pemberdayaan organisasi, pegawai, dan masyarakat. 

e. Cultural strategy (Strategi Budaya), merubah budaya kerja organisasi 

yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi dan psikologi, sehingga 

pandangan masyarakat terhadap budaya organisasi publik ini berubah 

(tidak lagi memandang rendah). 

Selanjutnya, Vigonda (2003), mengutarakan tujuh komponen 

doktrin dalam NPM, yaitu : 

a. Pemanfaatan manajemen professional dalam sektor publik, 

b. Penggunaan indikator kinerja, 

c. Penekanan yang lebih besar pada kontrol keluaran, 

d. Pergeseran perhatian ke unit yang lebih kecil, 

e. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi, 

f. Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen, 

g. Penekanan disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam 

penggunaan sumber daya. 

Paradigma New Publik Management dipandang sebagai 

pendekatan dalam administrasi publik dengan menerapkan pengetahuan 

dan pengalaman yang diperoleh dari dunia bisnis dan disiplin lain untuk 

memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelayanan publik pada 
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birokrasi modern. Ketika muncul pertama kali, new public management 

hanya meliputi lima doktrin, yaitu : (1) penerapan deregulasi pada line 

management; (2) konversi unit pelayanan publik menjadi organisasi yang 

berdiri sendiri; (3) penerapan akuntabilitas berdasarkan kinerja terutama 

melalui kontrak antara regulator dengan operator; (4) penerapan 

mekanisme kompetensi seperti melakukan kontrak (contracting out), dan 

(5) memperhatikan mekanisme pasar (market oriented). 

Pelajaran penting yang dapat diambil dari NPM ini adalah bahwa 

pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, 

mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih 

responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat 

mengarahkan (steering) dari pada menjalankan sendiri (rowing), harus 

melakukan deregulasi, memberdayakan para  pelaksana agar lebih 

kreatif, dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, 

berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas, 

orientasi pada proses dan input (Rosenbloom &Kravchuck,2005). 

Agar birokrasi lebih responsive terhadap customers, dalam 

tulisannya yang lain, Osborne dan Plastrik mengenalkan ide Citizen’s 

Charter (kontrak pelayanan), yakni adanya standar pelayanan publik yang 

ditetapkan berdasarkan masukan pelanggan, dan birokrasi berjanji untuk 

memenuhinya. Citizen’s Charter adalah suatu pendekatan dalam 

memberikan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan 

atau pelanggan sebagai pusat perhatian. Ini berarti kebutuhan dan 
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kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam 

proses pelayanan. 

Citizen’s Charter ini pada dasarnya merupakan kontrak sosial 

antara birokrasi dan pelanggan untuk menjamin mutu pelayanan publik 

yang baik. Melalui Citizen’s Charter, birokrasi juga harus menetapkan 

sistem untuk menangani keluhan pelanggan dengan tujuan memperbaiki 

kinerjanya secara terus-menerus. 

B. Model Citizen’s Charter (Maklumat Pelayanan) 

1. Konsep dan Tujuan Maklumat Pelayanan (Cirizen’s Charter) 

Menurut McGuire (2001), Maklumat Pelayanan merupakan 

suatu strategi penjamin kualitas yang mana sasaran eksplisitnya 

adalah untuk memperbaiki responsivitas penyedia pelayanan publik 

kepada para pengguna atau klien-nya. Hal ini karena Maklumat 

Pelayanan memandang pengguna layanan sebagai klien dan berfokus 

pada kepuasan pelanggan.  

Sementara menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN - RI), 

Maklumat pelayanan adalah sebuah pernyataan komitmen penyedia 

pelayanan yang berkualitas oleh instansi/unit pelayanan kepada 

masyarakat pengguna pelayanan dengan menempatkan kepentingan 

dan kebutuhan masyarakat pengguna pelayanan sebagai fokusnya. 

Maklumat pelayanan seringkali dipandang pula sebagai sebuah 
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dokumen publik yang memuat ‘kontrak’ antara unit pelayanan dan 

masyarakat pelanggannya. (LAN,2006,138) 

Maklumat Pelayanan memungkinkan terjadinya proses 

pemberdayaan, baik itu warga negara maupun pegawai publik dalam 

memberikan pelayanan. Melalui proses konsultasi maka akan dijamin 

responsivitas birokrasi dan lebih akuntabel kepada pemerintah dan 

masyarakat melalui monitoring kinerja. Ide dasar dari Maklumat 

Pelayanan adalah bahwa pelanggan diinformasikan terlebih dahulu 

tentang pelayanan yang diharapkan, dibutuhkan, dan dituntut oleh 

otoritas publik. 

Dengan demikian, Maklumat Pelayanan merupakan wujud dari 

sovereinitas konsumen dalam penyediaan layanan publik (Pollitt 1994; 

Walsh 1994). Ada dua pendekatan menyangkut hal itu. Pertama 

adalah membuat para penyedia (provider) menjadi lebih responsif 

kepada konsumen serta lebih akuntabel kepada pemerintah dan 

masyarakat melalui proses monitoring kinerja. Pendekatan kedua 

adalah membuat para penyedia layanan menjadi lebih responsif 

kepada konsumen dengan menciptakan kompetisi diantara sesama 

penyedia pelayanan publik. Program Maklumat Pelayanan 

menggabungkan beberapa inisiatif seperti menetapkan standar 

pelayanan, mekanisme konsultasi, penyediaan informasi kepada 

warga negara dan klien, mekanisme pengaduan (complaint) dan 

quality awards. 
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Tujuan dari Maklumat Pelayanan adalah untuk memberikan 

kepuasan bagi warga negara (citizens) melalui perbaikan kualitas 

pelayanan publik. Maklumat Pelayanan membantu individu untuk 

secara jeli mengetahui untuk apa suatu organisasi ada, apa yang 

diharapkan dari pelayanan yang diberikan, bagaimana melakukan 

kontak dengan warga negara dan bagaimana memberikan solusi jika 

terjadi kekeliruan dalam pelayanan yang diberikan. Untuk para 

penyedia layanan, Maklumat Pelayanan memberikan kejelasan 

pelayanan yang diberikan. 

Ringkasnya, Maklumat Pelayanan dimaksudkan untuk 1) 

meningkatkan legitimasi demokrasi; 2) memperkuat hak-hak warga 

negara; 3) meningkatkan pengaruh warga negara dalam proses 

pelayanan; 4) mengelola ekspektasi pelanggan; 5) memberikan pilihan 

(choice) bagi pelanggan; 6) memperkuat kinerja penyedia layanan; dan 

mengembalikan rasa percaya dalam sektor publik (KRILA, 2002). 

2. Pengalaman Beberapa Negara sebagai Perbandingan 

a. Inggris  

Inggris memiliki histori yang paling panjang dalam mereformasi 

manajemen publiknya. Program Citizen’s Charter yang digagas pada 

tahun 1991 pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Major 

merupakan terobosan atau reformasi administrasi yang paling radikal. 

Upaya ini mengikuti proses reformasi sebelumnya yang diprakarsai 
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oleh Margaret Thatcher dengan the Financial Management Initiative 

(FMI).  

Citizen’s Charter yang dikenalkan sebagai program 10 tahun, 

memiliki 6 prinsip pelayanan kepada publik yang kemudian dikenal 

sebagai ”Six Whitehall Standards”. Keenam prinsip tersebut adalah:  

1) Penetapan standar (setting standards);  

2) Informasi dan keterbukaan (information and openness);  

3) Pilihan dan konsultasi (choice and consultation);  

4) Courtesy and helpfulness;  

5) Menempatkan segala sesuatu dengan benar (putting things right); 

dan  

6) Value for money.  

Melihat keenam prinsip diatas, nampaknya aspek kualitas, 

pilihan, standar, dan value for money (Bynoe 1996) menjadi nilai 

utama yang diusung. Maklumat ini diterapkan di seluruh sektor publik, 

dan untuk mendukung keberhasilan program, maka penghargaan 

Charter Mark diintroduksi. Hal ini selanjutnya diadaptasi oleh negara-

negara OECD seperti Amerika, Kanada, Prancis, Belgia, dan Italia 

(Osborne dan Plastrik 1997: 195). Untuk memenangkan penghargaan 

ini, dalam memberikan pelayanan publik, setiap lembaga harus 

mampu memenuhi keenam prinsip tersebut, serta memperhatikan 

aspek kepuasan pelanggan maupun perbaikan kualitas pelayanan. 
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Penyedia layanan kemudian bisa mengajukan kembali Charter Marks 

setelah tiga tahun. Dalam tahun pertama, sebanyak 36 Charter Marks 

dianugerahkan dan pada tahun 1996 jumlahnya mencapai 417 

buah,menurut Keeble 1996 (dalam Esa Wahyu Endarti,2011) 

Sementara menurut Dwiyanto, tujuan maklumat pelayanan  

adalah untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih responsif 

(kesesuaian antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat), 

transparansi (semua aspek pelayanan  seperti waktu, biaya, dan cara 

pelayanan, dapat dengan mudah diketahui oleh pengguna pelayanan) 

dan akuntabel (aspek pelayanan dan konteks penyelenggaranya dapat 

dipertanggung jawabkan dan dinilai oleh pengguna layanan), Dwiyanto 

et al. (2006: 138) 

Program ini mendapatkan dukungan politik yang begitu luas. 

Unit baru dibentuk di dalam Office for Public Service yang bertanggung 

jawab dalam mengimplementasikan program Maklumat Pelayanan. 

Unit ini memperkenalkan praktek-praktek terbaik, memonitor dan 

melaporkan perkembangan, serta mengelola skema Charter Mark 

menurut Bynoe 1996 dan  Keeble 1996 (dalam Esa Wahyu 

Endarti,2011) 

The Audit Commission kemudian mengembangkan indikator-

indikator bagi otoritas lokal, dan NHS mengimplementasikan kebijakan 

Maklumat (Bynoe 1996, dalam Esa Wahyu Endarti, 2011). Sektor 
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privat juga memiliki pengaruh langsung. Unit Citizen’s Charter sangat 

dekat dengan Prime Minister’s Charter Advisory Panel. Enam anggota 

panel diambil dari sektor publik dan privat (Keeble 1996 dalam Esa 

Wahyu Endarti, 2011). Maklumat Pelayanan dikenal luas dalam 

konteks pelayanan publik tetapi dampak publik lebih sulit untuk dinilai. 

Lebih dari 40 Maklumat Nasional dan 10.000 Maklumat Daerah telah 

dikembangkan sejak tahun 1991 (OECD 1999 UK Perspective). 

Kontribusinya bagi perbaikan pelayanan publik dengan mengubah 

fokus kepada penerima layanan telah diakui oleh The National Audit 

Office, Public Service Committee dan National Consumer Council 

Survey.  

Akan tetapi Maklumat Nasional umumnya dipublikasikan tanpa 

ada konsultasi publik yang sistimatis (Bynoe 1996, dalam Esa Wahyu 

Endarti, 2011). The National Consumer Council mengidentifikasi 

bahwa konsultasi yang efektif dengan pengguna sebagai isu tunggal 

yang paling penting bagi dokumen Maklumat. Kritik diajukan karena 

standar yang digunakan lebih berorientasi pada penyedia layanan 

ketimbang kepada konsumen.  

Sebuah evaluasi dari The Institute For Public Policy Research 

kemudian menjadi penting untuk diperhatikan, dan telah mengajukan 

program baru yang berdasarkan pada 6 prinsip hak sosial yakni: 
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1) Perlakuan yang adil (fair treatment);  

2) Entitlement;  

3) Partisipasi (participation);  

4) Keterbukaan (openness);  

5) Akuntabilitas dan kooperasi (accountability and co-operation); dan  

6) Akuntabilitas publik yang efektif (effective public accountability) 

(Bynoe 1996). 

Kemudian di tahun 1996, seiring terpilihnya Tony Blair sebagai 

Perdana Menteri, telah terjadi pergeseran prinsip dari “value for 

money” kepada prinsip partnerships (Richards 1996, dalam Esa 

Wahyu Endarti, 2011). Setelah setahun dalam kajian, Citizen’s Charter 

kemudian diganti menjadi ”Service First” yang mencakup seluruh 

sektor publik. Tim audit dibentuk untuk memonitor kualitas serta suatu 

kajian terhadap seluruh Maklumat yang ada merupakan bagian dari 

paket ini. Sembilan prinsip dalam pemberian pelayanan publik 

kemudian menggantikan 6 prinsip dari Whitehall Standards. 

Kesembilan prinsip tersebut adalah:  

1) Menetapkan standar pelayanan (set standards of service);  

2) Menjadi terbuka dan menyiapkan informasi yang memadai (be 

open and provide full information);  

3) Konsultasi dan terlibat (consult and involve);  



29 
 

 
 

4) Memberikan akses dan promosi pilihan (encourage access and 

promotion of choice);  

5) Perlakuan yang sama untuk semua orang (treat all fairly);   

6) Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya, bahkan ketika terjadi 

kekeliruan (put things right when they go wrong);  

7) Penggunaan sumberdaya secara efektif (use resources effectively); 

8) Inovasi dan perbaikan (innovate and improve); dan  

9) Bermitra dengan penyedia pelayanan yang lain (work in partnership 

with other providers). 

Dari sembilan prinsip di atas, nyata terlihat bahwa ada beberapa 

konsep kunci yang diusung yakni kemitraan, responsivitas kepada 

pengguna, aksesibilitas, penggunaan risorsis secara lebih efektif, serta 

perlakuan yang adil dan inovasi. Maklumat yang direvisi ini mendapat 

pengaruh dari pengalaman yang ada di negara lain. The Service First 

Unit nyatanya menggunakan panduan Maklumat Australia sebagai 

referensi dalam mengembangkan program Maklumat yang baru 

(Service First Newsletter Issue, 2 July 1998).  

b. Amerika: Customer Service Plans – ‘Putting Customers First’ 

Kalau di Inggris dikenal dengan Citizen’s Charter, di Amerika 

lebih dikenal sebagai “Customer Service Plans”. Meski demikian, ada 
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beberapa teknik yang similar. Amerika melakukan reformasi dalam 

kerangka NPM yakni pada era Presiden Clinton dengan 

dikeluarkannya National Performance Review (NPR) di tahun 1993. 

Bahkan oleh Kettle (1994), NPR dipandang sebagai satu dari tiga 

reformasi yang paling penting di abad 20. Serupa dengan di Inggris, 

ada beberapa fase perkembangan. Menurut Kettl (dalam Esa Wahyu 

Endarti, 2011) mengidentifikasi tiga fase reformasi. Fase I “Reformasi 

Proses Pemerintah” di tahun 1994 yang berfokus pada implementasi. 

Sebuah Executive Order yakni semua agen federal mengembangkan 

rencana pelayanan pelanggan merupakan bagian dari paket reinvensi. 

Akan tetapi, rasionalisasi (downsizing) pemerintah merupakan tema 

yang paling dominan dalam fase ini. Fase II ‘Questioning What 

Government Should Do’. Sedangkan fase III yakni “Reinvigorating the 

Reinvention’, dimulai pada tahun 1998, mengarahkan fokus kepada 

pengukuran outcome dan sebagainya.  

Executive Order yang dikeluarkan oleh Presiden Clinton pada 

tahun 1993 menegaskan bahwa semua lembaga federal 

mengembangkan rencana pelayanan, tetapi rasionalisasi (downsizing) 

dan penghematan ongkos menjadi keystone dari NPR. Setiap institusi 

membangun standar pelayanan dan menggunakan survey pelanggan. 

NPR terpisah dari sistem manajemen berbasis kinerja yang 

diintroduksi oleh pemerintah mengikuti seruan GPRA oleh Kongrers di 

tahun 1993.  
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Berbeda dengan di Inggris, NPR berkembang dari pemikiran 

Osborne dan Gaebler’s (1992) yang tertuang dalam buku Reinventing 

Government dengan 10 prinsip pemerintah yang wirausaha. NPR 

memberikan bukti tentang adopsi berbagai teknik terbaik di sektor 

privat, termasuk dalam konteks manajemenya. Menetapkan standar 

pelayanan dan membuat organisasi lebih responsif kepada pelanggan 

telah menggeser fokus dari proses internal kepada orang yang 

dilayani, yakni kepada kebutuhan warga negara (Kettl 1998). Berbeda 

dengan Charter Mark di Inggris, Hammer Awards berkaitan dengan 

prinsip-prinsip yang ada dalam NPR. The Internal Revenue Service 

(IRS) dan US Postal Service merupakan dua lembaga yang 

memublikasikan standar pelayanannya. Pada tahun 1997, ada 4000 

standar untuk 570 lembaga federal (Gore 1997). NPR diyakini telah 

merubah pendekatan kepada warga negara.  

c. Australia: Government Service Charters – ‘Putting Service 

First’ 

Seperti di Inggris dan Amerika, ada beberapa fase reformasi 

manajemen publik di Australia. Untuk mencapai pelayanan yang lebih 

efektif dan efisien, pergeseran mendasar dari akuntabilitas 

pengeluaran anggaran ke arah akuntabilitas hasil telah menjadi 

komitmen. Responsivitas dicapai melalui strategi untuk mengubah 

fokus pemberian layanan kepada orientasi pelanggan, termasuk 

menetapkan standar kualitas untuk pelayanan publik, benchmarking, 
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dan pengukuran kinerja (DoF 1994; OECD 1996). Government Service 

Charters tidak diintroduksi hingga tahun 1997. 

Manajemen kinerja telah menjadi titik sentral dari reformasi 

manajemen publik di Australia. The Financial Management 

Improvement Programme (FMIP) dikenalkan di tahun 1994 karena 

sebagian merupakan pemodelan dari FMI yang ada di Inggris. Pada 

fase pertama, fokus diarahkan pada perencanaan korporat dan 

penganggaran program. Upaya untuk mengkaitkan evaluasi program 

dan monitoring kinerja dengan pelaporan anggaran terhalang oleh 

tidak memadainya indikator-indikator kinerja, khususnya untuk aspek 

kualitas (MAB–MIAC 1992).  

Fase kedua mengubah fokus evaluasi dari monitoring internal 

kepada audit eksternal. Signifikansi dari fase ini adalah dibentuknya 

suatu komite yang membangun kerangka monitoring kinerja terkait 

dengan pelayanan masyarakat. Dalam serangkaian pelaporan 

semenjak 1995, the Productivity Commission yang bertindak sebagai 

sekretariat komite, telah membangun indikator-indikator kinerja 

termasuk kualitas dan melaporkan perbandingan kinerja setiap negara 

bagian (state).  

Putting Service First merupakan topik dari program Service 

Charter yang diumumkan oleh Perdana Menteri di tahun 1997. Semua 

lembaga persemakmuran yang bersentuhan langsung dengan publik 
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diminta untuk mengidentifikasi “pelanggan” mereka dan membangun 

sebuah Service Charter. Implementasinya didelegasikan kepada 

Minister for Customs and Consumer Affairs serta the Department of 

Industry, Science and Tourism. Maklumat dimaksudkan untuk 

memberikan standar pelayanan kepada pelanggan dan stakeholders, 

serta memungkinkan terjadinya kompetisi dan benchmark untuk 

mengukur kualitas pelayanan (DIST 1997a). Putting Service First – 

Principles for Developing a Service Charter menetapkan 9 prinsip 

untuk mengembangkan, memonitor, dan mengkaji Service Charters. 

Tiga prinsip utama serupa dengan yang diusung di Inggris dan 

Amerika, yakni: 

1) Ada suatu pernyataan yang jelas kepada pelanggan akan standar 

pelayanan yang diharapkan; 

2) Ada suatu pernyataan yang jelas kepada pelanggan menyangkut 

siapa yang mesti bertanggung jawab manakala pelayanan tidak 

mampu dilakukan sesuai dengan standar yang dijanjikan; dan  

3) Panduan kepada pelanggan misalnya bagaimana menggunakan 

mekanisme pengaduan jika terjadi sesuatu di luar kesepakatan 

yang dibuat.  

Service  Charters dimaksudkan untuk membantu organisasi 

untuk berfokus pada output dan membangun kriteria kinerja (MAB 

1997). Kemajuan Maklumat, mekanisme pengaduan, serta kinerja 
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harus disertakan dalam laporan tahunan kepada Parlemen. Panduan 

yang rinci disiapkan oleh The Service Charter Implementation Unit 

untuk membantu para agen dalam mengembangkan Service Charters 

dengan menyiapkan beberapa contoh maklumat di Australia dan 

Inggris. Semua agen melakukan audit kinerja eksternal setiap tiga 

tahun, namun secara tahunan dilaporkan kepada The Department of 

Finance and Administration. Selanjutnya DoFA menyiapkan laporan 

secara keseluruhan kepada Perdana Menteri. 

Perkembangan juga dipengaruhi oleh gagasan dari luar negeri 

dan sekor privat. Citizen’s Charter dan Customer Charter yang dibuat 

oleh AAMI menjadi studi kasus dalam panduan. The Department of 

Finance and Administration telah menjadi partisipan aktif dalam proyek 

OECD dan studi komparasi (PUMA 1994, 1996, 1997). The Society of 

Consumer Affairs Professionals dan TARP, sebuah pemimpin 

konsultan privat di Amerika juga memiliki pengaruh dalam 

pengembangan panduan dan paket-paket pelatihan. Mereka 

mengidentifikasi prinsip terbaik bagi pencapaian kualitas dalam 

pelayanan pelanggan berdasarkan pada penelitian sektor privat (MAB-

DIST 1997).  Maklumat Pelayanan yang dimiliki AAMI yang 

diperkenalkan di tahun 1996 merupakan maklumat pertama yang ada 

dalam sektor privat.  

Keseluruhan laporan di Bulan November 1999 melaporkan 125 

Maklumat yang telah diselesaikan (88% dari total) tetapi hanya 44% 
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yang melaporkan kinerja dalam Laporan Tahunan menurut 

Ellison,1999 (dalam Esa Wahyu Endarti,2011). Tidak terkejut, 

karenannya, jika standar pelayanan dalam Portofolio Maklumat masih 

kabur. Sebaliknya Agency Charters cenderung memiliki standar yang 

lebih eksplisit. Standar berkaitan dengan kualitas proses (bagaimana 

pelayanan disiapkan) ketimbang kualitas layanan yang diberikan 

(outputs). Service Charters merupakan codes of conduct ketimbang 

penjamin layanan. 

3. Alasan Penerapan Maklumat Pelayanan   

Beberapa pakar seperti Pollit dan Bouckaert (2000), Ryan 

(2000), Barnes dan Gill (2000), Sims (2001) dan Bok ,2001 , (dalam 

Esa Wahyu Endarti,2011) menilai bahwa rendahnya kinerja 

pemerintah telah menyebabkan munculnya rasa tidak percaya 

(distrust) masyarakat kepada pemerintah. Padahal masyarakat 

mengharapkan agar pemerintah dan birokrasi dapat memberikan 

solusi untuk penyediaan pelayanan publik, tetapi sayangnya, rasa tidak 

percaya kepada insitusi dan politisi kian meningkat. Pertanyaan kunci 

adalah bagaimana pemerintah dapat merubah persepsi negatif ini 

dalam cara-cara yang paling diterima publik dalam suatu masyarakat 

yang demokratis. 

Buruknya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi dan 

rendahnya kinerja yang dihasilkan menjadi alasan yang paling 
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fundamental mengapa kemudian manajemen pelayanan publik 

beriorientasi kualitas, dengan salah satu instrumennya adalah 

Maklumat Pelayanan,didisain dan diimplementasikan.  

Untuk konteks Indonesia, Pusat Studi Kependudukan UGM 

(2002) menilai bahwa buruknya pelayanan kepada publik yang selama 

ini terjadi ditandai oleh beberapa hal seperti: 1) ketidakpuasan 

masyarakat pada umumnya terkait dengan waktu, biaya, dan cara 

pelayanan; 2) masih terdapatnya diskriminasi pelayanan, yang pada 

umumnya didasarkan pada diskriminasi atas hubungan pertemanan, 

afiliasi politik, etnis dan bahkan agama; 3) hal-hal seperti rantai 

birokrasi, suap, dan pungli menjadi semakin diterima dan dianggap 

wajar; 4) orientasi pelayanan tidak terhadap pengguna jasa tetapi 

kepada kepentingan pemerintah dan pejabatnya; 5) budaya yang 

berkembang bukan budaya pelayanan melainkan budaya kekuasaan; 

6) prinsip yang mendasari sistem pelayanan bukan trust melainkan 

distrust, prosedur yang diterapkan bukan untuk memfasilitasi tetapi 

untuk mengontrol perilaku; dan 7) kewenangan untuk melayani 

terdistribusi pada banyak satuan birokrasi. Kondisi seperti yang 

disebutkan diatas kemudian menjadi alasan kuat untuk segera dicari 

solusi bagi perbaikan kualitas dan kinerja pelayanan publik.  
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4. Maklumat Pelayanan dan Manfaat Penerapannya 

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari implementasi 

Maklumat Pelayanan. Diantaranya adalah bahwa proses manajemen 

menjadi lebih terdesentralisir, disamping ada semangat pemberdayaan 

(empowerment) dari Maklumat Pelayanan. Pemberdayaan tidak hanya 

ditujukan kepada pengguna layanan, tetapi juga kepada line manager 

yang bertanggung jawab atas kualitas pelayanan. Maklumat ini 

dipastikan akan memberikan kekuasaan yang lebih signifikan kepada 

warga negara; memberikan a real voice karena salah satu elemen 

dalam dokumen ini adalah mekanisme voice yang diusung. Maklumat 

Pelayanan diyakini akan menjamin keadilan dan legitimasi. 

Sejalan dengan pernyataan di atas, proses pelembagaan 

Maklumat Pelayanan ternyata memberikan banyak manfaat bagi 

upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di masa 

datang. Manfaat yang dimaksud adalah 1) perubahan budaya dan 

norma pelayanan birokrasi; 2) terselenggaranya manajemen 

pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel; 3) 

sebagai bentuk kegiatan advokasi pemberdayaan stakeholders di luar 

birokrasi; 4) membuka ruang dan kesempatan interaksi yang lebih luas 

antara birokrasi dengan masyarakt; serta 5) munculnya wacana untuk 

mengadopsi konsep Maklumat Pelayanan dalam penyusunan 

peraturan daerah tentang pelayanan publik (Partini dan Wicaksono, 

2004). 
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Selain itu, Maklumat Pelayanan telah memberikan suatu proses 

pembelajaran (learning process) bagi banyak penyedia pelayanan 

publik mengenai bagaimana harus meningkatkan kualitas pelayanan 

mereka. Ini dimungkinkan karena monitoring dan reviu yang kontinyu 

memotret kinerja pelayanan setelah Maklumat Pelayanan 

diimplementasikan. Hasil monitoring dan reviu tersebut bisa menjadi 

input bagi proses implementasi selanjutnya sekaligus sebagai bahan 

perbaikan di masa datang. 

Berdasarkan penelitian komparasi di beberapa negara, McGuire 

(2001) juga menemukan terjadinya perbaikan dalam pemberian 

pelayanan setelah Maklumat Pelayanan diimplementasikan. Maklumat 

Pelayanan mampu memotret berbagai kelemahan atau kekurangan 

dalam pemberian pelayanan, meskipun kontribusi dari Maklumat 

Pelayanan kepada perbaikan kualitas pelayanan tidak diukur secara 

langsung. Sesuai dengan survey pendapat terhadap para birokrat, 

ditemukan bahwa Maklumat Pelayanan telah memberikan kontribusi 

bagi perubahan prosedur internal suatu organisasi, memperbaiki 

kontrol standar kualitas, meningkatkan persepsi internal menyangkut 

kualitas pelayanan, dan telah menciptakan kohesi yang kuat diantara 

tim. Maklumat Pelayanan menghasilkan efek psikologis yang positif 

bagi para staf sekalipun sistem reward (dalam bentuk uang) tidak 

digunakan. 
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Pada level eksternal, hasil survey kepuasan yang dilakukan 

sebelum dan setelah implementasi Maklumat Pelayanan menunjukkan 

bahwa terjadinya perbaikan persepsi masyarakat menyangkut 

aksesibilitas pelayanan, transparansi entitas, dan kooperasi diantara 

unit-unit terkait dan meningkatkan image entitas, pelayanan yang 

diberikan, dan kualitas. 

5. Prinsip dan Nilai dalam Maklumat Pelayanan 

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mendisain 

dokumen Maklumat Pelayanan. Pertama, standar pelayanan 

hendaknya dapat dijelaskan sekonkrit mungkin. Yakni, standar 

pelayanan harus dapat terukur baik secara langsung,sebagai bagian 

dari prosedur normal, maupun melalui survey pelanggan. Kedua, 

standar pelayanan harus terkait erat dengan apa yang menjadi 

kebutuhan pengguna layanan dan berfokus pada isu-isu kunci yang 

menjadi perhatian mereka (pengguna layanan). Juga, para pemberi 

layanan harus memberikan pelayanan berdasarkan sudut pandang 

pengguna layanan, sehingga manajemen tidak diatur berdasarkan 

sudut pandang penyedia layanan. Ketiga, standar pelayanan 

hendaknya memperhatikan aspek pelayanan mana yang paling 

penting bagi pengguna layanan. Ini dapat diketahui dengan 

menggunakan informasi yang tersedia atau melakukan dialog atau 

tanya jawab dengan pengguna layanan. Keempat, standar pelayanan 

harus bisa menjawab persoalan yang terjadi namun lebih realistis. 
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Penyedia layanan hendaknya menggunakan sumberdaya seefisien 

mungkin dan seefektif mungkin. Kelima, bahasa yang digunakan 

dalam dokumen Maklumat Pelayanan hendaknya sejelas mungkin 

untuk membantu pengguna layanan, terutama memberikan informasi 

yang menyeluruh tentang pelayanan. Misalnya ongkos yang harus 

dikeluarkan, prosedur, dan sebagainya. Lebih lanjut, Maklumat 

Pelayanan harus menyediakan nama, alamat, dan nomor telepon, 

serta sarana komunikasi yang lain.  Keenam, Maklumat Pelayanan 

harus bisa diterima oleh para staf lini depan (front-line staff) dan ada 

proses konsultasi dengan mereka. 

Ketika Maklumat Pelayanan didisain, perlu diperhatikan nilai-

nilai apa saja yang diakomodasikan nantinya. Hal ini mengingat dalam 

memberikan pelayanan kepada publik, ada sejumlah nilai (value) yang 

harus dikejar. Hal ini pun diakui oleh Van Wart dalam bukunya 

Changing Public Sector Values bahwa birokrat bekerja dalam sebuah 

lingkungan yang bermuatan nilai (value-laden environment) dan 

lingkungan yang didorong oleh sejumlah nilai (value-driven 

environment). Nilai-nilai ini menjadi pijakan dalam segala aktivitas 

birokrasi saat memberikan pelayanan kepada publik.  

Terkait dengan pernyataan di atas, ada beberapa nilai yang 

harus dipegang teguh para formulator saat mendisain suatu Maklumat 

Pelayanan. Beberapa nilai yang dimaksud yakni: 
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a. Kesetaraan (equity); 

b. Keadilan (fairness); 

c. Keterbukaan (openess) 

d. Kontinyuitas dan regularitas (continuity and regularity); 

e. Partisipasi (participation); 

f. Inovasi dan perbaikan (innovate and improve); 

g. Efiensi (efficiency); 

h. Efektivitas(effectiveness).  

Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat Kernaghan (2003), 

bahwa dalam pelayanan kepada publik ada beberapa kategori nilai 

yang ingin dicapai. Pertama, nilai-nilai etika yang mencakup integritas, 

keadilan, akuntabilitas, loyalitas, respek, dan kejujuran. Kedua, nilai-

nilai demokrasi yang mencakup aspek penegakan hukum, netralitas, 

akuntabilitas, loyalitas, keterbukaan, responsivitas, keterwakilan, dan 

legalitas. Ketiga, nilai-nilai profesional yang mencakup efektivitas, 

efisiensi, pelayanan, kepemimpinan, inovasi, kualitas, dan kreativitas. 

Keempat, nilai-nilai humanis, mencakup kepedulian, keadilan, 

toleransi, kesabaran, dan humanitas. 

Hanya saja, seringkali pengejaran nilai yang satu bisa 

mengabaikan, bahkan meniadakan pemenuhan nilai yang lain. Selain 
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itu penyedia layanan seringkali memiliki interpretasi yang berbeda 

tentang nilai-nilai yang ingin diraih saat mereka memberikan pelayanan 

kepada publik. Nilai yang diartikan sebagai keyakinan yang 

memengaruhi pilihan yang diambil menyangkut menyangkut means 

dan ends (Rokeach 1973,5,dalam Esa Wahyu Endarti,2011), 

kemudian menjadi salah satu persoalan yang sungguh kompleks yang 

harus diperhatikan ketika ada inisiatif untuk membuat dokumen 

Maklumat Pelayanan. Tentu saja semua nilai dan kepentingan tidak 

dapat terakomodasi dalam Maklumat Pelayanan. 

6. Penerapan Maklumat  Pelayanan di Beberapa Daerah Indonesia 

Program Maklumat Pelayanan merupakan suatu terobosan baru 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Partini, 2004). Bekerja 

sama dengan Ford Foundation, Pusat Studi Kependudukan dan 

Kebijakan Universitas Gadjah Mada melakukan proyek percobaan 

untuk melembagakan model Maklumat Pelayanan. Kegiatan ini 

digagas di tiga kota sebagai pilot project. Di Kota Blitar,  Citizen’s 

Charter dikembangkan di Puskesmas Bendo, Kecamatan Kepanjen. 

Pengenalan Citizen’s Charter oleh Pusat Studi Kependudukan dan 

Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama 

dengan Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Kesehatan Kota Blitar 

pada tanggal 22 Juli 2003. Peluncuran program Citizen’s Charter ini 

ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama 
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antara Walikota Blitar dan Koordinator Tim Pelembagaan Citizen’s 

Charter PSKK UGM. 

Selain peluncuran program, upaya lain untuk menyebarluaskan 

konsep Citizen’s Charter di Kota Blitar juga dilakukan dengan cara 

antara lain mengadakan jumpa pers dengan wartawan se-Kota Blitar, 

mengadakan talkshow di radio, menyebarluaskan pamflet dan leaflet 

serta buku saku tentang Citizen’s Charter, pembuatan dan 

pemasangan spanduk dan poster di berbagai tempat.  

Di Yogyakarta, program Citizen’s Charter digagas oleh Badan 

Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Pemerintah 

Kota Yogyakarta bekerja sama dengan PSKK UGM. Langkah awal 

pembuatan Citizen’s Charter dilakukan melalui proses Focus Group 

Discussion (FGD) dengan melibatkan masyarakat pengguna dan 

konsultan dari UGM untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan 

yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan survey pengguna layanan 

untuk mendapatkan masukan yang lebih banyak dari masyarakat, 

yang dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui 

peluang dan hambatan dalam penerapan Citizen’s Charter. Setelah 

melalui proses evaluasi baru dilakukan penerapan Citizen’s Charter 

untuk pelayanan akte kelahiran. Secara keseluruhan, proses 

penyusunan Citizen’s Charter untuk akte kelahiran berlangsung 

selama 6 bulan.  
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Sedangkan di Ambarawa, implementasi program Citizen’s 

Charter dilakukan dengan persiapan selama satu tahun mulai bulan 

Desember 2003 hingga Desember 2004. Program Citizen’s Charter 

berlaku untuk pelayanan KTP, KK, dan perijinan. Dari kontrak 

pelayanan yang sudah terbentuk, secara berkelanjutan dilakukan 

monitoring dan evaluasi. Evaluasi dilakukan setiap bulan melalui rapat 

koordinasi untuk menghimpun kritik dan saran dari masing-masing 

bagian. Selain itu juga dilakukan evaluasi tahunan dengan 

mengadakan FGD satu tahun sekali, untuk menampung masukan dan 

memberikan klarifikasi mengenai apa yang tertuang dalam Citizen’s 

Charter.  

C. Kualitas Pelayanan 

Salah satu fungsi pemerintahan yang kini semakin disorot 

masyarakat adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-

instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi 

pemerintahan kini semakin mengemuka; bahkan menjadi tuntutan 

masyarakat. Persoalan yang sering dikritisi masyarakat atau para 

penerima layanan adalah persepsi terhadap ‘kualitas’ yang melekat pada 

selurus aspek pelayanan. Istilah ‘kualitas’ ini, menurut Tjiptono (1996 : 55) 

mencakup pengertian 1) kesesuaian dengan persyaratan ; 2) kecocokan 

untuk pemakaian ; 3) perbaikan berkelanjutan ; 4) bebas dari 

kerusakan/cacat ; 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan 
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setiap saat ; 6) melakukan segala sesuatu secara benar ; dan 7) sesuatu 

yang bisa membahagiakan pelanggan. 

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut di atas dapat 

diterima bila dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat 

yang menginginkan kualitas pelayanan dalam takaran tertentu. Namun 

demikian setia jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-

instansi pemerintahan tentu mempunyai kritaria kualitas tersendiri. Hal ini 

tentu terkait erat dengan atribut pada masing-masing jenis pelayanan. 

Ciri-ciri atau atribut-atribut yang ada dalam kualitas tersebut menurut 

Tjiptono (1996 : 56) adalah : 

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu 

proses. 

2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas 

yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer. 

5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan 

lain-lain. 

6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber AC, 

kebersihan, dan lain-lain. 
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Dari pendapat di atas di atas diketahui bahwa kualitas pelayanan 

mencakup berbagai faktor. Menurut Albrecht dan Zemke (dalam Dwiyanto, 

2005 :145) bahwa kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari 

berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi 

pelayanan, strategi, dan pelanggan (customers). 

Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (dalam Ratminto dan Atik, 

2005:2) berpendapat bahwa pelayanan adalah produk-produk yang tidak 

kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia 

dan menggunakan peralatan. 

Senada dengan pendapat itu, Gronroos (dalam Ratminto dan Atik, 

2005 :2) berpendapat : Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi 

sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 

hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan Permasalahan konsumen/pelanggan. 

Tuntutan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik 

(service excellence) tidak dapat dihindari oleh penyelenggara pelayanan 

jasa. Tuntutan para penerima layanan untuk memperoleh pelayanan yang 

lebih baik harus disikapi sebagai upaya untuk memberikan kepuasan 

kepada penerima layanan. Kepuasan penerima layanan sangat berkaitan 

dengan kualitas pelayanan yang diberikan, seperti yang diungkapkan 



47 
 

 
 

Tjiptono (1996:56), bahwa kualitas memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan kepuasan pelanggan. 

Kotler (dalam Tjiptono, 1996:147) mengatakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dia rasakan dibanding dengan harapannya.  

Setiap pelanggan atau penerima layanan tentu menghendaki 

kepuasan dalam menerima suatu layanan. Menurut Ratminto dan Atik 

(2005:28) : 

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh 

tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dicapai 

apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang 

dibutuhkan dan diharapkan.  

Dengan demikian kebutuhan para penerima layanan hasus 

dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelayanan agar para penerima 

layanan tersebut memperoleh kepuasan. Untuk itulah diperlukan suatu 

pemahaman tentang konsepsi kualitas pelayanan. Menurut Wyckof 

(dalam Tjiptono, 1996:59) : 

Kualitas pelayanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari 

sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan, melainkan 

berdasarkan persepsi masyarakat (pelanggan) penerima layanan. 
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Pelangganlah yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang 

diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan 

kualitas pelayanan. 

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan 

apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan 

pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang 

ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan 

demikian baik buruknya kualitas pelayanan tergantung kepada 

kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan masyarakat 

(para penerima layanan) secara konsisten. 

Berdasarkan uraian sejumlah pendapat yang tersaji, maka 

pengertian kualitas pelayanan adalah totalitas karakteristik suatu konsep 

pelayanan yang mencakup seluruh aspek pelayanan, dan toluk ukur 

kualitas pelayanan itu adalah dapat memberi kepuasan kepada para 

pelanggan atau penerima layanan.  

Zeithmalh, dkk (1990: 23) menyatakan bahwa dalam menilai 

kualitas jasa/pelayanan, terdapat sepuluh ukuran kualitas jasa/ pelayanan, 

yaitu : 

1. Tangible (nyata/berwujud) 

2. Reliability (keandalan) 
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3. Responsiveness (Cepat tanggap) 

4. Competence (kompetensi) 

5. Access (kemudahan) 

6. Courtesy (keramahan) 

7. Communication (komunikasi) 

8. Credibility (kepercayaan) 

9. Security (keamanan) 

10. Understanding the Customer (Pemahaman pelanggan) 

Namun, dalam perkembangan selanjutnya dirasakan adanya 

dimensi Kualitas pelayanan yang saling tumpang tindih satu dengan yang 

lainnya yang dikaitkan dengan kepuasan pelanggan. Selanjutnya oleh 

Parasuraman (1990) dimensi tersebut difokuskan menjadi 5 dimensi 

(ukuran) kualitas jasa/pelayanan, yaitu : 

1. Tangible (berwujud); meliputi penampilan fisik dari fasilitas, 

peralatan,karyawan dan alat-alat komunikasi. 

2. Realibility (keandalan); yakni kemampuan untuk melaksanakan jasa 

yang telah dijanjikan secara konsisten dan dapat diandalkan (akurat). 

3. Responsiveness (cepat tanggap); yaitu kemauan untuk membantu 

pelanggan (konsumen) dan menyediakan jasa/ pelayanan yang cepat 

dan tepat. 

4. Assurance (kepastian); mencakup pengetahuan dan keramah-

tamahan para karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan 
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kepercayaan dan keyakinan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. 

5. Empaty (empati); meliputi pemahaman pemberian perhatian secara 

individual kepada pelanggan, kemudahan dalam melakukan 

komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan pelanggan. 

 

D. Kepuasan Pelanggan 

1. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang 

yang merupakan hasil dari membandingka penampilan atau outcome 

produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan 

seseorang (Philip Kotler). 

Kepuasaan pelanggan adalah suatu keadaan karena 

keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu 

pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan 

pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan 

yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pelanggan 

merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka 

pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien.  

Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik. 

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor 
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yang penting dalam mengembangkan suatu sistim penyediaan 

pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, 

meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak 

pelayanan terhadap populasi sasaran (Triatmojo, 2006). Dalam 

rangka mengembangkan mekanisme pemberian pelayanan yang 

memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan, perlu 

mengetahui apa yang dipikirkan pelanggan tentang jenis, bentuk dan 

orang yang memberi pelayanan.  

Lupiyoadi (2001:158) menyatakan bahwa dalam menentukan 

tingkat kepuasan, terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan, yaitu: 

a. Kualitas produk; Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi 

mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. 

b. Kualitas pelayanan; Terutama untuk industri jasa, pelanggan akan 

merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau 

yang sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Emosional; Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan 

keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila 

menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung 

mempunyai tingkat kepuasan lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh 

bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai social atau self 
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esteem yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek 

tertentu. 

d. Harga; Produk yang mempunyai kualitas sama tetapi menetapkan 

harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi 

kepada pelanggannya. 

e. Biaya; Pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk 

atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu.  

2. Aspek Kepuasan Pelanggan di Rumah Sakit 

  Kepuasan pelanggan adalah indikator pertama dari standar 

suatu rumah sakit dan merupakan suatu ukuran Kualitas pelayanan. 

Kepuasan pelanggan yang rendah akan berdampak terhadap jumlah 

kunjungan yang akan mempengaruhi provitabilitas rumah sakit, 

sedangkan sikap karyawan terhadap pelanggan juga akan berdampak 

terhadap kepuasan pelanggan karena kebutuhan pelanggan dari 

waktu ke waktu akan meningkat, begitu pula tuntutannya akan kualitas 

pelayanan yang diberikan. 

  Kepuasan pelanggan, sangat berhubungan dengan 

kenyaman, keramahan, dan kecepatan pelayanan. Kepuasan 

pelanggan, merupakan indikator yang berhubungan dengan jumlah 

keluhan pelanggan atau keluarga, kritik dalam kolom surat pembaca, 

pengaduan mal praktek, laporan dari staf medik dan perawatan dsb.  
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  Bentuk kongkrit untuk mengukur kepuasan pelanggan rumah 

sakit, dalam seminar survai kepuasan pelanggan di RS, Junadi 

(2007), mengemukakan ada empat aspek yang dapat diukur yaitu: 

Kenyamanan, Hubungan pelanggan dengan petugas, kompetensi 

petugas dan biaya. 

a. Kenyamanan, aspek ini dijabarkan dalam pertanyaan tentang 

lokasi rumah sakit, kebersihan, kenyamanan ruangan, makanan 

dan minuman, peralatan ruangan, tata letak, penerangan, 

kebersihan WC, pembuangan sampah, kesegaran ruangan dll. 

b. Hubungan pelanggan dengan petugas Rumah Sakit, dapat 

dijabarkan dengan pertanyaan yang menyangkut keramahan, 

informasi yang diberikan, sejauh mana tingkat komunikasi, 

responsi, support, seberapa tanggap dokter/perawat di ruangan 

IGD, rawat jalan, rawat inap, farmasi, kemudahan dokter/perawat 

dihubungi, keteraturan pemberian meal, obat, pengukuran suhu 

dsb. 

c. Kompetensi teknis petugas, dapat dijabarkan dalam pertanyaan 

kecepatan pelayanan pendaftaran, keterampilan dalam 

penggunaan teknologi, pengalaman petugas medis, gelar medis 

yang dimiliki, terkenal, keberanian mengambil tindakan, dsb. 

d. Biaya, dapat dijabarkan dalam pertanyaan kewajaran biaya, 

kejelasan komponen biaya, biaya pelayanan, perbandingan 
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dengan rumah sakit yang sejenis lainnya, tingkat masyarat yang 

berobat, ada tidaknya keringan bagi masyarakat miskin dsb. 

E. Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan 

  Pengaduan masyarakat merupakan solusi dari munculnya 

penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Menurut Anwar Hadi (2000 ; 67-68), pengaduan adalah pernyataan 

secara lisan atau tertulis atas ketidakpuasan pelanggan terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh suatu sistem pelayanan. Pada 

dasarnya pengaduan merupakan masukan positif yang bersifat 

konstruktif. Secara umum,langkah-langkah yang harus dilakukan 

apabila terjadi pengaduan adalah : 

1. simpan rekaman yang berhubungan dengan pengaduan, 
2. Investigasi untuk memutuskan apakah pengaduan tersebut 

valid, 
3. Jika terbukti,tentukan penyebab permasalahannya sehingga 

tindakan korektif dapat dilakukan, 
4. Simpan dan pelihara rekaman tindakan korektif tersebut, 
5. Jika pengaduan tidak vali,tindakan preventif diperlukan untuk 

antisipasi pengaduan. 
 

  Tujuan umum penanganan pengaduan adalah menyediakan 

sistem, prosedur dan mekanisme yang memungkinkan segala keluhan 

atau protes dari semua pihak dapat dikelola dengan baik sehingga 

tidak menimbulkan gejolak dan gangguan kelancaran jalannya 

kegiatan suatu institusi pemerintah (BAPPENAS,2010: 51). 
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  Adapun prinsip-prinsip dasar dalam penanganan pengaduan 

adalah sebagai berikut : 

1. Dasar penanganan pengaduan haruslah demi kepentingan 
masyarakat, 

2. Tidak mengontrol sumber daya dan alur masuk pengaduan, 
3. Mengontrol respones kelembagaan, 
4. Sikap dasar dalam menerima pengaduan,yaitu sikap dasar yang 

tenang,teliti dan cermat,tidak gegabah,tidak memihak,berfikir 
positifnamun tetap waspada dan berfikir konstruktif 
(BAPPENAS,2010 : 51-51) 

  Penanganan pengaduan pada dasarnya adalah kegiatan 

penyaluran pengaduan,pemrosesan responds atas pengaduan 

tersebut,umpan balik, dan laporan penanganan pengaduan. 

Rangkaian kegiatan ini memiliki elemen-elemen berikut : 

1. Sumber atau asal pengaduan 
Adalah masyarakat,baik secara individu maupun 

kelompok,karena complain atau pengaduan itu berasal. Patut 
ditekankan disini bahwa jumlah pengaduan tidaklah terbatas. 
Sangat mungkin terjadi bahwa  suatu pengaduan atas 
permasalahan disampaiakan oleh tokoh masyarakat,LSM lokal, 
pers atau wartawan atau kelompok masyarakat lainnya. 
Pengaduan masyarakat disuarakan  secara formal,namun 
terkadang hanya menjadi bahan gunjingan di antara mereka 

2. Isi Pengaduan 
Adalah permasalahan yang diadukan pihak pengadu. Aduan 

bisa menyangkut berbagai macam hal, seperti kesalahan 
prosedur,kesalahan sikap staf manajemen,kualitas pelayanan dan 
sebagainya. Khusus mengenai complain kinerja dan peirlaku 
staff,maka nama staf yang terkena complain wajib 
dirahasiakan,sampai complain terselesaikan dengan tuntas. 

3. Unit Penanganan Pengaduan 
Adalah satuan yang disediakan oleh setiap unit institusi 

untuk mengelola  dan menangani pengaduan yang berasal 
darimana pun dan melalui saluran apapun. Hasil olahan dari unit 
ini adalah respon pengaduan. 

4. Respon pengaduan 
Adalah respon yang dihasilkan dari unit penanganan 

pengaduan di masing-masing institusi yang terkait dengan 
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berbagai macam pengaduan. Respon ini kemudian disampaikan 
kepada pihak pengadu 

5. Umpan Balik 
Adalah penilaian pengadu atas respon atau jawaban 

masing-masing institusi mengenai permasalahan yang mereka 
ajukan 

6. Laporan Penanganan Pengaduan 
Sesudah umpan balik dari pilihan yang mengajukan 

complain diterima,makan unit pengangan pengaduan wajib 
membuat laporan tentang pengaduan dan penanganan 
pengaduan tersebut,termasuk umpan balik dari pihak yang 
mengadu (BAPPENAS,2010) 

  Pengaduan yang dikelola dengan baik akan mendatangkan 

manfaat atau keuntungan bagi organisasi yang memperoleh keluhan 

antara lain : 

1. Organisasi semakin tahu akan kelemahan atau kekurangan 
dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

2. Sebagai alat introsepeksi diri organisasi untuk senantiasa 
responsif dan mau memperhatikan suara atau pilihan 
pelanggan. 

3. Mempermudah organisasi mencari jalan keluar untuk 
meningkatkan mutu pelayanannya. 

4. Bila segera ditangani, pelanggan merasa kepentingan dan 
harapannya diperhatikan. 

5. Dapat mempertebal rasa percaya dan kesetiaan pelanggan 
kepada organisasi pelayanan. 

6. Penanganan komplain yang benar dan berhasil  bisa 
meningkatkan kepuasan pelanggan (BAPPENAS,2010 : 49) 

 

  Pokok-pokok keterkaitan antara pelayanan yang diberikan 

aparatur  pemerintah dengan adanya pengaduan masyarakat juga 

dijelaskan oleh Ratminto dan Atik (2006: 218-219),sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas 

pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah,perlu 

disediakan  akses kepada masyarakat untuk memberikan 
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informasi,saran atau pendapat atau tanggapan,complain atau 

pengaduan dalam bentuk kotak pengaduan,kotak pos,atau 

satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima  

dan menyelesaikan pengaduan masyarakat. 

2. Setiap orang yang menyampaikan pengaduan,baik secara 

tertulis maupun secara langsung kepada pejabar atau 

pentugas penerima pengaduan diberi surat atau formulir  

tanda bukti pengaduan. Pada surat atau formulir tanda bukti 

pengaduan disebutkan nama danjabatan  pejabat atau 

petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah atau 

pengaduan dalam jangka waktu penyelesainnya. 

3. Masukan masyarakat, baik merupakan 

informasi,saran,pendapat,tanggapan  dan atau pengaduan 

hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah upaya 

perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan instansi pemerintah 

yang bersangkutan. Apabila dalam pengaduan terdapat 

masyarakat yang dirugika, perlu dipertimbangkan pemberian 

kompensasi. 

4. Pengaduan tertulis baik melalui surat maupun media 

elektronik oleh masyarakat harus disampaikan secara jelas 

dan bertanggung jawab dengan menyebut nama,alamat dan 

identitas yang sah. 
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5. Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan 

yang dilakukan leh petugas pelayanan, maka perlu dibeirkan 

sanksi kepada petugas  yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

  Berdasarkan penjelasan di atas maka, penanganan 

pengaduan merupakan unsur yang tidak boleh terlupakan bagi 

setiap organisasi, terutama yang berhubungan dengan pelanggan 

atau masyarakat. Perlu kiranya bagi organisasi dapat memiliki tim 

yang dapat bekerjasama  untuk mengelola  atau menangani 

pengaduan dari masyarakat. Dengan sarana pengaduan yang 

baik, disertai dengan kemampuan penanganan pengaduan yang 

cepat dan tepat maka, kebutuhan pelanggan atau masyarakat 

akan terpenuhi. 
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F. Kerangka Pikir 

 

 

  

Paradigma New Public 
Manajemen 

Model Maklumat Pelayanan  

(Citizen’s Charter) 

Tuntutan  Peningkatan 
Pelayanan dari Masyarakat 

Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit 

Pengelolaan Aduan Pelanggan  

Kepuasan Pelanggan 

Penerapan Maklumat Pelayanan di 
RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, karena dikatakan Kirk dan Millier penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (dalam Moleong, 2000, 3).  

Pada penelitian ini, peneliti hanya mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis 

(Singarimbun dan Effendi,1995). Oleh sebab itu penelitian ini terbatas 

pada usaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa atau keadaan 

subyek / obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya (fact finding). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini berlokus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Lasinrang Kabupaten Pinrang yang beralamat di Jl. Macan No.22 Pinrang 

– Sulawesi Selatan dan penelitian dilaksanakan  pada Bulan  April sampai 

dengan Mei  2014. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data 

primer, dan untuk melengkapi data ini maka diperlukan data sekunder 

yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari segala 

dokumen yang ada baik peraturan, jurnal, majalah, surat kabar dan 

sebagainya, berkaitan dengan tujuan penelitian.  

Pengumpulan data  menggunakan metode dokumentasi, 

wawancara dan observasi langsung. 

1.   Dokumentasi  

Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis atau film yang 

dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record 

maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu (Moleong,1999). Data-data 

sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait antara lain  dari 

RSUD Lasinrang dan Bagian Ortala Setda  Kabupaten Pinrang. 

Penulis berupaya memperoleh  dokumentasi yang mendukung 

penulisan berupa profil RSUD Lasinrang, hasil survei IKM dan beberapa 

data pendukung lainnya dari bagian perencanaan RSUD Lasinrang dan 

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pinrang. 

2.  Wawancara. 

Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan 

untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang 
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berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, juga untuk merespon berbagai pendapat untuk meningkatan 

kualitas pelayanan.  Wawancara dilakukan terhadap “stakeholder” yang 

berhubungan dengan peningkatan kualitas pelyanan di RSUD Larinrang 

yang dipilih secara “purpossive”, yaitu metode penarikan sampel dengan 

tujuan tertentu, sesuai dengan data  yang dibutuhkan. Dengan cara ini 

dapat diperoleh masukan-masukan untuk memperdalam kajian mengenai 

proses,penerapan dan dampak keberadaan maklumat pelayanan 

terhadap kualitas layanan di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. 

Dalam wawancara terhadap informan tersebut menggunakan 

panduan wawancara, sebagai alat dalam melakukan wawancara agar 

dapat lebih terfokus dan  konsistensi hasil  pendataannya.  

Wawancara dilakukan pada kalangan pimpinan,staff rumah 

sakit,pasien,keluarga pasien dan perwakilan lembaga swadaya 

masyarakat. Untuk mempertajam wawancara penulis melakukan 

triangulasi baik kepada pasien,keluarga pasien maupun kepada pihak 

rumah sakit yang terkait seperti direktur,kepala bagian dan dokter ahli. 

Wawancara dilakukan pada pagi,siang ataupun malam hari. 

3. Observasi 

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh 

gambaran empirik pada hasil temuan. Hasil dari observasi ini dapat 
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mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena 

yang ada. 

Penulis melakukan observasi dengan menggunakan beberapa 

pendekatan, penulis membaur seperti layaknya pasien baik di ruang 

tunggu poliklinik ataupun di ruang perawatan. Selama waktu penelitian, 

penulis melakukan observasi setiap hari baik pada aktu pagi,siang 

ataupun malam hari. Pada pagi hari penulis tiba di  rumah sakit sebelum 

jam pelayanan poliklinik dibuka, hal itu untuk mengetahui apakah layanan 

poliklinik dibuka tepat waktu atau tidak. Pada siang hari penulis masuk ke 

ruang-ruang perawatan untuk melihat apakah jadwal kunjungan dokter 

dilakukan atau tidak, sementara untuk malam hari penulis melihat tingkat 

kepadatan pembesuk dan kedisiplinan pihak rumah sakit dalam 

menerapkan aturan jam besuk. 

Penulis dalam melakukan observasi juga melakukan penyamaran 

sebagai pasien poliklinik, dengan berpura-pura mendaftar sebagai pasien 

umum, hal itu penulis lakukan untuk mengetahui alur pelayanan,ketepatan 

waktu pelayanan dan cara petugas melayani calon pasien.    

D. Sumber Data / Informan 

Sumber data atau informan diharapkan dapat memberikan 

informasi mendalam tentang penerapan maklumat pelayanan  dan 

dampaknya terhadap kualitas layanan di RSUD Lasinrang Kabupaten 

Kabupaten Pinrang.  
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Adapun Informan dalam penelitian ini adalah  :  

a. Direktur 

b. Kepala Bidang Pelayanan  

c. Ketua Satuan Pengawas Internal 

d. Kepala Ruang : UGD, Ashoka, Cempaka 1, Operasi 

e. Petugas Unit Pengelolaan Pengaduan 

f. Staf loket pendaftaran, petugas poli KIA, ruang ashoka, ruang 

cempaka, sanitasi, cleaning service dan ambulans 118 

g. Pasien dan keluarga pasien berjumlah 10 orang 

h. Lembaga Swadaya Masyarakat 

. Penentuan informan dilakukan secara purpossive. Pemilihan 

informan disesuaikan dengan konteks data di lapangan. 

E. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada, penerapan maklumat pelayanan di 

RSUD Lasinrang serta dampak maklumat pelayanan pada kualitas 

pelayanan di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. 

2. Deskripsi Fokus 

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini merupakan variabel 

mandiri, tidak membandingkan dan tidak memiliki hubungan pengaruh dan 

dipengaruhi dengan variabel lain. Variabel penelitian yang dimaksud 
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adalah maklumat pelayanan (Citizen’s Charter) yang ada di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Lasinrang Kabupaten Pinrang, dan dengan 

berdasar landasan teori dan observasi awal terhadap data dan fakta yang 

ada maka variabel penelitian dimaksud akan diperjelas dengan variabel-

variabel antara lain : proses perumusan maklumat pelayanan, upaya-

upaya yand dilakukan oleh RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang dalam 

menerapkan maklumat pelayanan dan kualitas pelayanan. 

1. Penerapan maklumat Pelayanan ( Citizen’s Charter) yang dilakukan 

RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, merupakan tahapan-tahapan 

dan upaya yang dilakukan RSUD Lasinrang untuk memenuhi janji 

layanan yang telah disepakati, berupa sosialisasi dan 

publikasi,perbaikan layanan pada setiap bidang dan pengelolaan 

pengaduan masyarakat. 

2. Kualitas Pelayanan, merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, 

yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, 

strategi, dan pelanggan (customers). Ciri-ciri atau atribut-atribut yang 

ada dalam kualitas adalah : 

a. Tangible (berwujud); meliputi penampilan fisik dari fasilitas, 

peralatan,karyawan dan alat-alat komunikasi. 

b. Realibility (keandalan); yakni kemampuan untuk melaksanakan 

jasa yang telah dijanjikan secara konsisten dan dapat diandalkan 

(akurat). 
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c. Responsiveness (cepat tanggap); yaitu kemauan untuk membantu 

pelanggan (konsumen) dan menyediakan jasa/ pelayanan yang 

cepat dan tepat. 

d. Assurance (kepastian); mencakup pengetahuan dan keramah-

tamahan para karyawan dan kemampuan mereka untuk 

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko 

atau keragu-raguan. 

e. Empaty (empati); meliputi pemahaman pemberian perhatian 

secara individual kepada pelanggan, kemudahan dalam 

melakukan komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan 

pelanggan. 

F. Teknik Analisa Data 

Data yang dikumpulkan dan ditunjang dengan berbagai argumentasi 

tinjauan pustaka, diolah serta dianalisis dengan menggunakan teknik 

kualitatif, dilengkapi dengan analisis data sekunder. Pendekatan data 

sekunder dimaksudkan agar analisis data kualitatif menjadi lebih 

komprehensif.  

Pertimbangan digunakannya teknik kualitatif adalah mampu 

menggali informasi yang lebih luas, mendetil dan mendalam dari 

fenomena yang terjadi, juga dapat mengkaji temuan-temuan dari kasus 

yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga kajian yang diperoleh 

diharapkan dapat mengembangkan konsep. 
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Adapun proses analisis data meliputi : 

1. Penilaian data. Data yang telah dikumpulkan melalui teknik 

dokumentasi, wawancara dan observasi, dilakukan penilaian dengan 

memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, reliabilitas melalui cara 

mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang relevan dan 

melakukan kritik atas data yang telah dikumpulkan.  

2. Interpretasi data, yang dilakukan dengan cara menganalisis data 

dengan pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman 

empiris terhadap data, fakta, dan informasi yang telah dikumpulkan 

dan disederhanakan dalam bentuk analisis tabel.  

3. penyimpulan terhadap hasil interpretasi data. 

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas dan dapat menjawab berbagai masalah menyangkut 

pertanyaan penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian 

1. Letak Geografis Kabupaten Pinrang 

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi 

Sulawesi Selatan, Secara Geografis Kabupaten Pinrang terletak antara 

43º10’30” – 30º19’30” lintang utara dan 119º26 30” – 119º47’20” bujur 

timur. Luas Wilayah Kabupaten Pinrang 1961.77Kms atau 3.15% luas 

wilayah terdiri 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa dengan batas 

wilayah administratif sebagai berikut : 

Utara  : Kabupaten Tanah Toraja 

Selatan  : Kotamadya Parepare 

Barat  : Kabupaten Polmas dan Selat Makassar 

Timur  : Kabupaten  Enrekang dan Kabupaten Sidrap 

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2011 sebanyak 

354.652 jiwa yang terdiri dari laki-laki 172.047 jiwa dan perempuan 

sebanyak 182.605 Jiwa.  Berdasarkan hasil pencacahan sensus 

penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pinrang sementara 

adalah 350.807 orang, yang terdiri atas 170.095 laki-laki dan 180.712 

perempuan. Dari data tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk 

Kabupaten Pinrang bertumpu di Kecamatan Watang Sawitto yakni 

sebesar 14,5 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Duampanua 
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sebesar 12,5 persen, Kecamatan Lembang sebesar 10,8 persen, 

Kecamatan Paleteang sebesar 10,5 persen dan kecamatan lainnya di 

bawah 10 persen. Batulappa, Lanrisang, dan Cempa adalah 3 

kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk 

paling sedikit yang masing-masing berjumlah 9.653 orang, 17.137 

orang, dan 17.213 orang.   

Tingkat kepadatan penduduk mencapai 174 jiwa/Km². Dilihat dari 

komposisi kelompok umur, Penduduk Kabupaten Pinrang terdiri dari 

37.46% usia anak-anak (0 – 14 tahun), 10.13% Usia Remaja (15 – 19 

tahun), 28.51% usia muda (20 -39 Tahun) dan 23.89% usia tua dan 

lansia (40 tahun atau lebih) 

RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang terlekat di Jl.Macan No.22 

Kelurahan Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten 

Pinrang, berlokasi sangat strategis pada wilayah perkotaan dan 

memiliki kepadatan penduduk  tertinggi di Kabupaten Pinrang. 

2. Profil RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang 

a. Sejarah Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang 

RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang merupakan pelayanan 

kesehatan yang dibangun pada awal tahun 1960 yang terletak di jalan 

Lasinrang No. 26 Pinrang. Perubahan status kelas C berdasarkan SK 

Menteri Kesehatan RI No. 543 /Menkes/SK/VI/1996 sejalan dengan 

meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan sedangkan sarana dan 

prasarana sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan maka pada 
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tanggal 1 Agustus 1996 mulai dilaksanakan pembangunan di lokasi baru 

dengan peletakan baru pertama oleh Bupati Pinrang H.A. Firdaus 

Amirullah  

RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang yang baru, menempati luas 

tanah  3 ha. Yang terletak di Jalan Macan No. 22 di Kelurahan 

Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto. Pembangunan rumah sakit 

dilaksanakan secara bertahap. Peresmian secara simbolis bersama 

Kantor Bupati Pinrang oleh Bapak Gubernur H.Z.B. Palaguna yang mana 

operasionalnya dimulai tanggal 1 Agustus 2002. RSUD  Lasinrang  

Kabupaten Pinrang memiliki luas bangunan 6.618.75  m2 dengan 

Fasilitas peralatan sudah lebih dari cukup. 

Sejak berdiri tahuh 1960, RSD Lasinrang dipimpin  P.S. Taruk Allo   

dan saat ini dipimpin oleh Drg. Hj. Siti Hasnah Syam, MARS, atau 

tepatnya telah berganti sebanyak sebelas kali direktur hingga tahun 2014. 

RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang berkedudukan sebagai 

lembaga teknis daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Peraturan Bupati 

Pinrang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat 

spesifik di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya 
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berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang adalah milik Pemerintah 

Kabupaten Pinrang yang diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Kelas C 

SK Menteri Kesehatan RI No. 543 /Menkes/SK/VI/1996 yang mempunyai 

kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar dan pelayanan 

spesialistik luas.  

b. Struktur Organisasi RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang 

Penjabaran Struktur Organisasi RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang 

setelah ditetapkan sebagai  SKPD dengan Pola Pengelolaan Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), struktur 

organisasi RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tetap mengacu kepada 

struktur organisasi dan tata kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya 

sebagaimana  yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang 

No.18 Tahun 2008, namun ada peran, dan fungsi yang dipertegas yang 

disesuikan dengan petunjuk dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007.   

  Penegasan dan fungsi dalam pengorganisasi rumah sakit yakni 

dengan menguatkan kembali Satuan Pengawas Intern dan bilamana 

dianggap perlu sesuai  dengan ketentuan dapat membentuk Dewan 

Pengawas Rumah Sakit.  

  Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas intern 

keuangan dan operasional rumah sakit yang bertanggungjawab kepada 

direktur dengan tugas & kewajiban sebagai berikut : 
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1) Membantu menciptakan sistem pengendalian intern yang efektif di 

rumah sakit dan memastikan bahwa pengendalian intern tersebut telah 

dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

2) Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang 

berlaku serta pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program 

rumah sakit.  

3) Memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Direktur agar kegiatan 

rumah sakit mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran secara 

efektif, efisien dan ekonomis 

4) Menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang-peluang 

untuk meningkatkan kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

kegiatan di rumah sakit. 

5) Membantu direktur dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan 

dan operasional. 

 

Susunan Organisasi RSUD Lasinrang sebagai berikut :  

1) Dewan Pengawas 

2) Direktur  

3) Bagian Sekretariat. 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 

c) Sub Bagian Keuangan 

4) Bidang Perencanaan dan SDM 

a) Sub Bidang Program dan Informasi 
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b) Sub Bidang Pengembangan SDM Remunerasi 

5) Bidang Pelayanan 

a) Sub Bidang Pelayanan Medis 

b) Sub Bidang Penunjang Medis dan Non Medis 

6) Bidang Keperawatan. 

a) Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan. 

b) Sub Bidang Logistik dan SDM Keperawatan. 

7) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :   

a) Instalasi;  

b) Komite; 

c) Staf Medis Fungsional;  

8) Satuan Pengawas Intern 

         Sesuai dengan ketentuan perundangan, RSUD Lasinrang 

Kabupaten Pinrang tetap akan mempertahankan Komite Medik dan 

Komite Keperawatan serta akan membentuk komite-komite rumah 

sakit lainnya. Unit-unit non struktural berupa instalasi-instalasi juga 

akan dipertahankan karena sudah menjadi kebutuhan rumah sakit. 

Gambar struktur organisasi RSUD Lasinrang terdapat dalam lampiran. 

 Bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan 

maklumat pelayanan di RSUD Lasinrang adalah Bidang Pelayanan yang  

mempunyai tugas melaksanakan, mengatur, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis dan pelayanan 

penunjang Medis dan Non Medis 
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 Untuk melaksanakan tugas bidang pelayanan mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan 

pengendalian, kebutuhan dan mutu pelayanan pelayanan medis. 

2) Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan 

pengendalian, kebutuhan dan mutu pelayanan penunjang medis. 

3) Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan 

pengendalian, kebutuhan dan mutu pelayanan penunjang non medis. 

4) Pelaksanaan, penyusunan, pengukuran dan evaluasi Standar 

Pelayanan Minimal 

5) Melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan RBA.  

6) Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di unit kerjanya 

c. Instalasi yang Tersedia di RSUD Lasinrang 

 Pembentukan Instalasi rumah sakit sebagai produk pelayanan 

langsung kepada pasien atau masyarakat setelah ditetapkan RSUD  

Lasinrang  Kabupaten Pinrang dengan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan umum daerah selanjutnya akan dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan rumah sakit. Instalasi selain merupakan fasilitas 

penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pelayanan 

penunjang medis, penunjang non medis dan pelanayan non medik. 

 Masing – masing instalasi dipimpin oleh kepala dalam jabatan non 

struktural yang bertanggung jawab kepada Direktur dengan koordinasi  

kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya. Jenis instalasi disesuaikan 

kelas, kemampuan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat berdasarkan 



75 
 

 
 

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Kesehatan  

           Jenis Pelayanan Instalasi RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang 

setelah ditetapkan dengan  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah akan dikembangkan beberapa Instalasi baru untuk 

melengkapi kebutuhan Instalasi sebelum pengelolaan BLUD. Instalasi 

pelayanan RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang yang tersedia saat ini 

adalah : 

1) Instalasi Rawat jalan  

Pelayanan Instalasi Rawat Jalan RSUD  Lasinrang  Kabupaten 

Pinrang meliputi pelayanan Poliklinik spesialistik, umum, gigi, dan poliklinik 

khusus, yang terbagi atas : 

a) Poliklinik Spesialistik Penyakit Dalam 

b) Poliklinik Spelsialistik Bedah 

c) Poliklinik Spesialistik Anak 

d) Poliklinik Spesialistik Kebidanan dan Kandungan (Obgin) 

e) Poliklinik Spesilistik Mata 

f) Poliklinik Gigi 

g) Polilinik THT 

h) Poliklinik Umum 

i) Poliklinik TB (Poli Infeksi Khusus) 

j) Poliklinik HIV/AIDS (PCT) 
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2) Instalasi Rawat Inap 

Pelayanan Rawat Inap di RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang 

dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi dan kompoten sumber dayan 

manusia.khususnya ketersediaan tenaga dokter spesialis.  Rawat Inap 

RSU Lasinrang terbagi atas ruang perawatan yang dipimpin oleh kepala 

Ruang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi. Ruang 

rawat inap yang teridiri dari : 

a) Ruang Rawat Inap Cempaka 1, yang memberi pelayanan Rawat Inap 

Penyakit Dalam (Interna) 

b) Ruang Rawat Inap Cempaka 2, yang memberikan pelayanan rawat 

inap Penyakit Dalam (Interna) 

c) Ruang Rawat Inap Melati 1, yang memberikan pelayanan rawat inap 

penyakit bedah dan penyakit THT 

d) Ruang Rawat Inap Melati 2, yang terbagi atas dua Ruang, satu ruang 

rawat inap  penyakit bedah dan  penyakit mata. 

e) Ruang Rawat Inap Mawar yang memberikanan pelayanan rawat inap 

penyakit anak 

f) Ruang Rawat Inap Ashoka yang memberikan pelayanan rawat inap 

obstetri dan ginekologi (obgin) 

g) Ruang Rawat Inap Anggrek,  merupakan ruang vip yang memberikan 

pelayanan rawat inap penyakit anak, mata, interna, bedah, obgin dan 

THT 
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h) Ruang Rawat Inap Tulip, merupakan ruang VVIP dan Super VVIP  

yang memberikan pelayanan penyakit anak, mata, interna, bedah, 

obgin dan THT 

i) Ruang Rawat Inap Intensive Care Unit, merupakan ruang perawatan 

khsusus bagi pasien-pasien yang membutuhkan 

pemantauan,pengawasan, perawatan dan pemulihan yang ketat, yang 

memberikan pelayanan penyakit Dalam, Bedan, THT, Obgin, Anak dan 

Mata. 

3) Instalasi Gawat Darurat 

Instalai Gawat Darurat (IRD) RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang 

merupakan jenis pelayanan bagi pasien-pasien yang mengalami 

kegawatdaruratan (emergency case). IRD RSUD  Lasinrang  Kabupaten 

Pinrang dalam menjalan tugas dan fungsinya dipimpin oleh kepala 

Instalasi, bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit dan 

berkordinasi dengan kepala bidang/sekretariat /sub-bidang/sub-bagian) 

dalam lingkungan rumah sakit. 

4) Instalasi Bedah Sentral 

Pelayanan tindakan medik operatif di RSUD  Lasinrang  Kabupaten 

Pinrang dipusatkan pada Instalasi Bedah sentral, dengan pelayanan 

bedah yang meliputi Bedah Umum, Mata, Obstetri dan Ginekologi serta 

Pelayanan Bedah Telingan Hidung dan Tenggorokan (THT). Instalasi 

Bedah Sentral dipimping oleh Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada 
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Direktur Rumah Sakit dan berkordinasi dengan kepala bidang/sekretariat 

/sub-bidang/sub-bagian) dalam lingkungan rumah sakit 

5) Instalasi Farmasi 

Pelayanan Instalasi farmasi RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang 

mempunyai tugas dan fungsi dalam penyediaan bahan habis pakai medis 

dan obat-obatan rumah sakit. Instalasi Farmasi dipimpin oleh kepala 

Instalasi, betanggung jawab langsung kepada direktur dan berkordinasi 

dengan kepala bidang/sekretariat /sub-bidang/sub-bagian dalam 

lingkungan rumah sakit. 

6) Instalasi Laboratorium 

Instalasi laboratoium adalah salah unit pelayanan penunjang medik 

di rumah sakit yang bertujuan untuk membantu dalam penegakan 

diagnosis pasien. Pelayanan Laborarium meliputi pelayanan rawat inap 

dan rawat jalan, dipimpin oleh kepala instalasi laboratorium dan 

bertanggung jawab langsung kepada direktur 

7) Unit Transfusi Darah Rumah Sakit 

RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang dalam perkembangannya 

menyediakan pelayanan  Unit Transfusi Darah  (UTDRS) dengan tujuan 

untuk membantu  pengobatan dan perawatan pasien. UTDRS  dibentuk 

dengan kedudukan yang sejajar dengan Instalasi dan dipimping oleh 

seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada direktur. 
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8) Unit Ambulance Care 118 

Pelayanan ambulance care RSUD  Lasinrang  Kabupaten 

Pinrangtelah ditingkatkan statusnya dari unit yang menjadi bahagian dari 

pelayanan Instalasi Gawat darurat menjadi Unit yang berdiri sendiri sejajar 

dengan Instalasi Pelayanan lainnya di rumah sakit. Unit Ambulance Care 

118 dipimping oleh seorang Kepala seorang dokter spesialis patologi klinik 

dan bertanggung jawab langsung kepada direktur. 

9) Instalasi Radiologi 

Radiologi adalah merupakan pelayanan penunjang medik yang 

memberikan pelayanan radiodiagnostik dan ultrasonografi.dengan tujuuan 

untuk membantu penegakan diagnosis pasien. Instalasi Radiologi 

dibawah pimpinan seorang dokter spesialis radiologi dan bertanggung 

jawab langsung kepada direktur rumah sakit. 

10) Instalsi Gizi 

Pelayanan Gizi di RSUD  Lasinrang  Kabupaten Pinrang meliputi 

pelayanan konsultasi gizi dan penyediaan makam dan minum pasien serta 

petugas. Instalasi gizi masuh merupakan bagian dari pelayanan 

penunjang non medik dibawah pimpinan seorang kepala instalasi yang 

bertanggung jawab langsung kepada direktur rumah sakit 

11) Instalasi Rehabilitasi Medik 

Rehabilitasi Medik adalah instalasi yang dinbentuk oleh rumah sakit 

untuk membantu pemulihan pasien dari penyakit yang dideritanya, melalui 
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perawatan fisioterapi. Instalasi Rebilitasi Medik adalah bahagian dari 

pelayanan penunjang medik dibawah pimpinan seorang Kepala Instalasi 

dan bertanggung jawab langsung kepada direktur rumah sakit dan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya  berkoordinasi dengan bagian dan 

bidang yang terkait dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Lasinrang. 

12) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) 

Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit merupakan pelayanan 

penunjangnon medik yang mempunyai kegiatan dalam pemeliharaan 

gedung, peralatan medik, dan peralatan non medik. IPSRS dipimping 

seorang kepala instalasi    dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya  

berkoordinasi dengan bagian dan bidang yang terkait dalam lingkungan 

Rumah Sakit Umum Lasinrang. 

13) Instalasi Pemulasaran Jenazah 

Pelayanan pemulasaran jenzah adalah kegiatan yang meliputi 

pengelolaan mayat mulai saat pasien meninggalnya yang meliputi 

kegiatan evakuasi mayat dari ruang perawatan, pembersihan jenazah, 

pengawetan, penyimpanan, pengafanan dan pendistribusian mayat 

kepada keluarga pasien. 

14) Instalasi  Sterilisasi Sentral (CSSD) 

Pelayanan sterilisasi sentral adalah merupakan kegiatan untuk 

menjamin penggunaan peralatan medik di rumah sakit terjamis bebas dari 

mikroorganima dan bahan bahan lain yang dapat menimbulkan 

kontaminasi kepada petugas dan pasien di rumah sakit. Instalasi 
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Sterilisasi Sentral akan dipimpin oleh seorang kepala Instalasi dan 

bertanggung jawab langsung kepada direktur serta berkoordianasi dengan 

sektor atau bidang yang terkait di rumah sakit. 

d. Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia merupakan sesuatu yang sangat vital 

bagi organisasi rumah sakit. Sumber daya dikatakan baik bila memiliki 

kualitas, kuantitas dan komitmen sejalan dengan tujuan dan fungsi 

rumah sakit. RSUD Lasinrang memiliki sumber daya manusia yang 

dapat dibagi atas Tenaga medis, Paramedis Perawatan, Paramedis 

Non perawatan dan tenaga Non Medis.  

Ketenagaan RSUD Lasinrang dari segi Jumlahnya sudah dapat 

dikatakan cukup dan merupakan kekuatan yang menjamin lancarnya 

pelayanan rumah sakit, baik pelayanan medis maupun pelayanan 

administrasi. Jika dilihat dari jenis ketenagaan yang bila dikaitkan dengan 

kondisi pola penyakit sekarang, maka dapat dikatakan bahwa jenis 

ketenagaan masih sangat kurang. Hal ini sangat berkaitan dengan jenis 

pelayanan RSUD Lasinrang yang hanya mampu memberikan pelayanan 

spesialistik 4 paket dasar ditambah 1 paket tambahan spesialistik,sebagai 

mana dijelaskan pada tabel berikut : 
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Tabel 1 
Jumlah Tenaga Medis RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang 

Tahun 2013 
 

No. Tenaga Medis Jenis Tenaga Jumlah 
PNS PTT/Honorer  

1 Dokter Ahi Kebidanan & 
Kandungan  

1 0 1 

2 Dokter Ahli Penyakit Dalam  2 0 1 
3 Dokter Ahli Anak 1 0 1 
4 Dokter Ahli Bedah 1 0 1 
5 Dokter Ahli Mata 1 0 1 
6 Dokter Ahli THT 1 0 1 
7 Dokter Ahli Radiologi 1 0 1 
8 Dokter Ahli Syaraf 2 0 2 
9 Dokter Ahli Patologi 

Klinik/Laboraturium 
1 0 1 

10 Dokter Ahli Anastesi 1 0 1 
11 Dokter Gigi 2 0 2 
12 Dokter Umum 11 0 11 
 Jumlah 25 0 25 

Sumber : Profil RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2013 
 

 Tabel di atas menjelaskan pada kita, bahwa RSUD Lasinrang 

sebagai rumah sakit bertipe C sesungguhnya telah memenuhi persyaratan 

dimana telah tersedia 4 orang dokter ahli (kebidanan dan kandungan, 

penyakit dalam, anak dan bedah) dan satu tambahan dokter spesialist. 

 Dalam perencanaan sumber daya manusia perbandingan jumlah 

jenis ketenagaan RSUD Lasinrang  juga merupakan sesuatu yang vital 

agar tenaga yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Gambaran 

perbandingan jenis tenaga RSUD Lasinrang dapat kita lihat pada tabel 

dan gambar di bawah ini.   

 

 



83 
 

 
 

Tabel 2 
Perbandingan Tenaga RSUD Lasinrang 

Per Desember 2013 
 

KETENAGAAN 
JENIS TENAGA 

JUMLAH 
PNS PTT/MAGANG 

STRUKTURAL 14 0 14 

TENAGA MEDIS 25 0 25 

TENAGA PARAMEDIS KEPERAWATAN 139 90 229 
TENAGA PARAMEDIS NON 
PERAWATAN 64 23 87 

TENAGA NON MEDIS 40 62 102 

TOTAL 282 175 457 

Sumber : Profil RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2013 

 
 

Gambar 1 
Perbandingan Tenaga RSUD Lasinrang 

Per Desember 2013 
 

Sumber : Profil RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2013 
 
 Tabel dan gambar di atas menjelaskan pada kita bahwa dari 457 

tenaga RSUD Lasinrang,lebih dari 50% merupakan tenaga medis 

keperawatan atau berjumlah 229 orang baik berstatus PNS maupun Non 

PNS,Tenaga Medis sebesar 6 %, adapun pejabat strukuralnya berjumlah 

14 orang atau 3% dari total tenaga RSUD Lasinrang. 

14; 3%
25; 6%

229; 50%
87; 19%

102; 22%

PERSENTASE PERBANDINGAN TENAGA

STRUKTURAL

TENAGA MEDIS

TENAGA PARAMEDIS 
KEPERAWATAN

TENAGA PARAMEDIS 
NON PERAWATAN

TENAGA NON MEDIS
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e. Keuangan dan Anggaran RSUD Lasinrang 

Pembiayaan Penyelenggaraan pelayanan RSUD Lasinrang 

bersumber dari APBD Kabupaten Pinrang. Besarnya alokasi disesuaikan 

dengan besarnya pendapatan yang dihitung berdasarkan hasil kinerja 

pada tahun sebelumnya.  Selain APBD juga mendapat kucuran dana dari 

alokasi khusus pada anggran perubahan dan dana dari pusat, yakni 

APBN melalui dana dekonsentrasi. 

 Gambaran besarnya pendapatan yang telah diperoleh oleh RSUD 

Lasinrang, dapat kita lihat seperti pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3  
Realisasi Keuangan RSUD  

Per Desember 2013 
 

No. Tahun Anggaran Anggaran Realisasi PAD Persentase 
 

1 2009 14.300.390.500 12.316.521.881 86,13% 
2 2010 14.300.390.500 14.385.070.847 100,59% 
3 2011 14.300.390.500 10.964.638.716 76,6% 
4 2012 13.500.000.000 16.362.921.165 121,20% 
5 2013 26.208.552.000 26.011.010.398 99,25% 

  Sumber : Profil RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2013 
 
 Dari tabel  di atas memberikan gambaran bahwa pendapatan 

RSUD Lasinrang mengalami peningkatan melebihi dari target yang 

ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang. Gambaran pendapatan 

inilah yang menjadi dasar penentuan anggaran pada tahun berikutnya 

yang akan digunakan oleh RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. 

 Dengan melihat besarnya dukungan Pemerintah Kabupaten 

Pinrang dalam kurung waktu 5  tahun terakhir dalam pembiayaan RSUD 
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Lasinrang  merupakan kekuatan besar untuk memproduksi jasa 

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Kondisi lain yang menjadi hambatan ialah bahwa pengelolaan 

keuangan yang masih bersifat konvensional, belum menggunakan sistem 

akuntansi apalagi dengan metode accrual. Hal ini memberikan 

pembenahan yang serius, mengingat semakin banyaknya transaksi 

pasien dan semakin akan bertambahnya produk pelayanan kesehatan. 

Selain juga akan memberikan konfirmasi bagi manajemen rumah sakit 

untuk selalu mengambil keputusan dengan cepat dan benar.  

B. Pembahasan 

1. Keberadaan Maklumat Pelayanan di RSUD  Lasinrang Kabupaten 

Pinrang 

Keberadaan maklumat pelayanan di RSUD Lasinrang Kabupaten 

Pinrang pada awalnya didorong oleh Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan 

Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Pinrang. Salah satu 

program kerja pokja tersebut adalah mendorong seluruh fasilitas 

kesehatan di Kabupaten Pinrang menyusun maklumat pelayanan, tidak 

terkecuali RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. 

RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, melalui Bidang Pelayanan, 

mulai menyusun draft maklumat pelayanan pada Bulan Maret 2012. Draft 

tersebut beberapa kali didiskusikan oleh tim dari Bidang Pelayanan. 

Pada tanggal 2 Oktober 2012, ketika tim penyusunan maklumat 

pelayanan tersebut merasa sudah siap, dilaksanakanlah konsultasi publik 
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dengan beberapa orang perwakilan pelanggan, tokoh masyarakat di 

sekitar lingkungan rumah sakit dan beberapa perwakilan lembaga 

swadaya masyarakat yang kurang lebih berjumlah 20 orang. 

 Konsultasi publik tersebut  dimaksudkan agar draft maklumat 

pelayanan yang telah disusun oleh tim memperoleh masukan berharga 

dari perwakilan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Kabid 

Pelayanan :  

“ Beberapa masukan peserta saat konsultasi publik tentu sangat 
bermakna,karena lebih menyempurnakan draft maklumat pelayanan yang 
kami susun” (hasil wawancara 29 April 2014). 

 
  Berdasarkan hasil masukan peserta pada  kegiatan konsultasi publik 

tersebut kemudian diperbaiki oleh tim penyusun dan disepakati menjadi  

naskah maklumat pelayanan  RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, yang 

kemudian ditandatangani oleh Direktur  RSUD Lasinrang Kabupaten 

Pinrang dan perwakilan masyarakat pada tanggal 8 November 2012. 

2. Penerapan Maklumat Pelayanan di RSUD Lasinrang Kabupaten 

Pinrang 

Terhitung sejak tanggal 8 November 2012, saat secara resmi 

maklumat pelayanan di tandatangani oleh Direktur RSUD Lasinrang dan 

perwakilan masyarakat maka maklumat pelayanan telah dianggap 

diberlakukan di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, artinya hingga 

penulis melakukan penelitian pada Bulan April 2014, maklumat pelayanan 

di RSUD Lasinrang telah diberlakukan  selama  satu setengah tahun.  
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Dalam kurun waktu satu setengah tahun tersebut, tentunya terjadi 

dinamika dalam penerapannya. Untuk itu penulis menggali lebih dalam 

bagaimana pihak RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang menerapkan 

seluruh isi maklumat pelayanan dan bagaimana dampaknya terhadap 

kualitas layanan di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. 

a. Sosialisasi dan Publikasi Maklumat Pelayanan 

Salah satu langkah awal untuk mengenalkan maklumat pelayanan 

RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang pada seluruh  staff dan masyarakat 

pengguna layanan di RSUD Lasinrang adalah dengan melakukan 

sosialisasi isi maklumat pelayanan. 

Sosialisasi ini dimaksudkan agar isi maklumat benar-benar menjadi 

pedoman bersama baik bagi staff  maupun masyarakat pengguna layanan 

di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. 

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak RSUD Lasinrang 

Kabupaten Pinrang dalam hal ini Bidang Pelayanan adalah : 

1) Memasang poster tentang visi dan misi dan motto RSUD Lasinrang 

Kabupaten Pinrang 

2) Membuat dan memasang poster tentang alur pelayanan rawat jalan, 

rawat inap dan IGD 

3) Membuat dan memasang poster tentang waktu layanan baik poli klinik 

maupun praktek dokter umum dan spesialis 

4) Membuat dan memasang poster daftar tarif layanan pada setiap 

tindakan yang diberikan 
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5) Membuat dan memasang daftar foto dokter yang memberikan 

pelayanan 

6) Membuat dan memasang poster tentang mekanisme pembiayaan 

jamkesmas dan jamkesda 

7) Membuat dan memasang poster tentang hak dan kewajiban pemberi 

layanan dan penerima layanan di setiap ruang perawatan. 

Kabid Pelayanan menegaskan bahwa pada dasarnya semua yang 

ada di maklumat sudah kami buatkan poster. Sementara itu upaya 

sosialisasi internal  untuk staff rumah sakit, menurut Kabid Pelayanan 

telah dilakukan pada saat sosialisasi awal isi maklumat pelayanan, 

sebagaimana yang dia ungkapkan : 

“Sebelum mereka menempelkan maklumat di ruang masing-masing, 
para kepala ruang  kami kumpulkan dan dijelaskan tentang isi maklumat 
pelayanan tersebut” (hasil wawancara 29 April 2014) 

 
Sementara  sosialisasi terhadap para pelanggan  dilakukan secara 

bertahap pada kurun waktu Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan 

April  2013. Sebagaimana diungkapkan Kabid Pelayanan Medik :  

“Setiap pengunjung rumah sakit yang bertanya tentang bagaimana 
sesungguhnya pelayanan di rumah sakit, disamping memberikan 
penjelasan sebagaimana yang ada pada maklumat, petugas menunjukkan 
poster-poster yang ada, misalnya berapa tarif layanan rumah sakit, jika 
ada pertanyaan yang rumit, sebelum ada unit pengaduan, kami arahkan 
pelanggan ke bagian pelayanan medik”. (hasil wawancara 29 April 2014) 

 
Pada kesempatan wawancara dengan Ketua Satuan Pengawas Inter 

(SPI), pernyataan berbeda tentang sosialisasi maklumat baik kepada staff 

di rumah sakit maupun masyarakat umum, cukup berbeda dengan 

penjelasan Kabid Pelayanan. Ketua SPI menyatakan : 
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“Sosialisasi maklumat pelayanan di rumah sakit ini masih kurang, baru 
sebagian saja yang tahu. Untuk lingkungan internal masih terbatas pada 
kepala ruang dan dokter. Sementara untuk staff seperti satpam,petugas 
kebersihan masih belum tahu, mungkin pernah dengar. Sementara untuk 
masyarakat umum juga masih belum banyak yang tahu. Mungkin untuk 
masyarakat yang datang ke rumah sakit sebagain sudah tahu. Rumah 
sakit belum melakukan sosialisasi secara luas ke masyarakat”.( hasil 
wawancara pada tanggal 2 Mei 2014) 

 
Pertanyaan serupa juga penulis ajukan pada Kepala Ruang Cempaka 

(Ruang Perawatan Pasien Penyakit Dalam), penulis mendapati bahwa 

pemahaman Kepala Ruang Cempaka terhadap isi maklumat cukup 

baik,berikut petikan hasil wawancaranya pada tanggal 2 Mei 2014 : 

“Oh saya tahu.....itu yang tertempel di dinding-dinding, tapi saya tidak 
hafal semua isinya,kalau tidak salah isinya tentang visi misi,apa saja yang 
dilayani, moto, hak dan kewajiban pasien, jam pelayanan. saya tahu dari 
penjelasan Kepala Bidang Pelayanan, meski tidak diberitahu secara 
spesifik isi maklumat pelayanan namun kami dijelaskan tentang standar-
standar layanan yang harus kami berikan”.(hasil wawancara 2 Mei 2014) 

 
Pada kesempatan terpisah, penulis menanyakan hal yang sama 

kepada beberapa petugas di Ruang Ashoka (Perawatan Nifas), sebagian 

besar bidan yang bertugas  pada tanggal 30 April malam hari pukul 20.00 

WITA menyatatakan belum pernah mendengar. Hal senada juga 

dinyatakan oleh beberapa perawat yang tengah berjaga  di Ruang 

Cempaka. 

Masih pada malam yang sama, penulis mencoba menanyakan pada 

beberapa keluarga pasien yang tengah menjaga pasien di Ruang Ashoka, 

mereka menyatakan belum pernah mendengar tentang maklumat 

pelayanan, namun ketika penulis menunjukkan  dan menjelaskan  poster 

hak dan kewajiban pasien yang tertempel pada dinding ruangan, mereka 
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baru menyadari bahwa itu merupakan salah satu isi dari maklumat 

pelayanan. 

Sosalisasi maklumat pelayanan sesuai dengan hasil evaluasi The 

Institute For Public Polcy Research tentang 3 prinsip hak sosial (Bynoe 

1996) yaitu :  

1) Keterbukaan (oppenness); 

2) Akuntabilitas dan kooperasi (accountability and co-opeation) ; dan  

3) Akuntabilitas publik yang efektif (effective public accountability) 

Sosialisasi maklumat pelayanan merupakan wujud dari keterbukaan 

RSUD Lasinrang terhadap jenis layanan yang mereka berikan kepada 

pelanggannya,sekaligus bentuk pertanggungajawabannya untuk 

memberikan layanan yang publik yang lebih efektif. 

b. Pelaksanan Visi dan Misi RSUD Lasinrang 

Visi menggambarkan tujuan atau kondisi dimasa depan yang ingin 

dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas dimasa mendatang yang 

bisa dilihat oleh para stakeholders. Visi yang bagus tidak hanya 

menginspirasikan dan menantang, namun juga sangat berarti sehingga 

setiap pegawai bisa menghubungkan tugas yang dilakukanya dengan visi.  

Visi menjadi inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap 

pegawai, yang paling penting pernyataan visi harus measurable, terukur 

sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah tindakan yang 

dilakukannya dalam rangka mencapai visi organisasi atau tidak. 



91 
 

 
 

Adapun visi RSUD Larinrang Kabupaten Pinrang adalah “Terkemuka 

dalam kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah di Sulawesi Selatan” 

Menurut Dirketur RSUD Lasirang dalam sebuah wawancara 

mendalam dengan penulis pada 28 April 2014, Direktur menjelaskan 

bahwa visi tersebut memiliki semangat sebagai berikut : 

“Awalnya dalam merumuskan visi misi, kita sebenarnya agak pesimis, 
tapi kalau kita tidak bermimpi yang besar, bagaimana ada upaya untuk 
mencapai mimpi itu, alhamdulillah dalam perjalanannya hal tersebut 
terwujud sedikit demi sedikit, salah satu contoh, dulu kita sering merujuk 
ke Rumah Sakit Region Parepare, namun sekarang rujukan sudah banyak 
berkurang, khususnya untuk pasien kebidanan, bahkan saat ini RSUD 
Lasinrang sudah dibidik oleh rumah sakit-rumah sakit tetangga, seperti 
Enrekang, Sidrap dan Polmas,hal tersebut merupakan salah satu 
perwujudan visi “. 

 
Salah satu upaya untuk mewujukan visi tersebut, RSUD Lasinrang  

secara serius menambah keberadaan dokter ahli, sebagaimana 

diungkapan Direktur dalam wawancara pada 28 April 2014, sebagai 

berikut : 

“Penambahan SDM untuk rumah sakit, seperti ahli syaraf sekarang 
sudah ada dua orang, dulu kami merujuk ke Parepare sekarang sudah 
bisa disini. Patologi klinik, ahli radiologi sekarang sudah tersedia di rumah 
sakit ini”. 

 
Pada kesempatan berbeda, penulis menemui Kepala Ruang 

Cempaka 1 (Rawat Inap Penyakit Dalam), dan saat penulis menanyakan 

tentang pemahaman visi misi rumah RSUD Lasinrang, kepala ruangan 

tersebut sangat hafal terhadap isi visi dan misi, namun ketika penulis 

memanyakan bagaimana visi dan misi tersebut dilaksanakan di RSUD 

Lasinrang, kepala Ruang Cempaka menyampaikan  sebagai berikut : 
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“ Saya hafal visi dan misi rumah sakit ini, tapi untuk penerapan visi 
dan misi tersebut harus didukung oleh seluruh komponen di rumah sakit 
ini, baik pimpinan,pejabat struktural,staff biasa dan juga masyarakat 
pengguna, nah disini  belum semua orang memahami tentang visi 
misi,sehingga penerapannya belum maksimal” (hasil wawancara 2 Mei 
2014) 

 
Masih pada hari yang sama, 2 Mei 2014, Kepala Satuan Pengawas 

Internal menyatakan bahwa RSUD Lasinrang berupaya mewujudkan visi 

misi tersebut dengan meningkatkan kualitas layanan, meingkatkan 

sumberdaya manusia dan selalu berupaya memenuhi kebutuhan sarana 

dan prasarana. 

Adapun untuk merealisasikan visi tersebut, RSUD Lasinrang 

Kabupaten Pinrang memiliki misi sebagai berikut : 

1) Melaksanakan pelayanan Prima sesuai kebutuhan pelanggan dan 

standar pelayanan Kesehatan 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan 

latihan berkelanjutan 

3) Melaksanakan proses kegiatan secara efektif dan efisien dengan 

sarana dan prasarana yang memadai. 

Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan oleh pihak RSUD 

Lasinrang Kabupaten Pinrang untuk mewujudkan misi pertama adalah 

dengan menambah  keberadaan dokter sesuai dengan prasyarat rumah 

sakit tipe C. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur pada saat 

wawancara tanggal 28 April 2014,sebagai berikut : 

“Sebagai rumah sakit tipe C, dokter ahli empat  penyakit utama harus 
ada dan dapat melayani yaitu : kebidanan, anak,penyakit dalam dan 
bedah. Kami ingin mewujukan pelayanan prima dengan pengadaan SDM 
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sesuai kebutuhan masyarakat Pinrang. Saat ini bahkan sudah ada dokter 
ahli anastesi,patologi klinik dan dua orang ahli penyakit dalam”. 

 
Masih menurut Direktur, untuk mewujukan misi kedua berupa 

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan 

berkelanjutan, Direktur menjelaskan bahwa kami saat ini tengah 

menyekolahkan empat orang dokter umum untuk menjadi dokter ahli, yaitu 

ahli bedah,kandungan,mata dan anastesi. Hal senada juga dibenarkan 

oleh Kabid Pelayanan,dalam wawancara pada tanggal 29 April 2014 

menyatakan: 

“Sebagian besar perawat sudah kami ikutkan pelatihan BCTLS, Para 
bidan kami ikutkan pelatihan APN bahkan kami akan mengembangkan 
rumah sakit ini agar kedepan bisa melatih bidan-bidan yang lain. 
Sementara untuk perinatologi, para perawat sudah kami ikutkan pelatihan 
resusitasi dan pencegahan infeksi. Sementara dari aspek manajemen, 
kami pernah mendatangkan tenaga ahli dari Unhas untuk melatih 
bagaimana caranya untuk menghadapi pasien,membina hubungan 
dengan pasien. Namun sayang kami tidak memiliki pencatatan yang baik 
terhadap pelaksanan pelatihan tersebut”. 

 
Sementara untuk mewujudkan misi ketiga yang cukup menonjol 

dilakukan oleh rumah sakit adalah penambahan sarana prasarana di UGD 

dengan melengkapi alat-alat penanganan kegawadaruratan,di ruang 

maternal juga telah dilengkapi dengan perlengkapan yang lebih 

memadai,seperti troli beserta isinya. Di setiap ruang juga sudah 

disediakan sterilasi peralatan, terutama di ruang maternal, kamar operasi, 

kamar bersalin dan perina. 

Penambahan kamar juga dilakukan pada bangunan baru, seluruh 

kelas kamar dan ICU yang baru, ruang perinatologi dan IGD Maternal. 
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Penambahan ambulance juga dilakukan untuk unit transfursi darah (UTD) 

rumah sakit. 

Perwujudan visi dan misi RSUD Lasinrang sesuai dengan nilai dalam 

NPM Model 4 : Public Service Orientation sebagai berikut : nilai kualitas 

pelayanan yang baik merupakan visi yang diwujudkan lebih lanjut dalam 

misi-misi yang menjadi dasar dalam memberikan pelayanan dengan 

kualitas yang baik. (Ferlie : 1996) 

c. Pelaksanaan Motto RSUD Lasinrang 

Moto RSUD Lasinrang adalah “Kesembuhan dan kepuasan 

pelanggan adalah tujuan kami”.  Menurut Kepala Bidang Pelayanan dalam 

sebuah wawancara pada tanggal 29 April 2014 menyatakan : 

“Semua petugas rumah sakit ini  berusaha untuk melakukan hal 
terbaik demi kesembuhan pasien”. 

 
Hal senada juga disampaikan Kepala Ruang Cempaka 1 pada hasil 

wawancara tanggal 2 Mei  2014 : 

“Kami merasa sangat bahagia,apabila pasien-pasien yang kami 
tangani memperoleh kesembuhan, itu sebuah kepuasan batin bagi kami. 
Urusan pembayaran jasa menjadi nomer kesekian, yang penting bagi 
kami pasien dapat sembuh dan pulih. Itu kepuasan batin bagi kami”. 

 
Dalam mewujudkan moto tersebut,salah satu indikator untuk melihat 

implementasi motto terutama moto kepuasan pelangan, rumah sakit 

secara berkala melalukan survei indeks kepuasan masyarakat. 
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d. Alur Pelayanan (pasien rawat jalan,pasien rawat inap dan IGD) 

Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 28 April  s.d 2 Mei 

2014, penulis melihat masyarakat masih sering bertanya daripada melihat 

alur pelayanan yang terpampang. Pasien poliklinik lebih banyak bertanya 

kepada petugas yang ada di bagian pendaftaran. Hal senada diungkapkan 

oleh  Kepala Bidang Pelayanan.  

“Alur pelayanan pasien yang sudah terpampang belum sepenuhnya 
dimanfaatkan oleh pasien di rumah sakit ini. Alur belum dijadikan sebagai 
pedoman penunjuk  dalam memperoleh pelayanan, mereka lebih senang 
bertanya” (hasil wawancara, 30 April 2014). 
 

Kepala satuan pengawas internal menyampaikan bahwa alur 

pelayanan yang terpampang pada maklumat secara umum sudah berjalan 

sesuai yang diharapkan,masyatakat secara alamiah melihat papan alur 

lalu bertanya kepada petugas di setiap bagian (hasil wawancara 2 Mei 

2014). 

Penulis juga menanyakan hal tersebut kepada salah seorang pasien 

poli interna di ruang tunggu poliklinik pada tanggal 30 April 2014, dan 

pasien tersebut menyampaikan sebagai berikut : 

“.....karena saya sudah beberapa kali ke rumah sakit, saya cukup 
paham alur pelayanan disini,kalau ada yang tidak tahu saya biasanya 
nanya sama petugas,mereka akan jelaskan kemana setelah saya 
diperiksa oleh dokter”. (hasil wawancara 30 April 2014) 

 
Sementara menurut Kepala Ruang UGD, menyampaikan bahwa alur 

pelayanan di UGD sudah berjalan sesuai dengan gambar alur pada 

maklumat pelayanan, berikut petikan hasil wawancaranya : 
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“ Di UGD kami sudah menerapkan alur sesuai dengan poster itu 
(sambil menunjukkan alur pelayanan UGD), pasien mengikuti alur 
tersebut, yang belum bisa terwujud adalah pemisahan antara pasien 
bedah dan non bedah, Ruangan disini terbatas, sehingga terpaksa masih 
kami jadikan satu, namun kami tetap menandai mana pasien bedan mana 
non bedah” (hasil wawancara 2 Mei 2104) 

 
Merujuk pada keterangan informan dan pengamatan penulis, bahwa 

keberadaan papan informasi alur pelayanan sangat membantu bagi 

pelanggan namun hal tersebut tetap harus disertai oleh kesiapan petugas 

untuk setiap saat menjawab pertanyaan alur pelayanan oleh seluruh 

pasien, terutama pasien di poliklinik. 

Secara umum alur pelayanan yang terpampang pada  dinding-dinding 

ruang pelayanan sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun pelanggan 

masih belum sepenuhnya menggunakan papan alur pelayanan sebagai 

pedoman bagi mereka saat mereka memanfaatkan pelayanan di RSUD 

Lasrinrang.  

Rendahnya budaya baca dan kemauan pelanggan mencermati alur 

pelayanan tentu menuntut petugas pelayanan harus selalu merespon 

setiap saat ada pelanggan yang bertanya tentang langkah lanjutan dari 

pelayanan yang mereka butuhkan, meskipun hal ini berlangsung alamiah 

namun demikian pihak RSUD Lasinrang kedepan perlu mendesain 

sebuah pola informasi yang lebih dapat diterima oleh pelanggan guna 

membiasakan pelanggan mengikuti alur pelayanan yang ada tanpa harus 

selalu meminta informasi pada petugas pelayanan. 

e. Pemenuhan Standar Pelayanan  

1) Waktu Pelayanan  
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a) Poliklinik 

Di dalam maklumat pelayanan RSUD Lasinrang tercantum bahwa 

waktu pelayanan untuk jam poliklinik adalah sebagai berikut : 

 Senin – Kamis : 08.00.s.d.   12.00  WITA 

 Jum’at  : 08.00.s.d.   11.00  WITA 

 Sabtu  : 08.00.s.d.   12.00   WITA 

Berdasarkan pengamatan penulis dari tanggal 28 April s.d 2 Mei 2014, 

layanan loket poliklinik selalu dibuka tepat waktu, yaitu pukul 08.00 WITA, 

petugas loket sudah mulai memanggil calon pasien berdasarkan nomor 

urut pendaftaran. Pihak rumah sakit sesungguhnya sudah dua bulan ini 

memperbaiki sistem pendaftaran pasien poliklinik dengan sistem 

komputerisasi yang cukup baik, pasien datang kemudian mengambil 

nomor antrian dengan cukup memencet pada layar sentuh dengan menu 

pilihan poli yang hendak dituju, lalu pasien akan memperoleh nomor 

antrian ke bagian pendaftaran. Setelah dipanggil oleh bagian pendaftaran 

dan menyerahkan berkas (pasien BPJS,Jamkesda ataupun Umum), 

pasien akan memperoleh kartu berobat dan menunggu di depan poli yang 

dituju,apakah poli interna,kia,mata atau poli umum. 

Berdasarkan pengamatan penulis, seorang pasien tidak banyak 

membutuhkan waktu untuk memperoleh kartu berobat, proses 

administrasi rata-rata di bawah 5 menit pasien sudah memperoleh kartu 

berobat. Hal tersebut dibenarkan oleh seorang pasien yang penulis 

wawancarai pada tanggal 30 April 2014 : 
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“Tidak lama pak, mungkin kurang dari lima menit kami sudah dapat 
kartu berobat untuk mengantri ke poli. Sistem pendaftaran disini juga 
sudah bagus, komputerisasi, yang lama itu nunggu dokternya 
pak....kadang mereka datang jam 10 bahkan  lebih”. 

 
Seorang ibu hamil, pasien poli kebidanan juga menyampaikan hal 

yang serupa : 

“ Mendaftar di loketnya sih sebentar Pak.....paling 5 menit,  
petugasnya cekatan, tapi nunggu dokter ahlinya ini yang lama sekali pak, 
tidak jelas kapan datangnya, petugas di ruang poli juga belum bisa 
memberi kepastian, rumah saya ke sini kan jauh pak...saya tadi berangkat 
jam 7 pagi dari rumah, sekarang sudah jam 12 dokternya belum datang 
juga.” (hasil wawancara, 29 April 2014) 
 

Berdasarkan pengamatan penulis, meskipun loket pendaftaran dibuka 

tepat waktu, namun hampir semua dokter praktek di Poliklinik tidak ada 

satupun yang datang tepat pukul delapan pagi, paling cepat datang jam 

sembilan pagi, bahkan dari pengamatan penulis dokter kebidanan sudah 

tiga kali tidak datang ke poli pada minggu ini. Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh seorang bidan petugas pada poli kebidanan : 

“Saya pusing pak....pasien banyak tapi dokter tidak datang, bulan ini 
saja sudah 7 kali tidak datang ke poli, alasannya banyak operasi dan 
praktek di rumah sakit lain. Kasihan pasien yang sudah jauh-jauh datang 
dari desa, mereka menunggu berjam-jam dan akhirnya harus pulang, saya 
sering kena marah pasien pak”  (hasil wawancara 30 April 2014) 

 
Berdasakan pengamatan penulis, poliklinik yang memiliki banyak 

pasien  adalah poli kandungan, interna/penyakit dalam dan bedah. 

Terkadang pasien di poli tersebut mencapai lebih  30 orang per harinya . 

Trend tersebut hampir sama dengan data kunjungan poliklinik pada tahun 

2013, sebagai berikut : 
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Tabel 4 
Data Kunjungan Pasien di Poliklinik RSUD Lasinrang Pinrang 

Tahun 2013 
 

No. Nama Poli 
 

Jumlah Pasien 
 

1. Bedah 3657 
2. Interna 4833 
3. Mata 4101 
4. Anak 1099 
5. Kebidanan 4491 
6. Gigi 267 
7. THT 2090 
8. Saraf 2224 
9. Umum 1095 

Total 23857 
         Sumber : Profil RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2013 

Mencermati tabel tersebut, tergambar pada kita bahwa poliklinik 

dengan pasien terbanyak adalah poli interna/penyakit dalam kemudian 

poli kebidanan dan disusul oleh poli mata dan bedah. Pada poli interna 

dan poli kandungan penulis lebih memberi fokus perhatian, disamping 

melakukan pengamatan penulis mencoba mengkonfirmasi pada dokter 

ahli kandungan tentang kondisi tersebut, berikut petikan hasil wawancara 

pada tanggal 2 Mei  2014 : 

“ Benar pak....pasien poli sangat banyak, sementara saya harus 
melakukan operasi, sehari kadang lebih dari 5 operasi, saya kesulitan 
membagi waktu ke poli”. 

 
Untuk mengkonfimrasi tentang kondisi tersebut, penulis 

menanyakannya pada Direktur RSUD Lasinrang, beliau menyatakan 

sebagai berikut : 

“ Saya kesulitan dengan keberadaan dokter ahli disini, beberapa 
dokter sudah saya himbau dan peringatkan untuk dapat melakukan 
pelayanan poli tepat waktu, bahkan saya sudah menaruh orang disana 
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untuk selalu mengabsen siapa dokter ahli yang datang dan tidak datang, 
kami sudah berupaya pak”. (hasil wawancara 2 Mei 2014). 

 
Hal senada ternyata juga menjadi salah satu keluhan yang masuk 

pada unit pengelolaan pengaduan di RSUD Lasirang yang masuk melalui 

telephone pada tanggal 8  April 2014, berikut isi aduannya :  

“Dokter ahli kandungan jarang berada di poliklinik,sehingga pasien 
merasa tidak nyaman karena terlalu lama menunggu dan capek karena 
harus bolak balik ke rumah sakit. Penyampaian dari petugas  poli 
kandungan juga tidak jelas tentang keberadaan dokternya”.  (sumber : 
Direktori Buku Aduan pada Unit Pengelolaan Pengaduan RSUD 
Lasinrang) 

  
Keluhan lain  tentang keberadaan dokter ahli di poliklinik masuk juga 

pada unit pengelolaan pengaduan pada tanggal 8 April 2014, berikut 

petikannya  : 

“Dokter ahli bedah terlambat datang. Pemeriksaan dimulai pukul 11 
pagi, hal ini sudah sangat tidak sesuai dengan maklumat pelayanan yang 
memulai pemeriksaan pada pukul 8 pagi“.(sumber : Direktori Buku Aduan 
pada Unit Pengelolaan Pengaduan RSUD Lasinrang) 

 
Mencermati pemotretan terhadap fakta-fakta tersebut, baik melalui 

hasil wawancara maupun pengamatan, penulis dapat menarik garis besar 

bahwa pelaksanaan layanan loket sudah sesuai dengan maklumat 

pelayanan baik jam buka maupun lama layanan, namun patut 

disayangkan bahwa ketepatan waktu dan keberadaan dokter ahli masih 

jauh dari harapan yang dimaklumatkan. 

Guna menepati janji pelayanan terutama pada kepastian waktu 

pelayanan dokter ahli di Poliklinik, Pihak RSUD Lasinrang sudah 

seharusnya berupaya untuk menambah dokter ahli terutama dokter ahli 

yang memiliki pasien poliklinik dengan pasien yang cukup banyak, yaitu 
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dokter ahli kandungan, bedah dan mata. Mencontoh keberadaan dokter 

ahli peyakit dalam yang saat ini telah ada 2 dokter, pelayanan di poliklinik 

untuk klinik interna relatif lebih awal dibandingkan dengan klinik yang 

dokternya hanya 1 orang. 

b) Rawat Inap 

Berikut adala tabel persentase pasien rawat inap pada masing-masing 

ruangan pada tahun 2013 : 

Tabel 5 
Persentase Pasien Rawat Inap pada Masing-Masing Ruang 

Perawatan Tahun 2013 
 

NO 
KELAS  TEMPAT  PERSENTASE JUMLAH  PERSENTASE 

PERAWATAN TIDUR TEMPAT TIDUR HARI RAWAT PERAWATAN 
1 V. VIP 30 21,13% 10980 15,23% 
2 VIP 9 6,34% 3294 4,57% 
3 I UTAMA 12 8,45% 4392 6,09% 
4 I  17 11,97% 6222 8,63% 
5 II 20 14,08% 7320 10,15% 
6 III 109 76,76% 39894 55,33% 

JUMLAH 197 100% 72102 100% 
Sumber : Profil RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2013 

 
Mencermati tabel tersebut, terlihat bahwa prosentase pasien rawat 

inap berada di ruang perawatan kelas 3 sebanyak 55,33 %. Untuk itu 

Penulis berkonsentrasi memperdalam pengamatan dan wawancara pada 

ruang rawat inap Ashoka  (nifas) kelas 3  dan Cempaka 1 (penyakit 

dalam) kelas 3. Berdasakan wawancara dengan salah seorang ibu, pasien 

kebidanan yang dirawat di ruang Ashoka kelas 3 yang telah dirawat 

selama 5 hari, beliau menyampaikan : 
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“Selama 5 hari saya disini baru 2 kali saya dikunjung dokter ahli, 
padahal saya sudah pingin sekali pulang, petugas di depan juga tidak bisa 
kasih  kepastian kapan dokternya datang” (hasil wawancara 30 April 2013) 

 
Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu keluarga pasien di ruang 

Ashoka kelas 2 : 

“ Dokternya belum pernah datang, istri saya sudah 2 hari di rawat 
disini setelah  operasi cesar, mungkin dokternya lagi banyak operasi”. 
(Hasil wawancara 30 Aprili 2014) 

 
Ketika penulis konfirmasi pada petugas jaga di ruang Ashoka pada 30 

April  2014 Pukul 21.00 WITA, petugas menjelaskan sebagai berikut : 

“Dokter ahli kandungannya emang jarang datang pak, beliau banyak 
sekali operasi, paling yang datang itu dokter residen kandungan, tapi juga 
tidak tiap hari”. 

 
Sementara ketika penulis berkunjungan ke ruang Cempaka 1 pada 

tanggal 30 April  2014 pagi pukul 09.00 WITA penulis tidak diperkenankan 

masuk ke ruang Cempaka 1 (Rawat inap penyakit dalam),seorang 

petugas  lalu keluar ruangan dan menjelaskan kepada penulis sebagai 

berikut : 

“Maaf pak, lagi ada visit dokter, jadi kami kunci pintu masuk 
ruangannya. Dokter biasanya visit setiap pagi. Di rumah sakit ini ada 2 
dokter akhli penyakit dalam, jadi mereka berbagi, 1 orang  visit, 1 orang di 
poli pak” 

 
Pada siang harinya hal tersebut coba penulis konfirmasikan pada 

pasien di ruang Cempaka 1 kelas 3, salah seorang pasien mengatakan 

sebagai berikut :  

“Benar pak....dokternya datang tiap pagi,setiap hari. Ya meski cuma 
sebentar, yang penting kami sudah ditengok dokter pak, jadi lega rasanya” 
( Hasil wawancara 30 April 2014). 
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Mencermati fakta-fakta tersebut, bahwa apabila ada minimal 2 orang 

dokter ahli dalam 1 bidang, dalam hal ini penyakit dalam, maka dokter 

tersebut dapat membagi diri antara pelayanan di poliklinik dan rawat inap, 

sehingga pasien di ruang rawat inap setidaknya dapat dikunjungi 1 kali 

dalam sehari. Sementara untuk dokter ahli kandungan yang hanya 1 

orang dan saat ini dibantu oleh dokter residen tentu akan mengalami 

kesulitan membagi waktunya antara melaksanakan layanan di poliklinik, 

kunjungan ke ruang perawatan dan pelaksanaan operasi. Sehingga cukup 

sulit menerapkan maklumat pelayanan terkait waktu pelayanan di ruang 

rawat inap bagi dokter yang jumlahnya terbatas. 

c) Unit Gawat Darurat (UGD) 

Di dalam maklmut pelayanan tercantum bahwa UGD memberikan 

pelayanan selama 24 Jam. Berdasarkan pengamatan penulis yang pernah 

hingga pukul 12.00 malam melakukan pengamatan di RSUD Larinrang, 

bahwa UGD benar-benar terbuka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal 

tersebut juga ditegaskan oleh kepala ruang UGD : 

“ Kami buka 24 jam, petugas selalu siap siaga, mereka trampil dan 
terlatih untuk penanganan kegawatdaruratan  baik bedah maupun non 
bedah. Jumlah pasien per hari rata-rata 30 an orang”. (hasil wawancara 2 
Mei 2014). 

 
Hal tersebut sesuai dengan data yang penulis peroleh dari Bagian 

UGD RSUD Lasinrang dalam 3 bulan terakhir,sebagai berikut : 
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Tabel 6 
Jumlah Kunjungan Pasien UGD 
Periode Januari – Maret 2014 

 
 Sumber : Bagian UGD RSUD Lasinrang, April 2014 
 
 

Mencermati tabel tersebut, memperlihatkan pada kita bahwa pasien 

kegawatdaruratan terbanyak  pada kasus non bedah dan secara 

keseluruhan pasien yang masuk ke UGD pada 3 bulan terakhir ini 

merupakan pasien non rujukan. 

Selama penulis melakukan pengamatan langsung pada bagian UGD, 

terlihat bahwa petugas UGD di RSUD Lasirang cukup trampil dan bekerja 

dengan terstruktur. Kerjasama yang baik antara kepala Ruang UGD dan 

petugas lainnya terlihat sangat baik,sehingga pelayanan di UGD berjalan 

sesuai yang diharapkan dalam maklumat pelayanan. 

f. Kondisi  Lingkungan Rumah Sakit dan Ruang Pelayanan 

Gedung RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang nampak dari depan 

cukup  megah, apalagi gedung baru di sisi kiri bagunan lama terlihat 

begitu mewah. Gedung yang terdiri dari empat lantai ini merupakan 

kebanggan bagi warga Kabupaten Pinrang. 

Suasana koridor umah sakit terlihat cukup bersih, di sisi kiri dan kanan 

lorong terdapat taman-taman sederhana yang cukup asri. Saluran-saluran 

RUJUKAN NON RUJUKAN
1 BEDAH 83 724
2 NON BEDAH 221 1652
3 KEBIDANAN 311 130
4 ANAK 58 439

Jumlah 673 2945
Total

JENIS PELAYANANNO

3618

TOTAL PASIEN
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air di depan ruang-ruang perawat tampak kering dan bersih, sepertinya 

sistem sanitasi di rumah sakit ini cukup baik.  

Pada tanggal 2 Mei 2014, penulis sengaja menemui salah seorang 

staf bagian sanitasi rumah sakit, untuk mengkonfirmasi situasi lingkungan 

rumah sakit yang terlihat cukup bersih tersebut. Dalam sebuah 

wawancara, staff tersebut menyampaikan hal berikut : 

“ Kami memiliki sanitasi yang cukup baik, semua limbah dari setiap 
ruangan di tampung  lalu disalurkan pada pembuangan utama yang 
letaknya di sisi kiri belakang rumah sakit, kami telah memiliki sistem 
pengelolaan limbah yang terstandar”. 

 
Pernyataan staff sanitasi tersebut benar adanya, karena secara umum 

kita tidak akan menemui aroma obat (aroma khas rumah sakit) di 

sepanjang koridor. Tentunya hal tersebut disebabkan karena rumah sakit 

memiliki 36 orang petugas cleaning service yang disewa melalui sistem 

outsourching. Salah seorang petugas cleaning service yang penulis temui 

menyampaikan : 

“Setiap hari kami bekerja mulai pukul 6.30 pagi hingga pukul 5.30 sore 
hari, lalu istirahat pada siang hari. Kami membersihkan lingkungan dan 
ruanan mulai pukul 6.30 hingga selesai, dan sore hari kami 
membersihkannya kembali pada pukul 3 sore, jadi 2 kali kami melakukan 
pembersihan” 

 
Seorang keluarga pasien yang tengah di rawat di ruang Cempaka 1 

juga menyampaikan hal serupa : 

“Rumah sakit ini cukup bersih, terutama lorong-lorongnya dan juga 
selokannya, tidak bau obat seperti di rumah sakit lain, cukup nyaman 
kalau kita duduk-duduk disitu (sambil menunjukkan bangku-bangku di 
pingir koridor rumah sakit) (hasil wawancara, 2 Mei 2014). 
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Sehingga secara umum, kondisi lingkungan rumah sakit, terutama 

koridor, halaman parkir, taman-taman di sekitar  ruang perawatan dan 

saluran-saluran air  di depan ruang perawatan terlihat  bersih dan cukup 

nyaman. 

Namun jika kita masuk pada ruang perawatan Ashoka terutama kelas 

3, dimana satu ruang ditempati oleh 10 pasien kebidanan, kita akan 

melihat suasana yang berbanding terbalik dengan kondisi lingkungan di 

luar ruangan tersebut. Tempat tidur yang penuh sesak, kipas angin yang 

penuh debu, lubang-lubang ventilasi yang dipenuhi sarang laba-laba serta 

kondisi WC yang memprihatikan, dengan ember air yang berlumut dan 

lampu kamar mandi yang mati. 

“Sudah tiga hari ini lampu kamar mandi itu mati pak...tapi sampai 

sekarang belum diganti”, ungkap salah seorang keluarga pasien di ruang 

Ashoka kelasa 3 pada tanggal 1 Mei 2014”. 

Dari buku direktori aduan, penulis juga mendapati adanya aduan 

tentang kondisi WC  di ruang Ashoka. Berikut petikan aduannya : 

“Tolong diperbaiki WC di bangsal Ashoka. Ada 9 pasien dan banyak 
penjaga pasien, hanya kiri kanan cari WC dan baunya sangat menyengat. 
Tolong diperbaiki segera (.Sumber : Buku Direktori aduan. Aduan pada 
tanggal 21 Februari 2014 melalui sms) 

 
Ruang perawatan Ashoka (nifas) memang memiliki tingkat hunian 

yang cukup tinggi, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini : 
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Tabel 7 
Jumlah Pasien Rawat Inap di Ruang Ashoka Tahun 2013 

BULAN PASIEN 
KELUAR 

CARA PEMBAYARAN 
UMUM ASKES JAMKESMAS JAMKESDA JAMPERSAL 

JANUARI 137 1 11 29 90 6 
FEBRUARI 127 7 9 55 53 3 
MARET 152 5 5 106 36 0 
APRIL 172 11 10 107 36 8 
MEI 131 6 11 84 27 3 
JUNI 143 6 7 90 34 6 
JULI 186 10 9 133 31 3 
AGUSTUS 184 3 10 107 56 8 
SEPTEMBER 187 11 10 132 25 9 
OKTOBER 178 10 7 115 34 12 
NOPEMBER 204 8 8 141 43 4 
DESEMBER 201 3 3 141 51 3 

JUMLAH 2002 81 100 1240 516 65 
Sumber : Profil RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2013 

 
 

Mencermati tabel tersebut, maka tergambar pada kita bahwa selama 

satu tahun ruang perawatan ashoka memiliki 2002 pasien rawat inap dan 

didominasi oleh pasien dengan jaminan sosial baik Jamkesmas dan 

Jampersal (atau yang sekarang disebut BPJS Kesehatan) serta pasien 

Jamkesda. Pasien-pasien tersebut tentunya hanya memperoleh ruang 

perawatan kelas 3, sehingga cukup lumrah jika ruang perawatan Ashoka 

khususnya kelas 3 selalui disesesaki pasien. 

Kepala Ruang Ashoka, pada sebuah wawancara dengan penulis pada 

30 April 2014 menyatakan : 

“Pasien di kelas 3 penuh terus, kami tidak memiliki cukup kesempatan 
untuk membersihkan ruang perawatan dengan maksimal, jadi ya 
kondisinya begitu pak,seperti yang bapak lihat” 
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Hal serupa juga dapat kita jumpai padai ruang perawatan kelas 3 di 

ruang Cempaka 1, dengan situasi yang mirip sama dengan ruang 

perawatan Ashoka kelas 3. Ruang yang semestinya diisi maksimal 8 

tempat tidur, pada ruangan ini diisi 10 tempat tidur, dengan sirkulasi udara 

yang minim, kipas angin  hanya 3 buah. Jadi ketika penulis pada malam 

hari, 30 April 2014 berkunjung ke ruang tersebut, sebagain besar pasien 

membuka baju mereka, karena tengah kegerahan. 

“Disini panas sekali pak, kami berkeringat terus, kipas anginnya 
kurang, dan pasiennya terlalu banyak, kami pasien dan  keluarga pasien 
merasa sangat tidak nyaman disini” (hasil wawancara, 30 April 2014) 

 
Kondisi kamar mandipun tidak jauh berbeda dengan kamar mandi di 

ruang perawatan Ashoka kelas 3, terkesan kotor dengan dinding berkerak. 

Ketika penulis tengah berjalan di koridor, pada tanggal 1 Mei 2014, 

penulis mendapati seorang pasien dari ruang Cempaka 1 kelas 3 tengah 

berada di koridor dengan selang infus yang masih lengkap, ketika penulis 

bertanya, pasien tersebut menjawab sebagai berikut : 

“ Di dalam panas sekali pak...nggak siang nggak malam...panas 
sekali. Kipas anginnya kurang banyak....pasiennya juga terlalu banyak di 
dalam, saya nggak betah pak”. (hasil wawancara, 1 Mei 2014). 

 
Kepala ruang Cempaka 1 menjelaskan bahwa tingkat hunian di ruang 

perawatan Cempaka 1 sangat padat. Sementara jumlah kamar masih  

terbatas. Setiap bulannya ruang perawatan, terutama kelas 3 selalu 

dipenuhi pasien jamkesmas dan jamkesda. Hal tersebut dapat kita simak 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 8 
Jumlah Pasien Rawat Inap di Ruang Cempaka 1 Tahun 2013 

 

BULAN PASIEN 
KELUAR 

CARA PEMBAYARAN 
UMUM ASKES JAMKESMAS JAMKESDA 

JANUARI 129 28 22 10 69 
FEBRUARI 107 19 14 7 67 
MARET 109 22 17 17 53 
APRIL 127 27 19 6 75 
MEI 127 29 15 11 72 
JUNI 117 29 13 14 61 
JULI 131 27 22 14 68 
AGUSTUS 123 29 21 13 60 
SEPTEMBER 128 42 9 16 61 
OKTOBER 137 29 20 18 70 
NOPEMBER 145 33 21 15 76 
DESEMBER 137 37 13 21 66 

JUMLAH 1517 351 206 162 798 
Sumber : Profil RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2013 

Seperti halnya di ruang perawatan Ashoka, pada ruang perawatan 

Cempaka 1 pun kejadiannya hampir serupa, jumlah pasien penyakit 

dalam/interna yang cukup banyak di rumah sakit ini membawa 

konsekuensi pada tingkat hunian yang tinggi pada ruang perawatan 

Cempaka 1 yang pada tahun 2013 mencapai 1517 orang, dan didominasi 

oleh pasien Jamkesda atau kelas 3. 

Berdasarkan wawacara penulis dengan kepala ruang Cempaka 1, 

terungkap sebuah fakta yang cukup mengejutkan, bahwa untuk ruang 

perawatan kelas 3, pasien terpaksa tidak dipisahkan antara pasien laki-

laki dan perempuan. Hal lain yang membuat miris adalah disatukannya 

pasien penyakit dalam lain dengan pasien TBC dalam satu ruang 

perawatan. Hal ini tentu membahayakan bagi pasien non TBC,karena 
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memiliki resiko yang cukup tinggi untuk tertular. Ketika hal tersebut penulis 

konfirmasikan ke Bagian Perencanaan RSUD Lasinrang, salah seorang 

staff perencanaan mengungkapkan bahwa baru tahun ini akan dibangun 

ruang perawatan khusus untuk pasien-pasien dengan kasus 

infeksi,dimana TBC adalah salah satunya. 

Jam besuk pasien yang telah diatur sebanyak dua kali, yaitu pagi dan 

sore, pada kenyataannya tidak banyak dipatuhi oleh para pembesuk, pada 

beberapa kali pengamatan penulis, pembesuk bisa masuk kapan saja baik 

pagi ,siang,sore ataupun malam. Pada malam hari terjadi puncak 

kunjungan para pembesuk sehingga suasana rumah sakit sangat 

ramai,kamar-kamarr perawatan, terutama kelas 3 dipenuhi oleh banyak 

pembesuk yang membawa makanan dan juga anak-anak di bawah usia 

12 tahun. 

Pada siang hari,penulis juga menemukan adanya penjual asongan 

yang masuk ke area rumah sakit, mereka menjajakan dagangannya 

hingga ke kamar-kamar perawatan, hal ini tentu menganggu ketenangan 

pasien dan keluarga pasien. 

Berdasarkan pengamatan penulis sejak tanggal 28 April sampai 

dengan 2  Mei 2014, baik di ruang perawatan ashoka maupun cempaka 1, 

setiap pasien didampingi lebih dari satu orang keluarga pasien. Hal ini 

tentu membuat ruang perawatan semakin padat, pada pagi hingga sore 

hari mereka menunggu di dalam ruangan dengan duduk di pinggir tempat 

tidur pasien atau di lantai, namun ketika malam hari suasananya menjadi 



111 
 

 
 

semakin kurang sedap dipandang, karena para penunggu mulai mengelar 

tikar sebagai alas mereka tidur di bawah ranjang pasien. Pemandangan 

yang lazim terjadi pada ruang-ruang perawatan di RSUD Lasinrang. 

Namun jika kita berkunjung pada ruang perawatan kelas 1 dan VIP 

maka kita tidak akan menjumpai situasi demikian, karena ruangan relatif 

nyaman dan sejuk karena ada pendingin ruangan,penghuni ruangan yang 

terbatas tentu membuat pasien jauh lebih nyaman. 

Merujuk pada pengamatan selama beberapa hari melakukan 

observasi di rumah sakit serta wawancara mendalam dengan pasien dan 

keluarga pasien, diperoleh gambaran bahwa lingkungan rumah sakit yang 

bersih belum sepenuhnya diimbangi dengan perbaikan kualitas ruang 

yang nyaman dan bersih terutama pada ruang perawatan kelas 3 baik di 

ruang Ashoka maupun di Cempaka 1.  

Ruang perawatan kelas 3 membutuhkan perhatian lebih serius dari 

Pihak RSUD Lasinrang, baik berupa kebersihan ruang pelayanan meliputi 

tempat tidur pasien, kondisi kamar mandi yang tidak bersih karena dipakai 

oleh pasien dan keluarga pasien untuk mandi, buang hajat bahkan 

mencuci peralatan makan dan pakaian, kondisi kipas angin yang penuh 

debu serta ventilasi udara yang dipenuhi dengan sarang laba-laba. Pihak 

RSUD Lasinrang perlu menjadwalkan kegiatan bongkar bersih ruangan 

minimal dua kali dalam sebulan untuk menjamin tingkat kebersihan ruang 

perawatan dan kamar mandi pasien. 
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g. Ketersediaan  Ambulans 

Saat ini RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang telah memiliki 6 buah 

mobil ambulans yang selalu berjaga 24 jam beserta supir dan 

ketersediaan bahan bakarnya. Pengelolaan ambulans di RSUD Lasinrang 

di bawah koordinasi Tim 118. Seorang anggota tim 188 menyatakan 

sebagai berikut: 

“Kami bersiaga 24 jam,menjemput pasien yang menelphon pada kami 
serta mengatar pasien yang dirujuk ke Parepare atau ke Makassar. Dulu 
hanya 4 ambulans sekarang ada tambahan 2 lagi, jadi semuanya ada  6 
mobil terstandar. Saya pikir cukup untuk rumah sakit ini” (hasil wawancara 
30 April 2014). 

 
Untuk pasien BPJS dan Jamkesda, RSUD Lasinrang membebaskan 

biaya penggunakan ambulan sesuai dengan peraturan yang 

ada,sementara untuk pasien umum dikenakan tarif penggunaan ambulan 

berdasarkan Perda yang ada. 

Secara umum, baik ketersediaan mobil maupun tenaga dan respon 

yang baik dari tim 188, dapat dikatakan bahwa ketersediaan ambulans di 

RSUD Lasirang telah memenuhi maklmut pelayanan yang dijanjikan. 

Berikut pernyataan dalam maklumat pelayanan tentang ambulans : 

“Ketersediaan Ambulance: standby 24 jam, sopir standby 24 jam, 
BBM terisi, ada protap di ambulance, no telepon ambulance (pemesanan 
ambulance bisa menghubungi nomor telepon 0421-921 298), terdapat 
emergency set terstandar di dalam ambulance”. (sumber : Maklumat 
Pelayanan RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang) 
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h. Tarif Pelayanan 

Pada maklumat pelayanan RSUD Lasinrang  yang terkait tentang 

pembiayaan tercantum sebagai berikut :  

“Tarif pelayanan berdasar pada tarif peraturan daerah dan permenkes 
serta tarif ASKES bagi peserta Askes . Informasi tarif dan persyaratan 
dijelaskan oleh petugas unit pelayanan dengan menggunakan media 
(daftar tarif pelayanan)”. 

 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabid Pelayanan, beliau 

mengungkapkan sebagai berikut : 

“ Kami telah memasang daftar tarif pelayanan kami secara rinci di 
dekat loket pendaftaran pasien dan di depan ruang-ruang pelayanan. 
Pasien atau keluarga pasien dapat melihat dan memperkirakan berapa 
biasa yang akan diperlukan untuk sebuah penyakit” (hasil wawancara, 29 
April 2014). 

 
Penulis kemudian membuktikan hal tersebut dengan melihat papan 

informasi  yang dimaksud oleh Kabid Pelayanan tersebut, dan benar 

adanya bahwa di bagian sisi kanan loket pendaftaran terdapat papan 

informasi mengenai tarif untuk setiap penanganan kasus medis,sebagai 

mana dijelaskan pada gambar berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

 
 

Tabel 9 
Tarif Pelayanan Perawatan di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang 

berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 

Sumber : Bagian Pelayanan RSUD Lasirang Tahun 2014 
 

Daftar tarif yang terkait dengan pelayanan penunjang juga tercantum 

di depan ruang perawatan terkait, seperti perawatan radiologi, perawatan 

penyakit dalam,gigi,persalinan juga tarif pelayanan non medis juga 

tercantum. Hal tersebut menunjukan sikap transparansi pihak RSUD 

Lasinrang terkait pemberlakukan tarif layanan. 

Namun demikian, meskipun tarif pelayanan sudah terpampang di 

setiap bagian,dalam beberapa wawancara dengan pasien dan keluarga 

pasien, penulis masih mendapati adanya biaya-biaya diluar ketentuan 
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yang berlaku. Pada hasil wawancara dengan keluarga pasien yang tengah 

di rawat di ruang Ashoka kelas 3, suami pasien mengungkapkan sebagai 

berikut :  

“Kami harus membayar 140 ribu rupiah untuk susu dan pampers bayi 
kami yang baru lahir. Petugas tidak menjelaskan sebelumnya tiba-tiba 
kami diminta membayar ke kasir”. (hasil wawancara 1 Mei 2014) 

 
Masih di ruang yang sama, penulis menanyakan hal serupa pada 

keluarga pasien lainnya, dan dijumpai masih adanya biaya tambahan 

untuk pembelian obat non generik sebelum operasi cesar sebesar 

Rp.236.000 dan Rp.55.000 ribu rupiah untuk biaya yang tidak diketahui 

keluarga pasien,berikut petikan hasil wawancaranya : 

“ Sebelum istri saya dioperasi, kami diminta membayar 236 ribu, lalu 
juga ada pembayaran 55 ribu rupiah, kami tidak dijelaskan untuk apa 
biaya tersebut,mungkin kami dapat memahami jika ada penjelasan 
sebelumnya, kami juga tidak ada persiapan uang untuk itu, jadi terpaksa 
minta orang yang di rumah mengantar uang ke rumah sakit”. (hasil 
wawancara, 1 Mei 2014) 

 
Pihak RSUD Lasirang telah berupaya untuk melakukan transparansi 

pembiayaan setiap jenis tindakan baik medis maupun non medis, namun 

ternyata masih ada temuan berupa biaya-biaya tambahan di luar yang 

diumumkan dalam papan informasi. Perlunya petugas memberikan 

penjelasan kepada pasien atau keluarga pasien jika muncul biaya-biaya 

diluar ketentuan yang ada seperti pembelian obat paten atau 

perlengkapan lain yang dibutuhkan sehingga tidak muncul kecurigaan dari 

pihak pasien. 

Biaya-biaya di luar ketentuan yang muncul perlu mendapat perhatian 

serius dari pihak RSUD Lasinrang, andaikan petugas pelayanan 
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memberikan penjelasan lebih rinci tentang tambahan-tambahan biaya 

yang diperlukan karena alasan tertentu seperti menganti obat generik 

dengan obat paten atau pengadaan pampers dan susu bayi, 

dikomunikasikan terlebih dahulu dengan jelas dan  atas persetujuan 

pasien atau keluarga pasien tentu kecurigaan yang timbul akan dapat 

diminimalisir. Selama ini penjelasan tentang hal tersebut belum dilakukan 

dengan baik oleh petugas sehingga masih didapatinya pasien atau 

keluarga pasien yang mengeluh adanya tambahan biaya diluar ketentuan 

yang ada. 

i. Hak dan Kewajiban  Pasien 

Sosialisasai hak dan kewajiban pasien telah dilakukan dengan sangat 

gencar oleh RSUD Lasinrang, berupa menempelkan papan-papan 

informasi tentang hak dan kewajiban pasien di setiap ruang perawatan 

juga di setiap kamar-kamar pasien. Sebuah hal  yang patut diapresiasi 

terhadap upaya tersebut. 

“Kami telah tempelkan di setiap ruang perawatan dan di seluruh 
kamar-kamar pasien, hak dan kewajiban mereka,sehingga kami berharap 
kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas layanan di sini” (hasil 
wawancara, Kabid Pelayanan pada 29 April 2014) 

 
Pada seorang  pasien di ruang perawatan Cempaka 1, penulis 

menanyakan pengetahuan pasien tentang hak dan kewajibannya.berikut 

petikan pernyataan : 

“hhhmm..sedikit-sedikit saya ngerti pak. Kalau kewajiban biasanya 
terkait dengan pembayaran dan administrasi, tapi kalau hak ya kami 
berhak memperoleh pelayanan yang baik disini” (hasil wawancara, 1 Mei 
2014) 
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Sementara ketika penulis menanyakan pada keluarga pasien di ruang 

Ashoka tentang tahapan sebelum istrinya dioperasi, sang suami 

menjelaskan sebagai berikut : 

“ Kami dijelaskan kenapa istri saya bisa pecah ketubannya, apa 
resikonya, juga tindakan apa yang akan dokter lakukan, lalu kami tanda 
tangan menyetujui tindakan operasi” (hasil wawancara, 1 Mei 2014) 

 
Disisi lain, menurut penjelasan kepala ruang Cempaka 1 pada penulis, 

bahwa setiap pasien yang masuk ke ruang Cempaka 1, mereka kami 

jelaskan point-point besar tentang hak dan kewajiban mereka, kemudian 

mereka menandatanganinya. 

Dari temuan tersebut, tergambar bahwa beberapa pasien 

sesungguhnya memahami hak dan kewajiban mereka, meski tidak 

semuanya mereka ketahui. Poster-poster hak dan kewajiban pasien yang 

cukup besar tertempel di setiap ruang perawatan tentu sangat membantu 

pasien semakin memahami hak dan kewajibannya. 

j. Pengelolaan Pengaduan Pelanggan 

Keberadaan unit pengelolaan pengaduan pelanggan merupakan 

realisasi dari maklumat pelayanan RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, 

dalam maklumat tersebut, dijanjikan bahwa RSUD Lasinrang Kabupaten 

Pinrang berjanji menyediakan unit pengaduan bagi masyarakat pengguna 

layanan.  

Melalui persiapan selama dua bulan, yaitu Bulan April sampai dengan 

Mei 2013, dengan menyiapkan ruang khusus untuk unit pengelolaan 
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pengaduan, prosedur pengaduan,penunjukkan petugas pengaduan 

melalui Surat Keputusan Direkur No. 27 Tahun 2013, pembuatan kotak 

pengaduan, penyediaan line telpone pengaduan dan publikasi 

keberadaan unit pengelolaan pengaduan, maka pada tanggal 1 Juni 2013 

unit pengelolaan pengaduan RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang resmi 

dibuka. 

1). Media dan Karakteristik aduan pelanggan RSUD Lasinrang 

Unit pengelolaan pengaduan RSUD Lasinrang memiliki tiga media 

yang dapat diakses oleh pelanggan untuk mengadukan keluhan yang 

mereka alami terhadap kualitas pelayanan RSUD Lasinrang, yaitu : 

(a) Kotak aduan 

(b) SMS dan atau Call Center, serta 

(c) Tatap Muka /face to face 

Adapun jumlah pengaduan dari pengguna layanan pada periode Juni 

2013 s.d. April 2014, adalah sebagai berikut : 

Tabel 10 
Media Pengaduan Pengguna Layanan RSUD Lasinrang 

 
Media 
Pendaduan 

Tahun 2013 Tahun 2014 
Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 

Kotak 
Pengaduan 

6 9 9 6 9 4 7 - - 1 2 

SMA/Call 
Center 

3 1 6 5 2 4 4 - 7 3 5 

Tatap Muka 2 0 0 1 1 2 0 - - - - 
Total 11 10 15 12 12 10 11 - 7 4 7 

Sumber : Rekap Aduan Pelanggan RSUD Lasinrang 2013 - April 2014 
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Mencermati tabel tersebut, menjelaskan pada kita bahwa pada tahun 

2013 atau ketika awal-awal unit pengelolaan pengaduan dibuka, aduan 

banyak masuk dengan menggunakan media kotak pengaduan, namun 

memasuki tahun 2014 ada pergeseran media aduan yang digunakan, 

yaitu sms atau call center. Sementara aduan langsung atau face to face 

relatif jarang digunakan. Hal tersebut senada dengan penjelasan petugas 

pengaduan,sebagai berikut : 

“Pada awal terbentuknya unit pengaduan, pelanggan lebih cenderung 
menyampaikan keluhan melalui kotak pengaduan, memasuki tahun 
kedua, dan setelah pihak unit pengaduan menyosialisasikan nomor sms 
pengaduan, pelanggan jauh lebih suka mengirim pengaduan melalui sms. 
Sementara untuk pengaduan melalui tatap muka,pelanggan cendrung 
segan menyampaikan keluhan langsung. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi adalah rasa khawatir jika identitas dan keluhan diketahui 
oleh pihak rumah sakit”. (hasil wawancara 30 April 2014) 

Sementara itu unit pengelolaan pengaduan RSUD Lasinrang 

mengkategorisasikan pengaduan menjadi 14 jenis karakter aduan. Hal 

tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman 

umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk unit pelayanan 

instansi pemerintah, sehingga karakteristik aduan di RSUD Lasinrang 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 11 
Karakteristik Pengaduan Pengguna Layanan RSUD Lasinrang 

Periode Juni 2013 – April 2014 
 

Karakteristik Aduan Tahun 2013 Tahun 2014 
Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 

1 Prosedur pelayanan - - - - 9 - - - - - - 
2 Persyaratan 

pelayanan 2 - - - - - - - - - - 

3 Kejelasan petugas 
pelayanan 2 - 1 - - - - - - - - 

4 Kedisiplinan petugas 
pelayanan - - - - - 2 - - - - - 

5 Tanggung jawab 
petugas pelayanan - - 2 1 2 1 1 - - 2 2 

6 Kemampuan petugas 
pelayanan 1 - - - - 2 - - - - - 

7 Kecepatan pelayanan - - 1 - - - - - 2 - 1 
8 Keadilan 

mendapatkan 
pelayanan 

- - - 1 - - - - 1 - - 

9 Kesopanan dan 
keramahan petugas - - 3 - 1 - 3 - 1 1 1 

10 Kewajaran biaya 
pelayanan - 1 - - - 3 - - - - - 

11 Kepastian biaya 
pelayanan - - 1 1 - - - - - - - 

12 Kepastian jadwal 
pelayanan - - 1 1 1 - - - - - 1 

13 Kenyamanan 
pelayanan 7 16 7 9 11 5 9 - 3 3 4 

14 Keamanan pelayanan - 2 - - 1 - - - - - 1 
Total 12 19 17 13 25 13 13 - 7 6 10 

  Sumber : Rekap Aduan Pelanggan RSUD Lasinrang 2013 - April 2014 

Tabel tersebut menjelaskan pada kita bahwa keluhan pelanggan 

didominasi karena adanya ketidaknyamanan pelayanan, setiap bulannya 

tidak pernah kurang dari 3 aduan masuk terhadap hal tersebut. Kemudian 

disusul oleh ketidaksopanan dan keramahan petugas. Hal tersebut juga 

ditegaskan oleh petugas pengaduan pada sebuah hasil wawancara 

dengan penulis : 
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“Kenyamanan pelayanan meliputi fasilitas untuk pasien, keluhan yang 
cukup mencolok terkait kenyamanan pelayanan adalah kondisi ruang 
yang panas dan pengap, toilet yang kotor dan mampet,kebersihan ruang 
perawatan dan keluhan terhadap keberadaan kucing di ruang perawatan’ 
(hasil wawancara 30 April 2014) 

Penentuan karakteristik keluahan tersebut menyesuaikan dengan 

indikator yang digunakan dalam survei indeks kepuasan masyarakat yang 

selama ini telah dilakukan oleh RSUD Lasinrang. 

2). Mekanisme Tindak Lanjut Aduan  

Mekanisme tindak lanjut ini menjelaskan tentang protap atau tahapan-

tahapan dari masuknya aduan hingga tindak lanjut penyelesaian aduan. 

Petugas aduan menjelaskan sebagai berikut : 

“Sesuai dengan SOP pengaduan, jika ada keluhan yang sifatnya bisa 
ditangani langsung oleh petugas pengaduan maka setelah petugas 
pengaduan melakukan konfirmasi pada bagian terkait/diaduakan, petugas 
pegaduan dapat  langsung menindaklanjuti keluhan tersebut,kemudian 
petugas menjawab keluhan terutama yang melalui sms/telepon langsung 
kepada pemberi aduan.  Sementara untuk aduan yang belum dapat 
diselesaikan oleh petugas, aduan tersebut dilaporkan kepala ruang/kepala 
instalasi yang terkait dan  juga disampaikan pada rapat koordinasi 
mingguan pejabat struktural di rumah sakit”, namu sudah satu bulan 
terakhir ini,karena alasan kesibukan para pejabat struktural di rumah sakit, 
rapat mingguan belum terselenggara selama satu bulan terakhir ini” (Hasil 
wawancara, 30 April 2014) 

 
Penulis mencoba melakukan cek silang kepada dua orang yang 

pernah mengirim sms pengaduan ke unit  pengelolaan pengaduan RSUD 

Lasinrang, apakah aduan mereka telah ditindaklanjuti oleh unit 

pengelolaan pengaduan atau belum, berikut hasil konfirmasinya pada 

orang pertama : 
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 “Saya dulu mengadukan tentang AC di ruang anggrek yang bocor, 
selang sehari AC sudah diperbaiki. Cukup cepat respon dari petugas 
pengaduan menindaklanjuti aduan kami” (hasil wawancara via telphone 
pada  30 April  2014) 

 
Sementara pada orang kedua, yang mengadu tentang alur layanan, 

berikut hasil konfirmasinya : 

“ Sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya yang nyata, saya 
usulkan agar alur pelayanan pasien itu bisa sehari selesai, dari mulai 
mendaftar,periksa dokter,lab dan kembali ke dokter lagi, sampai sekarang 
saya belum memperoleh informasi akan masukan saya”. (hasil wawancara 
via telphone pada  30 April  2014) 

 
Penulis mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada petugas 

pengaduan tentang adanya aduan yang masih belum ditindaklanjuti, 

berikut penjelasannya : 

“Untuk pengaduan melalui sms /call center, hampir seluruhnya 
direspon langsung oleh kami. Sementara untuk aduan yang melalui kotak 
aduan,jika dilengkapi dengan identitas yang lengkap, maka kami akan 
menghubungi pengadu melalui telphone tentang tindak lanjut yang telah 
dilakukan oleh pihak rumah sakit. (hasil wawancara, 2 Mei 2014) 

 
Tindak lanjut aduan merupakan sebuah tantangan tersendiri, karena  

bagaimanapun seseorang yang mengadu ingin aduannya ditindaklanjuti 

segera oleh pihak rumah sakit, satu sisi rumah sakit memiliki keterbatasan 

untuk segera menindaklanjuti aduan-aduan yang sifat  membutuhkan 

dukungan biaya dan kebijakan.  Rapat-rapat rutin manajemen rumah sakit 

menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk membahas dan 

menindaklanjuti aduan yang masuk. 
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3).  Kontribusi  Aduan Pelanggan Terhadap  Perbaikan Layanan di 

RSUD Lasinrang 

Keberadaan unit pengelolaan pengaduan di RSUD Lasirang, diyakini 

memberi manfaat sekaligus kontribusi berharga untuk peningkatan 

kualitas layanan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh petugas unit 

pengelolaan pengaduan,sebagai berikut : 

“Besar sekali manfaatnya, dengan adanya unit pengaduan rumah sakit 
menjadi lebih tahu celah atau kelemahan pelayanan dari rumah sakit. 
rumah sakit juga lebih tahu keinginan dari pelanggan atau keluarga 
pelanggan tentang kebutuhan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas.  
 

Dengan adanya aduan dari pelanggan, rumah sakit menjadi lebih 
responsif terhadap keluhan pelanggan dan berupaya melakukan 
perbaikan dalam hal pelayanan terhadap pelanggan. Masyarakat menjadi 
lebih respek ke rumah sakit, hal tersebut ditunjukan, jika ada keluhan 
terhadap rumah sakit mereka terlebih dahulu melakukan konfirmasi 
kepada petugas unit pengaduan memalui telpohne atau datang langsung, 
sehingga sudah hampir setahun ini tidak lagi terjadi demo dari pihak 
masyarakat atas pelayanan rumah sakit. (Hasil wawancara, 2 Mei 2014) 

 
Merujuk pendapat petugas unit pengaduan tersebut, penulis mencoba 

mengkonfirmasikan pada salah seorang aktivis Lembaga Swadaya 

Masyarakat di Pinrang tentang manfaat yang dirasakan atas keberadaan 

unit pengelolaan pengaduan di RSUD Lasinrang, beliau mengatakan : 

“ Sangat positif, unit pengaduan merupakan teliga bagi rumah sakit 
untuk mendengar apa kebutuhan pelanggannya, kami juga lebih mudah 
kalau mau menyampaikan aspirasi kami tentang layanan di rumah sakit” 
(hasil wawancara 2 Mei 2014) 

 
Guna lebih meningkatkan kualitas layanan di  RSUD Lasinrang, fungsi 

unit pengelolaan pengaduan perlu terus ditingkat efektifitasnya terutama 
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tingkat kecepatan merespon setiap aduan yang masuk dan tindak lanjut 

konkritnya. 

3. Kualitas Layanan RSUD Lasinrang Setelah Diberlakukannya 

Maklumat Pelayanan 

Keberadaan maklumat pelayanan tentunya diharapkan mampu 

berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan di RSUD Lasinrang. 

Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan oleh RSUD Lasirngan dalam 

menerapkan maklumat pelayanan tentunya memberi dampak langsung 

pada peningkatan kualitas layanan. Untuk itu penulis mencoba mendalami 

sejauh mana peningkatan kualitas layanan itu terjadi. 

a. Bukti langsung (tangibles), yaitu kemampuan rumah sakit 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik rumah sakit yang dapat 

diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas 

fisik contoh gudang, perlengkapan dan tehnologi kedokteran yang 

digunakan serta penampilan pegawainya.  

Pada aspek ini dapat dibuktikan langsung bahwa secara fisik 

bangunan rumah sakit cukup megah, RSUD Lasinrang baru saja 

meresmikan tambahan gedung baru di sisi kiri gedung lama pada 

tahun 2013 lalu.  
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Gedung yang megah disertai lingkungan rumah sakit yang 

cukup bersih merupakan sebuah wujud nyata dari upaya RSUD 

Lasirang dalam mencitrakan dirinya sebagai rumah sakit kebanggaan 

masyakarat Kabupaten Pinrang. 

“Rumah sakitnya bersih, lorong-lorongnya juga bersih, ruang 
tunggu poli ini juga nyaman dan bersih, lumayan lah pak” (Hasil 
wawancara, Pasien Poli, 29 April 2014) 

Hal senada juga disampaikan seorang keluarga pasien saat 

tengah duduk-duduk di koridor depan ruang perawatan Cempaka 1: 

“Lumayan bersih pak, tidak tercium bau obat,banyak juga 
tanamannya....tapi kalau di dalam ruang masih agak panas pak”. (hasil 
wawancara 29 April 2014) 

Sementara itu salah seorang anggota keluarga dari pasien di 

ruang perawatan Ashoka menyampaikan : 

“Peralatan RSUD Lasinrang cukup memadai, istri saya operasi 
malam hari saja mereka siap”. (hasil wawancara 30 April 2014) 

 Hal tersebut dipertegas oleh Kepala Kamar Operasi : 

“Peralatan operasi kami cukup lengkap,kami melakukan 
sterilisasi peralatan secara rutin berdasarkan protap” (hasil wawancara 
30 April 2014) 

Pada aspek tangibles, yang ditunjukkan dengan gedung rumah 

sakit yang baik, juga ketersediaan peralatan rumah sakit yang cukup 

komplit, RSUD Lasinrang dengan peralatan yang ada telah mampu 

melakukan operasi 24 Jam, di ruang-ruang pelayanan juga dilengkapi 

dengan alat sterilisasi yang cukup memadai. Pada aspek ini juga 

didukung oleh penampilan para petugas rumah sakit yang baik 
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JUMLAH

V.VIP VIP UTAMA I II III T. KELAS JUMLAH

1 TULIP 2 - - - - - - 2

2 VIP ROOM 5 - - - - - - 5

3 FLAMBOYAN 23 - - - - - - 23

4 ANGGREK - 7 - - - - - 7

5 MELATI 1 - - 2 4 4 15 2 27

6 MELATI 2 - - - - - 16 - 16

7 CEMPAKA 1 - - 4 4 0 13 - 21

8 CEMPAKA 2 - - 4 3 12 - 19

9 MAWAR - - 2 2 8 12 2 26

10 ASOKA IBU - 1 2 2 3 13 1 22

11 ASOKA BAYI - - - - - - 9 9

12 ICU - - - - - 6 - 6

13 PERINATOLOGI - - - - - - 14 14
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sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan rumah 

sakit. 

Kepala Bidang Pelayanan menjelaskan bahwa RSUD Lasinrang 

telah menambah ruang perawatan rawat inap pada tahun lalu, sebagai 

mana yang dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 12 & Gambar 2 
Pelayanan Rawat Inap dengan Jumlah Tempat Tidur 

RSUD Lasinrang Tahun 2013 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Profil RSUD Lasringan Kabupaten Pinrang Tahun 2013 
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Mencermati tabel dan gambar di atas menunjukkan pada kita 

bahwa  RSUD Lasinrang saat ini memiliki total tempat tidur 197 yang 

tersebar di setiap kelas perawatan. 

b. Keandalan (reliability), kemampuan rumah sakit memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang 

berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pasien 

tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. 

Pada aspek ini, RSUD Lasinrang masih membutuhkan  upaya 

yang lebih keras terutama pada aspek ketepatan waktu pelayanan, 

sebagaimana yang penulis jelaskan pada bagian terdahulu baik 

melalui observasi dan hasil wawancara, pelayanan di poliklinik  

terutama pada aspek ketepatan waktu dokter ahli masih sangat 

banyak dikeluhkan oleh pengguna layanan,demikian pula untuk visit 

dokter ke ruang perawatan, terutama dokter ahli yang jumlah nya 

masih 1 orang, masih belum sesuai dengan maklumat pelayanan yang 

dijanjikan. 

“Saya kemarin sudah datang, tapi dokternya tidak datang dan 
petugas  poli KIA juga tidak dapat memastikan kapan dokternya 
datang. Hari ini saya datang lagi, belum tahu juga apakah dokternya 
datang atau tidak hari ini” (hasil wawancara, Pasien Poli KIA, 30 April 
2014) 

Pernyataan yang sama juga penulis temui pada seorang pasien 

Poli interna : 
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“ Saya menunggu dari jam 9, tapi hingga sekarang (pukul 10) 
dokternya belum ada juga...bisa-bisa sampai siang sekali saya 
dilayani. (hasil wawancara, pasien poli Interna, 30 April 2014) 

Pada tanggal 23 September 2013, juga masuk aduan dari 

pasien poli ke unit pengelolaan pengaduan, berikut isi smsnya : 

“Kiranya pemeriksaan pasien rawat jalan dimulai jam 9 pagi oleh 
semua dokter, jadi pasien tidak terlalu menunggu”. (sumber : Direktori 
buku aduan RSUD Lasinrang tahun 2013). 

Pada aspek ini, nampaknya maklumat pelayanan masih belum 

dimaknai sebagai janji yang harus dipenuhi oleh pihak RSUD Lasirang, 

terutama pada aspek ketepatan waktu pelayanan di poliklinik dan 

kunjungan dokter ke pasien rawat inap. 

Direktur RSUD Lasinrnag juga telah melakukan komunikasi 

dengan dokter ahli yang dalam beberapa bulan terakhir ini tidak 

menepati jadwal layanan di poliklinik sesuai dnegan janji dalam 

maklumat pelayanan, namun demikian karena keterbatas jumlah 

dokter ahli terutama dokter kandungan,bedah dan mata menyebabkan 

kepastian dan ketepatan jadwal pelayanan serta kunjungan dokter ke 

ruang perawatan masih belum sesuai harapan. Pihak RSUD Lasirang 

seyognya secara bertahap menambah keberadaan dokter ahli 

tersebut,sehingga keluhan pelanggan terhadap ketepatan waktu 

pelayanan dapat berkurang dan kualitas pelayanan terutama pada 

aspek keandalan (reliability) dapat meningkat. 
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c. Daya Tanggap (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

pasien, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan 

konsumen menunggu tanpa ada alasan yang jelas menyebabkan 

persepsi negatif dalam kualitas pelayanan. 

Pada aspek ini, sikap daya tanggap yang cepat ditunjukan oleh 

bagian UGD, berdasarkan pengamatan penulis selama beberapa hari 

di rumah sakit, penulis sangat terkesan dengan kinerja tim di ruang 

UGD, mereka cukup trampil,cekatan sekaligus responsif terhadap 

kondisi pasien. 

Hal yang sama juga ditunjukan oleh bagian loket 

pendaftaran,berdasarkan pengamatan penulis, loket selalu buka tepat 

waktu yaitu pukul 8 pagi, dan langsung melayani pasien poli. Sikap 

responsif para petugasnya ketika melayani pasien merupakan satu hal 

yang patut diapresiasi.  

“Layanan loketnya cepat, paling 5 menit kami sudah dapat kartu 
berobat,sistem komputerisasi cukup membantu layanan di loket 
pendaftaran. Petugasnya cekatan dan tidak banyak ngobrol” (hasil 
wawancara, 30 April 2014 dengan seorang bapak pasien poli interna) 

Tentang sikap cepat tanggap petugas juga diutarakan oleh 

seorang anggota keluarga pasien di UGD,berikut pernyataannya : 

“Istri saya sudah pecah ketuban dari rumah, ketika sampai di 
UGD langsung ditangani oleh petugas, tidak berbelit-belit. Ibu mertua 
menunggui istri, saya mengurus administrasi. Setelah semuanya siap 
istri saya  segera masuk ke kamar operasi, alhamdulillah semua 
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lancar” (hasil wawancara, 29 April 2014 dengan keluarga pasien UGD 
Maternal). 

Sementara itu, di ruang Cempaka 1, penulis menemui keluarga 

pasien dan menanyakan tentang sikap cepat tanggap petugas 

terhadap kebutuhan pasien,berikut pernyataanya : 

“Petugas dan dokter disini baik, mereka segera datang jika kami 
panggil dan menanyakan kebutuhan kami. Untuk menganti botol infus 
kami cukup memberi tahu petugas, dan mereka cepat datang” (hasil 
wawancara, 3 Mei 2014 dengan keluarga pasien interna). 

Sikap responsif petugas dan dokter di RSUD Lasinrang Pinrang 

secara umum  cukup baik, hal tersebut mulai ditunjuk di beberapa 

bagian unit layanan,seperti di UGD,Loket Pendaftaran dan beberapa 

ruang perawatan. 

Ketika penulis menjumpai adanya kipas angin yang kotor di 

ruang Ashoka dan menyampaikannya pada bagian sanitasi saat 

penulis bertemu dengan staff tersebut, bagian sanitasi langsung 

meminta petugas kebersihan untuk langsung membersihkannya. Hal 

tersebut menunjukkan itikad baik untuk selalu merespon kebutuhan 

pasien maupun keluarga pasien. 

d. Jaminan (assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan 

kemampuan para pegawai rumah sakit menumbuhkan rasa percaya 

para pasien. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain 

komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan 

(security), kompetensi (competence) , dan sopan santun (courtesy). 
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Pada aspek kesopansantunan petugas tentu sangat subyektif, 

berdasarkan pengamatan penulis selama berinteraksi dengan 

pasien,keluarga pasien dan petugas di rumah sakit, penulis memiliki 

kesimpulan bahwa secara umum petugas rumah sakit cukup santun 

dan sopan dalam berkomunikasi dan melayani pasien, meskipun 

masih ada beberapa orang petugas yang kadang terkesan  kurang 

ramah. 

Seorang pasien di ruang Cempaka 1 menyampaikan hal 

aduannya pada unit pengelolaan pengaduan pada tanggal 29 April 

2014, berikut isi aduannya :  

“Mohon pelayanan di ruang Cempaka 1 ditingkatkan lagi, ketika 
menyapa atau menegur keluarga pasien harus senyum. Berilah 
jawaban yang mengesankan di hati yang sifatnya membangun 
semangat pasien dan keluarganya”. (Sumber : Direktori buku aduan 
RSUD Lasinrang) 

 
Disamping sikap sopan santun, aspek kemampuan dan 

ketrampilan dokter juga penulis tanyakan kepada keluarga  seorang 

pasien di ruang Ashoka kelas 2, berikut penjelasannya : 

“Dokter menjelaskan pada kami tentang resiko-resiko yang akan 
terjadi jika bayi kami tidak diambil, karena istri saya hamil di luar 
kandungan. Saya menyerahkan sepenuhnya pada dokter kandungan 
untuk menanganinya. Syukur alhamdulillah istri saya sudah tertangani 
dengan baik”.(hasil wawancara 3 Mei 2014 ) 

 
Pada aspek ini RSUD Lasirang tetap harus terus berupaya 

membina seluruh staff agar mampu meningkatkan komunikasi dan 

kesponsantunan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pasien 

dan masyarkat pengguna RSUD Lasinrang pada umumnya. 
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e. Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan pasien. Dimana suatu perusahaan 

maupun rumah sakit diharapkan memiliki pengetahuan dan pengertian 

tentang pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pasien. 

Pada aspek ini, berdasarkan pengamatan penulis, petugas di 

ruang perawatan Ashoka dan Cempaka 1 terlihat cukup peduli kepada 

seluruh pasien, pada satu kesempatan, penulis menjumpai seorang 

bidang tengah mengusap-usap tangan seorang pasien yang kesakitan 

karena mulai membengkang setelah lebih dari 3 hari dipasang infus, 

nampak ada kedekatan antara pasien dan petugas disitu. 

Pada tanggal 30 April 2014, saat penulis tengah melakukan 

observasi di  ruang UGD, nampak seorang petugas UGS tengah 

menenangkan pihak keluarga yang anggota keluarganya dalam 

keadaan gawat darurat. Sentuhan dan cara berkomunikasi yang 

lembut mampu membuat anggota keluarga tersebut menjadi lebih 

tenang. 

Penulis juga menjumpai seorang petugas yang mengarahkan 

nomor antrian pada loket pendaftaran menuntun seorang nenek yang 

hendak berobat untuk diarahkan ke tempat duduk.  
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Seorang bapak, pasien rawat inap di ruang cempaka 1 

menyampaikan : 

“Perawat disini baik-baik,penuh perhatian, dokternya juga baik, 
mereka sering-sering menanyakan keluhan kami. (hasil wawancara, 3 
Mei 2014) 

Secara umum penulis melihat cukup banyak petugas di RSUD 

Lasinrang berempati terhadap pada pasien dalam bentuk perhatian 

yang berbeda-beda. Hal baik ini menunjukkan sikap perhatian yang 

patut terus dipertahankan. 

Jika merujuk pada hasil survey indeks kepuasan masyarakat 

yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda 

Kabupaten Pinrang melalui pihak ketiga (lembaga independen) pada 

tahun 2013, dengan hasil sebagai berikut  

Tabel 13 

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2013 

Unit 
Kerja 

Survei IKM Tahap 1 
(Januari – Juni 2013) 

Survei IKM Tahap 2 
(Juli – Desember 2013) 

Skor Nilai Unsur 
Tinggi 

Unsur 
Rendah 

Skor Nilai Unsur 
Tinggi 

Unsur 
Rendah 

RSUD 69,5
2 

B U5 U9,U11 72,56 B U14 U6,U12 

    Sumber : Hasil Survei IKM Tahun 2013 Kabupaten Pinrang 

Mencermati hasil survei tersebut, maka dari dua kali 

pelaksanaan survei pada tahap pertama dan kedua terjadi peningkatan 

yaitu dari 69,52 % menjadi 72,56% atau pada kategori ‘baik’. 

Sementara pada survei tahap kedua unsur yang tertinggi adalah unsur 

nomor 5 yaitu tanggung jawab petugas pelayanan,sementara unsur 
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yang dianggap masih rendah yaitu unsur nomor 6 dan 12, yaitu 

kemampuan petugas pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. Hasil 

tentang  rendahnya kepastian jadwal pelayanan juga penulis temukan 

adalam penilitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang maklumat pelayanan di RSUD 

Lasinrang Kabupaten Pinrang, penulis menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

Aspek Implementasi maklumat pelayanan di RSUD Lasinrang 

ditandai dengan sosialisasi maklumat pelayanan melalui media poster dan 

pertemuan dengan seluruh kepala ruangan. Maklumat pelayanan belum 

banyak dikenal  baik oleh pelanggan maupun oleh staff RSUD Lasinrang. 

Maklumat pelayanan baru diketahui oleh sebagain kecil staff di RSUD 

Lasinrang. Visi dan Misi RSUD Lasinrang, sudah dilaksanakan oleh 

sebagian staff RSUD Lasinrang secara bertahap  dan masih memerlukan 

upaya agar seluruh  staff  dapat lebih mewujukan visi dan misi tersebut. 

Maklumat pelayanan telah diterapkan meskipun belum dipedomani oleh 

staf dan pelanggan RSUD Lasinrang Pinrang. Beberapa aspek dalam 

maklumat pelayanan yang telah diterapkan dengan baik adalah : 

pelayanan loket pendaftaran, pelayanan UGD, kebersihan lingkungan 

rumah sakit belum termasuk kebersihan ruang-ruang perawatan, 

pengelolaan pengaduan pelanggan. yang masih belum berjalan dengan 

baik adalah jadwal dan kepastian waktu dokter ahli pada poliklinik, jadwal 

visit dokter ke ruangan, kebersihan ruang-ruang perawatan, toilet, jam 
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besuk, keramahan petugas dan masih adanya biaya-biaya di luar 

ketentuan yang ada. 

Aspek kualitas pelayanan terbukti bahwa maklumat pelayanan 

telah mempengaruhi kualitas pelayanan terutama pada aspek tangibles 

/bukti langsung  ditandai dengan gedung dan lingkungan rumah sakit yang 

bersih dan nyaman, responsiveness/daya tanggap ditandai dengan 

respon yang cepat terutama pada layanan loket pendaftaran dan UGD, 

juga aspek empati/perhatian ditandai dengan sikap petugas yang 

memberikan perhatian dengan baik pada pasien baik di poliklinik maupun 

pada ruang-ruang perawatan. Sementara RSUD Lasirang masih perlu 

berupaya keras untuk mewujudkan reliability/keandalan terkait dengan 

ketepatan dan kepastian waktu pelayanan serta aspek assurance/jaminan 

karena RSUD Lasinrang masih perlu terus membina stafnya untuk 

bersikap lebih komunikatif, ramah dan sopan. 

B. Saran 

Berpijak pada hasil penelitian dan guna menjawab tuntutan 

masyarakat yang semakin deras terhadap peningkatan kualitas layanan di 

RSUD Lasinrang, penulis menyarankan beberapa rekomendasi sebagai 

berikut : 

RSUD Lasinrang perlu melakukan resosialisasi isi maklumat 

pelayanan kepada seluruh staf dan masyarakat Kabupaten Pinrang. 

Sosialisasi yang selama ini hanya terbatas kepada kepala ruangan 

ternyata belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik pada staff di 
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bawahnya. Demikian juga kepada masyarakat Pinrang sebagai pengguna, 

pihak RSUD lasinrang dapat menggunakan media-media informasi lokal 

yang ada berikut jaringan fasilitas kesehatan yang ada di Pinrang. RSUD 

Lasirang perlu melakukan desain ulang terhadap maklumat pelayanan 

dengan melibatkan stakeholders yang lebih luas baik dari kalangan rumah 

sakit maupun dari unsur masyarakat, agar maklumat pelayanan sebagai 

alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dapat menjadi pedoman 

bersama untuk ditaati. RSUD Lasinrang secara bertahap perlu menambah 

keberadaan dokter ahli kandungan, bedah dan mata, agar kepastian 

waktu pelayanan dan kunjungan dokter ke ruang pelayanan sesuai 

dengan janji pelayanan yang telah dimaklumatkan. RSUD Lasinrang perlu  

secara reguler menyelenggara ‘temu pelanggan’ guna memperoleh 

masukan terhadap kualitas pelayanan yang selama ini diberikan berikut 

meningkatkan kedekatan emosinal antara pemberi layanan dan penerima 

layanan. Temu pelanggan ini dapat dilakukan minimal dua kali dalam 

setahun 

RSUD Lasinrang perlu segera membangun ruang khusus untuk 

pasien infeksi (TBC,dan lainnya) agar pasien TB tidak lagi disatukan 

dengan pasien non infeksi. Hal ini merupakan hak pasien untuk 

memperoleh layanan kesehatan berdasarkan standar kesehatan yang 

ada. RSUD Lasinrang perlu melatih dan mendampingi staffnya untuk 

mampu berkomunikasi dengan baik pada para pasien, lebih santun  dan 

mampu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan pasien seputar biaya 
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tambahan dan kepastian jadwal pelayanan. RSUD Lasirnang seyogya 

segera mendesain ulang mekanisme bagi pembesuk. Penulis 

merekomendasikan agar RSUD Lasinrang segera membuat satu pintu 

untuk pembesuk, menyosialisasikan aturan dan tata tertib pembesuk 

kepada masyarakat Pinrang selama beberapa bulan melalui media lokal 

dan fasilitas kesehatan yang merupakan jaringan RSUD Lasinrang, dan 

menegakkan aturan dengan baik bagi pembesuk agar tercipta keamanan 

dan kenyamanan bagi pasien dan keluarga penunggu pasien. 
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