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ABSTRAK 

 

Nur Ifititah Arsan. (2022). Pendukung Inovasi “Kampung Penyelamat Jiwa” 

dalam pelayanan publik di UPT Puskesmas Lara 1 Kecamatan Baebunta   

Luwu Utara. (Dibimbing oleh Haerana Andriana). 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui Inovasi “Kampung Penyelamat Jiwa” 

dalam pelayanan publik di UPT Puskesmas Lara 1 Kecamatan Baebunta 

Kabupaten Luwu Utara, serta faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung 

dalam pelayanan publik di UPT Puskesmas Lara 1 Kecamatan Baebunta 

Kabupaten Luwu Utara. 

 

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang memberikan 

gambaran tentang Inovasi “Kampung Penyelamat Jiwa” dalam pelayanan publik 

di UPT Puskesmas Lara 1 Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan pengamatan dengan 

jumlah informan sebanyak 8 orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik 

deskriptif. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di UPT Puskesmas 

Lara 1 Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaannya sudah 

cukup baik namun belum dapat dikatakan Efektif secara keseluruhan karena 

indikator (1) Keuntungan yang relatif (Relative Adventage) terdapat keuntungan 

yaitu terbentuknya pengurus kampung penyelamat jiwa disetiap kampung atau 

dusun yang lebih berfokus pada pendonor darah dan memiliki keuntungan satu 

sama lain antara pendonor dan juga yang didonorkan. (2)Kesesuaian 

(Compatibility) Pelaksanaan Kampung penyelamat jiwa sesuai dengan sistem nilai 

dan kepercayaan sosial budaya yang ada di tengah masyarakat. (3) Kerumitan 

(Complexity) Setiap tahapan pelaksanaan inovasi ini tidak ada kerumitan dan 

Kemudahan Diamati (Observability) Inovasi kampung penyelamat jiwa sangat 

mudah di pahami oleh masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi sehingga 

masyarakat sangat berpartisipasi untuk melakukan donor darah. Dan Faktor yang 

menjadi penghambat Inovasi kampung penyelamat jiwa adalah dari awal 

berjalannya ditahun 2016 hingga akhir 2019 berjalan dengan baik tidak ada 

hambatan tetapi dengan adanya penyebaran Covid-19 masyarakat jadi takut dan 

motivasi masyarakat semakin menurun. Semangat berpartisipasi dalam membantu 

mendonorkan darah sebelum adanya kasus virus Covid-19 yang menyebabkan 

menurunnya partisipasi masyarakat untuk melakukan donor karena takutnya 

divonis oleh pihak pemeriksan ketika Skrining. 

  

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Kampung Penyelamat Jiwa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyediaan jasa. 

Seiring dengan berkembangnya waktu kebutuhan dan permasalahan 

yang di hadapi masyarakat pun meningkat oleh karana itu pemerintah di 

tuntut untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisein kepada 

masyarakat, Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pembenahan dan 

perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat publik.  

Inovasi Pelayanan Publik merupakan usaha untuk memecahkan 

masalah tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan kegiatan atau 

rangkaian kegiatan layanan kepada masyarakat baik berbentuk layanan 

administratif maupun pelayanan barang dan jasa sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku, dengan ideide dalam unit kerja yang 

melaksanakan pelayanan publik, untuk memperoleh solusi-solusi yang baru 

dan terarah untuk kemudian dipilih dan diimplementasikan guna memberikan 

nilai tambah dan membawa perubahan positif kepada masyarakat (Mahsyar et 

al., 2020). 
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Inovasi menjadi solusi terbaik untuk menciptakan pelayanan publik 

yang berkualitas. Inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik harus dilihat 

sebagai langkah untuk merubah paradigma pelayanan publik yang selama ini 

berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Inovasi yang diciptakan 

pun harus mempunyai keuntungan tersendiri, mempermudah masyarakat, 

sekaligus memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat yang mengakses 

pelayanan tersebut. Penerapan inovasi secara terus menerus dan 

berkesinambungan akan memberikan semangat baru dalam proses 

penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pelayanan publik. Maka dari 

itu, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 

tentang inovasi daerah. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan 

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya perbaikan kualitas 

pelayanan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utaran 

mengeluarkan Keputusan Nomor 188.4.45/601/X/2019 Tentang Penetapan 

Top 7 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 di nomor 3 yang didalamnya 

terdapat Inovasi Kampung Donor Darah Penyelamat Jiwa. Pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah disebutkan 

bahwa inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan 

pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan 

barang/ jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/ jasa publik. 

Sedangkan kriteria inovasi daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, 

dapat memberi manfaat bagi daerah dan/ atau masyarakat, dan tidak 

mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang 
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tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suryana et 

al., 2021) 

Menurut  Rogers  dalam Rina (2013) (Atthahara, 2018) inovasi adalah 

ide atau gagasan baru yang dilakukan oleh seorang individu. Inovasi menurut 

Asian Development Bank (ADB) adalah sesuatu yang baru, bisa 

dilaksanakan, dan memiliki dampak yang menguntungkan. Sedangkan 

inovasi dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 830 Tahun 2014 

tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan Kebutuhan Inovasi LAN 

adalah proses kreatif kreasi pengetahuan dalam membuat penemuan baru 

yang berbeda atau modifikasi dari yang sudah tersedia. 

Inovasi ini tidak harus penemuan baru, tetapi juga mencakup 

pendekatan, ekstensi, dan meningkatkan kualitas inovasi pelayanan publik 

yang ada, Pemerintah telah melalukan banyak inovasi di berbagai bidang 

termasuk bidang Kesehatan guna meningkatkan pelayanan melihat kondisi 

pelayanan kesehatan, Saat ini masih perlu dilakukan perubahan dan inovasi 

baru dalam aspek jangkauannya lapisan masyarakat dan kualitas pelayanan 

Beberapa Kabupaten atau Kota yang telah melaksanakan memperbaiki 

perubahan dan inovasi tata kelola di sektor kesehatan telah memberikan 

manfaat yang signifikan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia 

yang melakukan inovasi pelayanan publik terutama dalam bidang Kesehatan, 

Pemerintah kabupaten Luwu Utara menerapkan kampung penyelamat jiwa 

sebagai Inovasi Kesehatan bagi masyarakat. Kampung penyelamat jiwa 

merupakan inovasi dari UPT Transfusi Darah bekerjasama pemerintah desa 
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dan masyarakat untuk membantu ketersediaan darah bagi ibu hamil. 

Tujuannya adalah menyediakan pasokan darah di UTD (unit transfusi darah) 

untuk ibu hamil yang mengalami perdarahan serta mengajak warga untuk 

aktif melakukan donor darah. Inovasi ini sangat membantu pemerintah, dalam 

hal ini UPT Transfusi Darah dalam menjaga persediaan darah yang aman, 

cepat dan berkualitas dalam rangka membantu ibu hamil pada proses 

persalinan akibat pendarahan. Inovasi yang terbentuk sejalan dengan 

peraturan Daerah Luwu Utara yang tercantum dalam keputusan Bupati Luwu 

Utara Nomor: 188.4.45/ 601/ X/ 2019 tentang Penetapan Top 7 (Tujuh) 

Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 (Sagu et al., 2017). 

Inovasi ini pertama kali di laksanakan di Desa Lara 1 Kecamatan 

Baebunta, Inovasi ini dilakukan pada tahun 2016 Pada kegiatan donor darah 

pertama hanya didapatkan 10 kantong darah disebabkan karena masih banyak 

warga yang belum memahami manfaat donor darah. Setelah dilakuan edukasi 

pada tahun 2017 akhirnya masyarakat desa Lara 1 mampu menyumbangkan 

21 kantong darah. Hal yang paling unik adalah jika ada ibu hamil yang akan 

melahirkan maka warga desa Lara 1 melakukan donor sesuai golongan darah 

pasien, karena berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) ibu hamil 

yang akan melahirkan wajib disediakan 3 atau 4 kantong darah. 

Setelah berhasil diimplementasikan di desa Lara 1, di awal tahun 2018 

inovasi ini direplikasi ke beberapa desa.  Tahun 2018 jumlah darah tersedia 

sebanyak 62 kantong, ibu hamil sebanyak 89 orang, kompikasi pendarahan 6 

orang Tahun 2019 jumlah darah tersedia sebanyak 86 kantong, ibu hamil 

sebanyak 95 orang, kompikasi pendarahan 14 orang Adapun kelebihan 
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kantong darah yang tesedia digunakan oleh pasien lain yang membutuhkan. 

Inovasi ini sangat membantu pelayanan kebutuhan darah di UTD dan 

memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat pendonor darah 

yaitu berupa cek kesehatan karena dengan donor darah rutin setiap 3 (tiga) 

bulan sekali secara otomatis memeriksakan kesehatannya tidak dipungut 

biaya atau gratis. 

Melihat situasi yang terjadi di tengah masyarakat inovasi ini telah 

berjalan kurang lebih 5 tahun hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan 

melalui penelitian ini peneliti ingin  mengkaji inovasi kampung penyelamat 

jiwa dalam hal pemenuhan darah bagi ibu hamil telah sesuai atau tidak yaitu 

untuk mengurangi tingginya tingkat kematian terhadap ibu dan janin yang ada 

di dalam kandungan akibat mengalami pendarahan, dan kurangnya motivasi 

masyarakat sekitar untuk melakukan donor darah,berangkat dari latar 

belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa dalam pelayanan publik di UPT 

Puskesmas Lara 1 Kecamatan Baebunta  Kabupaten Luwu Utara”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat penulis, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa dalam pelayanan publik 

di UPT Puskesmas Lara  I Kecamatan Baebunta  Kabupaten Luwu 

Utara? 
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2. Bagaimana Faktor penghambat dan Faktor Pendukung Inovasi Kampung 

Penyelamat Jiwa dalam pelayanan publik di UPT Puskesmas Lara  1 

Kecamatan Baebunta  Kabupaten Luwu Utara? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  dibuat penulis, adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu:  

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa 

dalam pelayanan publik di UPT Puskesmas Lara  1 Kecamatan Baebunta  

Kabupaten Luwu Utara. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Faktor penghambat dan Faktor Pendukung 

Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa dalam pelayanan publik di UPT 

Puskesmas Lara 1 Kecamatan Baebunta  Kabupaten Luwu Utara. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang bagaimana 

evaluasi Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa Dalam Pelayanan Publik dan 

sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut 

tentang Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa Dalam Pelayanan Publik. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan mengenai Inovasi Kampung 

Penyelamat Jiwa dalam pelaksanaan Pelayanan Publik Di Puskesmas 

Lara 1 Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Adapun penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

Nama 

Penulis 

Judul Skripsi/ 

Jurnal Hasil 
Perbedaan Persamaan 

(Syam, 

2019) 

Inovasi 

pelayanan 

kesehatan 

melalui 

program home 

care (dottorotta) 

di puskesmas 

tamangapa kota 

makassar 

Inovasi Home Care Dottorotta 

merupakanpelayanan    

kesehatan kepada masyarakat 

kota makassar selama 24 jam 

yang ada sejak tahun 2014 dan 

mulai dilaksanakan di kota 

Makassar Januari 2015. Home  

Care membuat    pelayanan 

kesehatan di Kota Makassar 

telah lebih sempurna, holistik 

dan  komprenhensif. 

 Locus dalam 

penelitian ini 

hampir sama, akan 

tetapi skripsi yang 

berjudul Inovasi 

pelayanan 

kesehatan melalui 

program home care 

(dottorotta) di 

puskesmas 

tamangapa kota 

makassar ini 

memiliki dua locus 

dalam 

penelitiannya. 

 Memiliki 

persamaan 

dalam bidang 

layanan 

kesehatan 

 Menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

 Menggunakan 

fokus penelitian 

yang sama yaitu 

teori dari Everett 

M. Rogers, 2003 

(Sukarmin, 

2020) 

Inovasi 

pelayanan 

publik melalui 

administrasi 

kependudukan 

bagi 

penyandang 

disabilitas 

(adminduk 

inklusif) di 

dinas 

kependudukan 

dan catatansipil 

kabupaten 

bulukumba. 

Berdasarkan hasil penelitian 

Inovasi Pelayanan publik 

melalui Administarsi 

Kependudukan Bagi 

Penyandang Disabilitas maka 

dapat secara keselurahan 

dengan mengacu pada 

indikator: Memiliki kekhasan: 

khas dari inovasi pelayanan 

publik melalui Adminduk 

Inklusif ini terletak pada sistem 

yang diterapkan dimana 

dilakukan dengan cara jemput 

data, di lengkapi dengan alat-

alat perekaman KTP. Memiliki 

Program: program dari inovasi 

Adminduk Inklusif sendiri yaitu 

menurunkan angka penyandang 

disabilitas yang belum memiliki 

kartu tanda penduduk. tujuan 

dari inovasi Adminduk Inklusif 

 Lokus penelitian 

yang berbeda 

 Menggunakan 

teknik purposive 

sampling 

 Memiliki persamaan 

dalam bidang 

pelayanan publik 

 Memiliki persamaan 

dalam bidang 

layanan kesehatan 
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ini Inovasi ini hadir 

sebagaisolusi bagai masyarakat 

yang memiliki keterbatasan 

khusus agar mudah 

mendapatkan identitas 

kependudukan dan mendapat 

layanan publik, meningkatkan 

pelayanan publik dengan cepat 

dan tanggap dalam merespon 

masyarakat difabel yang belum 

memiliki e-KTP. 

(Permana 

& Izzati, 

2020) 

Inovasi 

pelayanan 

kesehatan 

publik Berbasis 

e-Government 

(studi kasus: 

inovasi ayo 

ceting 

dipuskesmas 

andalas) 

Hasil Penelitian , Pertama, 

inovasi Ayo Ceting merupakan 

inovasi pelayanan publikber 

basis e-government oleh 

Puskesmas Andalas dalam 

rangka pencegahan stunting 

dengan meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat mengenai Stunting 

dan pencegahannya 

, serta memberdayakan 

masyarakat itu  sendiri agar 

dapat secara aktif melaporkan 

data kesehatannya melalui 

aplikasi Ayo Ceting, tanpa 

harus secara fisik berkunjung 

ke Puskesmas. 

 Kedua penelitian 

ini menggunakan 

teori yang berbeda. 

 Dalam penelitian 

Inovasi pelayanan  

kesehatan publik 

Berbasis e-

Government (studi 

kasus: inovasi ayo 

ceting dipuskesmas 

andalas) 

memfokuskan 

bagaimana kualitas 

pelayanan yang 

diberikan 

puskesmas andalas 

kota padang dilihat 

dari dimensi 

responsiveness, 

responsibility, dan 

accountability. 

 Memiliki 

persamaan 

dalam bidang 

layanan 

kesehatan 

 Menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

 

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa 

perbedaan dengan peneltian yang kan peneliti lakukan.adapun perbedanya terletak 

pada fokus penelitian  dimana fokus peneltian pada peneltian ini berfokus pada 

bagaiman efektivitas inovasi kampung penyelamat jiwa di Kabupaten Luwu Utara 

serta apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung pada inovasi tersebut.  
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B. Konsep Inovasi 

Inovasi secara sederhana berarti berubah menjadi sesuatu yang baru, 

inovasi kini telah menjadi diskusi yang sangat famous di kalangan akademisi, 

praktisi, pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia saat ini. Inovasi yang 

semulanya hanya digunakan dalam aktivitas di sektor bisnis atau swasta, 

justru perkembangannya saat ini inovasi digunakan di sektor publik. Inovasi 

merupakan suatu proses yang dimulai dengan keinginan untuk menjadi yang 

lebih baik, inovasi ini begitu terkait   dengan   penemuan yang  dimana  

secara umum  inovasi  muncul  dari  sebuah  proses  dan sebuah  perencanaan 

yang besar dan inovasi ini guna untuk mengimplementasikan pelayanan 

kesehatan yang baik dan sempurna dalam  (Adnan, 2019). 

Menurut (Publik, 2019) inovasi adalah upaya untuk memperkenalkan 

sesuatu yang baru, artinya ide baru, metode baru, dan pendekatan baru, serta 

upaya untuk mencari solusi kreatif dalam rangka meningkatkan partisipasi 

dan memperbaiki kinerja governance. 

Selanjutnya inovasi menurut Rogers dalam Suwarno (2008:9) dalam 

(Sugiharto & Hariani, 2017) adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang 

dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. 

Dari beberapa definisi inovasi yang dikemukaan oleh beberapa pakar ahli, 

maka inovasi tersebut adalah kreativitas/ pembaharuan/ ciptaan baru yang 

mampu memberikan nilai tambah (value added). Dalam konteks pelayanan 

publik, inovasi juga dapat diartikan sebagai kreatifitas/ pembaharuan/ ciptaan 

baru dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan. 
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Secara  umum  Rogers  yang  dikutip  oleh  Suwarno  (2008) dalam 

(Hutagalung & Hermawan, 2018), menyatakan inovasi mempunyai beberapa 

atribut ataupun beberapa ciri identitas sebagai berikut:  

a. Relative advantage (Kemanfaatan) Suatu inovasi wajib memiliki 

keuntungan serta nilai lebih dibanding dengan inovasi sebelumnya. 

Senantiasa terdapat suatu nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang 

menjadi karakteristik yang membedakannya dengan yang lain. 

b. Kesesuaian (Compatibility) Inovasi juga hendaknya memiliki sifat 

kompatibel ataupun kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Perihal 

ini dimaksudkan supaya inovasi yang lama tidak serta-merta dibuang 

begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, tetapi juga 

inovasi yang lama jadi bagian dari proses perubahan ke inovasi terbaru. 

selain itu dapat mempermudah proses menyesuaikan diri serta proses 

pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.  

c. Kompleksitas (Complexity) Dengan sifatnya yang baru, inovasi memiliki 

tingkat kerumitan yang mungkin lebih besar dari inovasi sebelumnya. 

Namun, karena suatu inovasi menawarkan metode yang lebih baru dan 

lebih baik, tingkat kerumitan ini biasanya tidak menjadi masalah yang 

berarti. 

d. Observability (Pengamatan) Sebuah inovasi juga harus diperhatikan, dari 

segi cara kerjanya dan menciptakan sesuatu yang lebih baik. Inovasi 

adalah metode baru untuk mengambil alih metode lama dalam melakukan 

sesuatu. 
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Dalam (Andhini, 2017) Menurut Rogers terdapat lima atribut ysng dapat 

digunakan dalam melihat inovasi pada sebuah instansi ( Everett M. Rogers, 

2003) yaitu : 

1. Relative Adventage atau keuntungan yang relatif. Sebuah inovasi harus 

mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi 

sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi 

yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan yang lain. 

2. Compatibility atau Kesesuaian. Di sisi lain, inovasi bersifat kompatibel 

atau kompatibel dengan inovasi yang dipertukarkan. Hal ini dimaksudkan 

agar inovasi lama tidak dibuang begitu saja bukan hanya karena alibi 

faktor upah yang rendah tetapi juga agar inovasi lama merupakan bagian 

dari proses transisi menuju inovasi baru. Tidak hanya itu, dapat 

mempermudah proses adaptasi dan proses pendidikan untuk inovasi lebih 

cepat. 

3. Complexity atau Kerumitan. Dengan sifatnya yang baru, inovasi memiliki 

tingkat kerumitan yang lebih tinggi dari inovasi sebelumnya. Namun, 

karena suatu inovasi menawarkan metode yang lebih baru dan lebih baik, 

tingkat kerumitan ini biasanya bukan masalah yang berarti. Kompleksitas 

atau kerumitan (Andhini, 2017). 

4. Observability atau Kemudahan Diamati. Suatu inovasi harus diperhatikan 

cara kerjanya dan menciptakan sesuatu yang lebih baik. 

C. Konsep Pelayanan Publik 

Menurut  Kurniawan  dalam  Sinambela (2006)  pelayanan publik 

dimaksudkan sebagai penyedia layanan (melayani) kebutuhan orang atau 
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warga negara yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan aturan 

dasar dan tata cara yang diresmikan dalam rangka mencapai sasaran mutu 

dalam pelayanan. yang menjadi target pemerintah. 

Menurut Sinambela (2011:5) dalam (Triyono & Niswah, 2019) 

pelayanan publik dimaksudkan sebagai memberikan pelayanan (melayani) 

kebutuhan orang atau warga negara yang berkepentingan dengan organisasi 

sesuai dengan ketentuan pokok dan tata cara yang telah diresmikan. 

Pelayanan publik dalam Haqie et al. (2020) adalah ruang lingkup yang 

sangat diperlukan disetiap negara dimana pelayanan publik juga diartikan 

sebagai penyediaan dalam pelayanan atau melayani kebutuhan (orang) atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam suatu organisasi menurut 

dengan aturan dan prosedur yang berlaku.  

Menurut Lonsdale dalam Mulyadi (2015) dalam mengatakan 

Pelayanan publik adalah segala sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau 

swasta karena pada umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif guna memenuhi kesejahteraan 

sosial seluruh masyarakat.  

Pelayanan publik atau publik service dapat diartikan sebagai segala 

bentuk pelayanan pelayanan baik berupa barang publik maupun pelayanan 

publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah pusat, daerah dan daerah lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara/ Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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Pengertian pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 adakah 

segala bentuk kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ 

Daerah berupa barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan 

masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Hukum dan regulasi. 

Sedangkan kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan tiga dimensi 

menurut Lenvinne dalam Hardiyansyah, yaitu: Responsiveness atau Daya 

tanggap ini mengukur daya tanggap penyedia terhadap harapan, keinginan, 

dan aspirasi dan tuntutan pelanggan. Tanggung jawab yaitu tanggung jawab 

adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan 

publik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. 

Accountabilit yaitu  akun tabilitas  adalah  suatu  ukuran  yang menunjukkan 

seberapa besar  tingkat  kesesuaian  antara  penyelengaraan pelayanan  

dengan  ukuran-ukuran  eksternal yang  ada  di  masyarakat  dan dimiliki  

oleh stakeholders, seperti  nilai  dan  norma  yang berkembang dalam 

masyarakat dalam (Atthahara, 2018). 

 Dalam administrasi dan pelayanan publik Antara teori dan 

aplikasinya, Sangkala (2012) mengemukakan bahwa paling tidak terdapat 

empat prinsip dasar yang termuat dalam sebuah charter yaitu kualitas, 

pilihan, standar, dan nilai, namun dalam perkembangannya mengalami 

penambahan. 
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Prinsip dasar yang termaktub didalam citizen charter pada dasarnya muat 

terhadap pengakuan hak- hak publik atas pelayanan yang wajib diterima, 

sebab mereka sudah membayar ataupun melakukan kewajibannya lewat 

pajak, baik langsung ataupun tidak langsung. Sebab itu, totalitas layanan 

yang diberikan wajib dalam kondisi bermutu besar, responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat, dan dengan adanya pembayaran yang rasional. 

Lebih lanjut prinsip dasar tersebut mencakup:  

a. Adanya standar yang jelas, maksudnya setting serta monitoring 

diungkapkan secara eksplisit untuk pengguna memenuhi kriteria dengan 

apa yang mereka harapkan. 

b. Datanya jelas dan terbuka, maksudnya isi dari data yang diberikan wajib 

akurat, ada tiap dikala dalam bahasa yang simpel, misalnya; menimpa 

bagaimana metode warga melakukannya serta siapa yang bertanggung 

jawab/ petugasnya,  

c. Ada kesamaan, maksudnya informasi yang diberikan sama untuk tiap 

pengguna. 

d. Memihak, maksudnya dalam memberikan pelayanan petugas tidak boleh 

membeda- bedakan. 

e. Kontinyu, maksudnya pelayanan yang diberikan baik kuantitas ataupun 

mutunya berkepanjangan serta senantiasa tidak berubah-ubah. 

f. Tertib, maksudnya mekanisme penerapan pelayanan diberikan serta jelas. 

g. Opsi, artinya pemerintah membuka kesempatan untuk pihak ketiga guna 

membagikan layanan yang sama (contracting out), 
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h. Konsultasi, maksudnya konsultasi dilaksanakan secara regular dan 

sistematis dengan para pengguna. Pemikiran pengguna layanan serta 

prioritasnya harus bisa dijadikan selaku patokan atau standar yang 

diterapkan dalam pelayanan publik. 

i. Sopan dan penolong, maksudnya sopan serta suka menolong dalam 

memberikan pelayanan kepada pengguna ialah karakteristik para pegawai 

yang bertugas membagikan pelayanan. Layanan yang diberikan wajib 

adil untuk siapa saja yang membutuhkan pelayanan dan dalam suasana 

keadaan yang menyenangkan seluruh pihak. 

j. Revisi, maksudnya bila dirasakan penerapannya salah, hingga segera 

diperbaiki. Prosedur keberatan dipaparkan kepada warga sehingga mudah 

dilaksanakan.  

k. Murah, maksudnya pelayanan publik yang diselenggarakan sangat murah 

serta efektif dalam konteks kemampuan sumber daya serta keahlian 

keuangan dalam negeri. 

l. Pengukuran, maksudnya pelayanan yang diberikan wajib didasarkan atas 

standar serta sasaran yang bisa diukur kinerjanya. Hasil pengukuran 

tersebut bisa jadi sumber revisi supaya kualitas pelayanan tetap bisa 

dilindungi dan bahkan lebih ditingkatkan (Sangkala, 2012). 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik, merupakan suatu Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip-

prinsip pemerintah yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi 

pemerintah itu sendiri. Dengan adanya pelayanan publik yang di lakukan 

oleh pemerintah atau koporasi yang dilakukan secara efektif sehingga dapat 
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memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, dalam mempromosikan 

kemakmuran ekonomi di suatu negeri. Ada pula buat bisa membagikan 

pelayanan publik secara merata untuk pengguna jasa, serta penyelenggara 

pelayanan wajib penuhi asas pelayanan selaku berikut:  

a. Kepentingan universal  

b. Kepastian hukum  

c. Kesamaan hak yang di miliki 

d. Penyeimbang hak serta kewajiban  

e. Keprofesionalan  

f. Partifasif gram.  

g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif  

h. Keterbukaan  

i. Akuntabilitas  

j. Sarana serta perlakuan spesial bagi kelompok disabilitas.  

Pelayanan publik pula bertujuan buat memuaskan keinginan warga 

dalam pemberian pelayanan yang baik (Basyirah et al., 2020). 

Prinsip Pelayanan Publik Cocok dengan 8keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/ 2003 dalam Zaenal dan Muhibudin 

(2015:84) prinsip penyelenggaraan pelayanan merupakan selaku berikut: 

a. Kesederhanaan ialah Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

gampang dimengerti, serta gampang dilaksanakan.  

b. Kejelasan merupakan Mencakup kejelasan dalam perihal:  

1) persyaratan teknis serta administratif pelayanan publik,  
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2) unit kerja/ pejabat yang berwenang serta bertanggung jawab dalam 

membagikan pelayanan serta penyelesaian keluhan, perkara/ 

sengketa dalam penerapan pelayanan publik, 

3) perincian biaya pelayanan publik serta tata metode pembayaran.  

c. Kepastian waktu ialah Pelaksanaan pelayanan publik bisa dituntaskan 

dalam kurun waktu yang sudah didetetapkan.  

d. Akurasi ialah Produk pelayanan diterima dengan benar, pas, serta legal.  

e. Keamanan ialah Proses serta produk pelayanan publik membagikan 

rasa nyaman serta kepastian hukum.  

f. Tanggung jawab ialah Pimpinan penyelenggara pelayanan publik/ 

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pelayanan serta penyelesaian keluhan/ persoalan dalam penerapan 

pelayanan publik. 

g. Kelengkapan fasilitas serta prasarana seperti prasarana kerja, 

perlengkapan kerja, serta pendukung yang lain yang mencukupi 

termasuk fasilitas telematika. 

h. Kemudahan akses Tempat serta posisi dan fasilitas pelayanan yang 

mencukupi, gampang dijangkau oleh warga serta menggunakan 

teknologi telematika.  

i. Kedisiplinan, kesopanan, serta keramahan Pemberi pelayanan wajib 

berlagak disiplin, sopan serta santun, ramah dan ikhlas dalam 

membagikan pelayanan.  
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j. Kenyamanan Area pelayanan wajib tertib, ruang tunggu yang aman, 

bersih, apik, serta disediakan sarana pendukung, semacam tempat 

parkir, wc, tempat ibadah, serta lain- lain (Sari et al., 2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Syam, 2019), tentang Inovasi 

pelayanan kesehatan melalui program home care (dottorotta) di puskesmas 

tamangapa kota makassar yang mengkaji Inovasi Home Care Dottorotta 

merupakan    pelayanan    kesehatan    kepada masyarakat  kota  makassar  

selama  24  jam  yang  ada  sejak  tahun  2014  dan  mulai dilaksanakan  di  

kota  Makassar  Januari  2015. Home Care membuat pelayanan kesehatan di 

Kota Makassar telah lebih sempurna, holistik dan komprenhensif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Febriandi, tahun 2020 tentang Inovasi 

pelayanan publik melalui administrasi kependudukan bagi penyandang 

disabilitas (adminduk inklusif) di dinas kependudukan dan catatansipil 

kabupaten bulukumba yang mengkaji Berdasarkan hasil penelitian Inovasi 

Pelayanan publik melalui Administarsi Kependudukan Bagi Penyandang 

Disabilitas maka dapat secara keselurahan dengan mengacu pada indikator:  

1. Memiliki kekhasan: khas dari inovasi pelayanan publik melalui 

administrasi kependudukan (Adminduk Inklusif) ini terletak pada 

sistem yang diterapkan dimana dilakukan dengan cara jemput data, di 

lengkapi dengan alat-alat perekaman KTP.  

2. Memiliki Program: program dari inovasi administrasi kependudukan 

(Adminduk Inklusif) sendiri yaitu menurunkan angka penyandang 

disabilitas yang belum memiliki kartu tanda penduduk. tujuan dari 

inovasi administrasi kependudukan ini Inovasi ini hadir sebagai solusi 
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bagai masyarakat yang memiliki keterbatasan khusus agar mudah 

mendapatkan identitas kependudukan dan mendapat layanan publik, 

meningkatkan pelayanan publik dengan cepat dan tanggap dalam 

merespon masyarakat difabel yang belum memiliki e-KTP. 

D. Kampung Penyelamat Jiwa 

Inovasi Kampung penyelamat jiwa ini dilatar belakangi tingginya 

kebutuhan darah setiap tahunnya, yang disebabkan oleh banyaknya jenis 

penyakit yang membutuhkan pelayanan darah. untuk menanggulangi kasus 

ini, Dinas Kesehatan Luwu Utara meluncurkun suatu inovasi yang diberi 

nama “Kampung Penyelamat Jiwa”. Kampung penyelamat jiwa ialah inovasi 

yang sangat berguna untuk ibu hamil sebab ibu hamil ialah kelompok yang 

sangat rentan terhadap permasalahan kesehatan yang bisa mengecam jiwa 

mereka serta pula anak yang di kandungnya. 

Dengan inovasi ini, ibu hamil merasa tenang serta tidak butuh lagi 

untuk mencari calon donor saat mereka memerlukan darah sebab komplikasi 

kehamilan ataupun persalinan, karena sudah ada stock darah di UTD bila 

mereka membutuhkannya. Sebaliknya untuk pendonor tidak hanya berperan 

untuk membantu orang lain akan tetapi secara langsung mereka juga bisa 

memperoleh skrining untuk kesehatan mereka. Bagi beberapa calon pendonor 

ditemukan kendala dalam kesehatan yang tidak membolehkan mereka jadi 

pendonor, bisa melanjutkan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas ataupun 

sarana kesehatan yang lebih besar. 

Pada tahun 2016 inovasi ini awal kali dilaksanakan di Desa Lara 1 

Kecamatan Baebunta, Pada kegiatan donor darah awalnya cuma didapatkan 
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10 kantong darah diakibatkan masih banyak masyarakat yang belum 

menguasai khasiat donor darah. Sehabis dilakukannya edukasi pada tahun 

2017 kesimpulannya masyarakat Desa Lara 1 sanggup menyumbangkan 21 

kantong darah. Sehabis sukses diimplementasikan di Desa Lara 1, di awal 

tahun 2018 inovasi ini direplikasi ke sebagian Desa. Pada akhir tahun 2019 

sebanyak 21 Desa yang tersebar di 9 kecamatan pula sukses melaksanakan 

aktivitas yang sama. Kampung Penyelamat jiwa sangat selaras dengan 

kategori kesehatan, sebab berhubungan langsung dalam upaya pemerintah 

dalam mengurangi angka kematian ibu hamil yang masih tinggi akibat 

perdarahan. 

Dengan Gerakan Warga Hidup Sehat (GERMAS) ialah sesuatu aksi 

sistematis serta terencana yang dicoba secara bersama sama oleh semua 

komponen bangsa untuk berperilaku sehat. Dengan inovasi ini masyarakat 

secara langsung  melakukan  check-up kesehatan secara rutin yang 

merupakan poin dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yakni 

cek kesehatan sebelum dilakukan kegiatan donor darah. 
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E. Kerangka Pikir 

Untuk mengetahui gambaran alur pemerikiran peneliti sebagai 

kelanjutan dari teori yang di gunakan pada tinjauan pustaka kerangka pikir 

pada penelitain ini yaitu: 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

F. Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan inovasi tersebut di 

puskesmas Lara Kecamatan Baebunta dengan memfokuskan konsep inovasi 

yaitu: 

1. Relative Adventage (Keuntungan yang relatif) 

INOVASI “KAMPUNG PENYELAMAT JIWA” 

DALAM PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS 

LARA 1 KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN 

LUWU UTARA 

Inovasi (Everett M. Rogers, 2003) 

 

1. Relative Adventage  

(Keuntungan yang relatif) 

2. Compatibility 

(Kesesuaian) 

3. Complexity 

(Kerumitan) 

4. Observability 

(Kemudahan Diamati) 

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Luwu Utara 

 

Faktor Pendukung 

Edukasi dan 

Sosialisasi  

Faktor Penghambat 

- Motivasi 

Masyarakat di era 

Pandemi Covid-19 
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2. Compatibility (Kesesuaian) 

3. Complexity (Kerumitan) 

4. Observability (Kemudahan Diamati) 

G. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas dapat dikemukakan definisi 

fokus dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu: 

1. Relative Adventage (keuntungan yang relatif), yaitu inovasi harus 

mempunyai keuntungan yang lebih dibanding sebelum diaplikasikan, 

memiliki nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi “Kampung 

Penyelamat Jiwa” dalam pelayanan publik di UPT Puskesmas Lara I 

Kecamatan Baebunta  Kabupaten Luwu Utara” 

2. Compatibility (Kesesuaian), yaitu kesesuaian dengan nilai dan norma yang 

ada di masyarakat pada Inovasi “Kampung Penyelamat Jiwa” dalam 

pelayanan publik di UPT Puskesmas Lara I Kecamatan Baebunta  

Kabupaten Luwu Utara” 

3. Complexity (Kerumitan), yaitu dengan sifatnya yang baru maka inovasi 

mempunyai tingkat kerumitan yang bisa jadi lebih tinggi, namun demikian 

karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik 

maka kerumitan tidak menjadi masalah penting.  

4. Observability ataupun Kemudahan Diamati yaitu inovasi harus juga dapat 

diamati dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik dalam inovasi “Kampung Penyelamat Jiwa” dalam 
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pelayanan publik di UPT Puskesmas Lara  I Kecamatan Baebunta  

Kabupaten Luwu Utara”.  

5. Faktor penghambat adalah sesuatu yang memiliki sifat menghalangi atau 

menahan berjalannya sebuah inovasi yakni masih minimnya motivasi 

masyarakat apa lagi dimasa pandemi Covid-19, sedangkan faktor 

pendukung adalah sesuatu yang mendorong berjalannya keberhasilan 

sebuah inovasi “Kampung Penyelamat Jiwa” yakni edukasi dan sosialisasi 

kepada masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penlitian 

Waktu yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini pada 

tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 27 Februari 2022. Adapun lokasi 

penelitian ini di laksanakan di puskesmas lara 1 kecamatan baebunta 

kabupaten Luwu Utara, alasan saya memilih lokasi tersebut karena Inovasi 

Kampung Penyelamat Jiwa ini pertama kali di laksanakan didesa Lara 

Kecamatan Baebunta tersebut sebelum melakukan penerapan didaerah 

lainnya, serta  penerapan inovasi ini sangat berpengaruh di tengah masyarakat 

khususnya bagi ibu hamil serta untuk mengurangi tingkat kematian terhadap 

ibu dan anak. 

B. Jenis Dan Tipe Penelitan 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan 

karena penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang disebut dengan 

pendekatan investigasi, dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara 

bertatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat 

penelitian, sehingga dengan demikian peneliti dapat mengetahui dan 

menggambarkan kenyataan dari fenomena yang terjadi ditempat penelitian. 
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2. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, hasil penelitian akan mendeskripsikan 

secara rinci kondisi atau fenomena sosial yang terjadi. 

C. Informan Penelitian 

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi 

mengenai fenomena/ permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif ini peneliti akan memilih informan yaitu:  

Tabel 3.1 

Data Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1. Andi Bahtiar, S.K.M Inovator 

2 Rany Maya Sari S.KM Staf UPT Transfusi Darah 

3. Aminuddin Kepala Desa Bringin Jaya 

4 Maha Amin Kepala Puskesmas UPT Lara 1 

5. Andi Budianto Sekertaris Desa 

6. Jamiul Masyarakat 

7 Baharuddin Masyarakat 

8 Kamal Masyarakat 

9 Resky Pendonor 

10 Irfan Pendonor 

11 Afni Pendonor 

13 Rabia Pendonor 

14 Sunaro Pendonor 
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D. Teknik Pengambilan Data  

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer tentang penelitian 

yang di butuhkan dalam Inovasi “Kampung Penyelamat Jiwa” dalam 

pelayanan publik di UPT Puskesmas Lara I Kecamatan Baebunta  

Kabupaten Luwu Utara”.  

2. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang 

terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun yang 

berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap 

“Inovasi “Kampung Penyelamat Jiwa” dalam pelayanan publik di UPT 

Puskesmas Lara  I Kecamatan Baebunta  Kabupaten Luwu Utara” 

3. Dokumentasi  

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan 

kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik 

visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian 

Inovasi “Kampung Penyelamat Jiwa Inovasi “Kampung Penyelamat Jiwa” 

dalam pelayanan publik di UPT Puskesmas Lara  I Kecamatan Baebunta  

Kabupaten Luwu Utara” 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis/ 

terstruktur data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan bahan-

bahan lainnya. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan peneliti  

dalam penelitian ini, adalah: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses perangkuman data dengan cara 

memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Data 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan 

data mentah dari lapangan, untuk itu perlu dilakukan pemilihan data yang 

relevan kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok 

sehingga peneliti akhirnya dapat melakukan kesimpulan.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah hasil reduksi data yang dapat berbentuk uraian 

singkat, tabel, grafik, bagan dan sejenisnya yang tersusun secara sistematis/ 

terstruktur dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami. 

Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi/ deskripsi kemudian 

membahas data yang telah disajikan tersebut. 

3. Kesimpulan/ Verifikasi 

Kesimpulan/ verifikasi adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti 

dalam manganalisis data. Setelah data yang disajikan tersebut dibahas secara 

rinci, maka selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan 
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tersebut digunakan sebagai jawaban terkait permasalahan penelitian yaitu 

inovasi “kampung penyelamat jiwa” dalam pelayanan publik. 

F. Teknik Pengabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan 

triangulasi data dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut 

Patton dalam Lexy J. Moleong (2012:330) triangulasi dengan sumber “berarti 

membandingkan dan memeriksa kembali tingkat kepercayaan dari informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif”. Sedangkan triangulasi dengan metode menurut Patton dalam Lexy 

J. Moleong (2012:330) ada dua strategi, yaitu: 

1) memeriksa derajat kepercayaan terhadap temuan beberapa teknik 

penelitian pendataan dan, 

2) memeriksa tingkat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama.  

Dengan teknik triangulasi sumber, peneliti membandingkan hasil 

wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan 

penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran suatu informasi 

diperoleh. Selain itu, peneliti juga memeriksa tingkat kepercayaan melalui 

teknik triangulasi dengan metode yaitu dengan mengecek hasil penelitian 

dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu wawancara, observasi, 

dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara 

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah kabupaten dan kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara terletak di 

Masamba. Masamba sebagai Ibu kota Kabupaten berjarak 430 Km kearah utara 

dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 dengan ibu kota Masamba 

merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu Utara berada pada 

posisi jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara dan Sulawesi Utara. Kondisi wilayah Kabupaten Luwu Utara 

bervariasi terdiri dari daerah pegunungan/ dataran tinggi, dataran rendah. Saat 

pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km
2
 dengan jumlah 

penduduk 442.472 jiwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur maka 

saat ini luas wilayahnya adalah 7.502,58 km
2
 Secara Geografis Kabupaten 

Luwu Utara terletak pada 010 53’ 19” – 020 55’ 36” lintang selatan, dan 1190 

47’ 46” – 1200 37’ 44 Bujur Timur dengan batasbatas wilayah sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Utara 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Luwu Timur 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk bone 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan 

Sulawesi Barat. 
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Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58, 75 Km
2
 dengan 

jumlah penduduk 321.979 jiwa dan secara administrasi pemerintahan terbagi 

menjadi 11 Kecamatan dengan 169 Desa yang merupakan desa definitif. Dari 

169 desa tersebut terdapat 4 (empat) desa sudah termasuk dalam klasifikasi 

daerah perkotaan atau sudah dalam bentuk kelurahan. Keempat kelurahan 

yaitu, kelurahan Kappuna, Kelurahan Bone, Kelurahan Kasimbong dan 

kelurahan Baliase. Kecamatan Sukamaju merupakan Kecamatan dengan 

jumlah desa terbanyak, yaitu 26 desa dan UPT sedangkan Kecamatan Rampi 

adalah paling sedikit jumlah desanya, yaitu hanya 6 desa. Kemudian terdapat 7 

Kelurahan dan 4 unit pemukiman Transmigrasi. Terdapat pula sekitar 8 

(delapan) sungai besa yang mengaliri wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sungai 

yang terpanjang adalah sungai Rongkong dengan panjang 108 km yang 

melewati 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta dan 

Kecamatan Malangke. 

2. Gambaran Umum Transfusi Darah Kabupaten Luwu Utara 

a. Sejarah Singkat 

UPT. Transfusi Darah Dinas Kesehatan Luwu Utara kehadirannya 

sangat istimewa karena satu-satunya yang ada di Indonesia. Keberadaannya 

sangat diperlukan untuk menunjang tercapainya MDG (Millenium 

Development Goals) salah satunya dengan menurutnkan AKI (Akangka 

Kematian Ibu) sehingga diperlukan ketersediaan darah yang Aman, Tepat 

dan Berkualitas. Transfusi darah yang Aman,Tepat dan Berkualitas sangat 

diperlukan oleh pasien, oleh sebab itu sebelum pengambilan darah bagi 

pasien donor, dilakukan rangkaian pemeriksaan Kesehatan yang meliputi 
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Rekrutmen Donor Seleksi Donor, Pengambilan darah, Pengobatan 

Komponen darah, spesifikasi dan control mutu komponen darah, Uji saring 

terhadap penyakit infeksius melalui Transfusi darah  (IMLTD), pengujian 

serologi golongan darah untuk menghindari terjadinya Reaksi Transusi 

darah yaitu reaksi yang terjadi akibat ketidak cocokan darah yang berakibat 

fatal bagi pasien, penyimpanan darah sampai pada pendistribusian darah 

kepada pasien. Disamping pekerjaan teknis tesebut dilakukan juga 

pencatatan dan pelaporan yang selanjutnya akan dikirim kea Dinas 

Kesehatan Luwu Utara, Dinas keshatan Provinsi dan Kementrian 

Kesehatan. 

b. Visi dan Misi  

Upaya untuk merealisasikan kegiatan pelayanan darah yang aman tepat 

dan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan Praturan Mentri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan 

Transufi Darah, maka UPT transufsi darah memiliki Visi dan Misi sebagai 

berikut: 

a) Visi 

Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan darah yang aman dan tepat dan 

berkualitas. 

b) Misi  

Menjamin ketersediaan darah yang aman dan sistem pelayanan yang 

tepat dan berkualitas melalui: 

1) Pengerahan pelestarian donor darah yang sehat dan 

berkesinambungan. 
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2) Pengambilan darah yang aman dan nyaman 

3) Pengolahan komponen darah yang tepat 

4) Pengamanan darah yang optimal 

5) Penyimpanan dan pendistribusian darah yang maksimal. 

c. Sumber Daya Manusia  

1. Kepala UPT-TD     :  1 orang 

2. Kasubag tata usaha     :  1 orang 

3. P2D2S/ Administrasi/ Operasional Komputer :  3 orang 

4. Penunjang/ CS      :  2 orang 

5. Dokter penanggung jawab teknis   :  1 orang 

6. PTTD (Paramedis Teknologi Transfusi Darah) :  3 orang 

7. Analis Kesehatan     :  3 orang 

8. Perawat      :  7 orang 

d. Kompetensi  

1) Dokter, sudah bertugas selama 10 tahun di UTD hanya memiliki 

sertifikat seminar Transfusi darah belum pernah diberikan 

kesempatan untuk pelatihan khusus transfusi darah. 

2) 3 personil PTTD (1 PTTD Lulusan Jakarta dan 2 PTTD Lulusan 

Makassar) 

3) 1 Personil Analis (Sudah Memiliki Sertifikat Teknisi Transfuse 

Darah) 

4) 2 Personil Analis (Sudah Memiliki Sertifikat Teknisi Transfuse 

Darah) 

5) Perawat (Belum Bersertifikat Tentang Pelayanan Darah)  
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e. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

UPT. TRANSFUSI DARAH DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN LUWU UTARA 

 

\  Ka. UPT. TRANSFUSI DARAH 

ANDI BAHTIAR, SKM, M,M.Kes 

KASUBAG. TATA USAHA 

RANY MAYASARI, SKM 

KEUANGAN/BARANG 

 
Ns. ANDI NOVIANTI, , S. Kep 

 
HERMAWATI HUSAIN A.Md. 

AK 

P2D2S/ADM/OPERATOR 

 
IRMA, A.Md. Keb 

 
ADHAM NOR SYAEP, 

sS.Kom 
HERMAN SYAH, SE 

 

PENUNJANG 

 
ANDI IRFAN 

RUSDIN 

PENANGGUNG 

JAWAB TEKNIS 

 
Dr. Hj. FINT JE 

HJJJONTAH 

STAF TEKNIS 

HERMAWATI 

HUSAIN, A.Md. AK 
GEDE DARMA 

CANDRA, AP.TTD 
RESKI 

NURMAYASARI, 
MILDA HERMA, A. 

Md. AK 

PENANGGUNG JAWAB 

TEKNIS 

 

Ns. ANDI NOVIYANTI, S. Kep 

 
ANDI MIRNAWATI, A.Md. 

Kep 
HASNI, A.Md. AK 

MUH. ARAFIQ, A.Md. Kep 

HARDIYANTI, A.Md. Kep 

VERAWATI, AP. TTD 

Sumber: UPT Transfusi Darah Kabupaten Luwu Utara 

STAF MUTU 

 

HADRIANI HAMSIR, A. Md. 

Kep 
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f. Fasilitas fisik UPT Transfusi Darah 

1) Inventaris Barang 

Tabel 4.1 

Inventaris Barang 

No Nama Barang/ Alat Jumlah Kondisi Barang Ket 

1 Mobil Unit Donor Darah 1 Baik  

2 Ambulance Antar Jemput 1 Baik  

3 Centrifuge 1 Baik  

4 Incubator 1 Baik  

5 Ph Meter 1 Baik  

6 Rotator 1 Baik  

7 Gelas Ukur 1 500 ML Baik  

8 Beker Gelas 3 500 ML Baik  

9 Microskop 1 Baik  

10 Pinset 3 Baik  

11 Gunting 4 Rusak  

12 Klem 14 Baik  

13 Stetoscope 2 Baik  

14 Tromol Besar 1 Rusak  

15 Tromol Sedang 2 Rusak  

16 Tromol Kecil 2 Rusak  

17 Blood Bank 2 Baik  

18 Timbangan Darah 5 Baik  

19 Tensi 3 Baik  

20 Cool Box Mu 2 Baik  

21 Plate 3 Box 2 Baik/ 1 Rusak  

22 Incubator 2 Unit Rusak  

23 Rak Tabung Besar 1 Baik  

24 Rak Tabung Kecil 5 2 Baik/ 3 Rusak  

25 Mikro Pipet 7.25 Baik  

26 Mikro Pipet 7.500 Rusak  

27 Mikro Pipet 1.50 Rusak  

28 Mikro Pipet 1.5 Rusak  

29 Plasma Extraktor 1 Baik  

30 Cool Box Ruangan 2 Rusak  
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31 Centrifuge Refrigerator 1 Baik  

32 Incubator Grifol 1 Set -  

33 Ups 2 Baik  

34 Stabiliser 1 Baik  

35 Elektrik Sealer 1 Baik  

36 Sealer 6 Baik  

37 Timbangan Gantung 1 Baik  

38 Tempat Klem 1 Baik  

39 Kursi Merah 8 5 Rusak/ 3 Baik  

40 Kursi Lipat 6 Rusak  

41 Kursi Lab 1 Rusak  

42 Meja Lab 2 Baik  

43 Meja Resepsionis 2 Baik  

44 Lemari 3 Rusak  

45 Meja Tv 1 Rusak  

46 Lemari Kaca 1 Baik  

47 Loker 1 Rusak  

48 Tempat Tidur 4 Rusak  

49 Tempat Sampah 3 Baik  

50 Box Penyimpanan Barang 4 1 Baik/ 3 Rusak  

 

3. Gambaran Umum Desa Beringin Jaya 

 

a. Sejarah Desa Bringin Jaya 

Beringin Jaya merupakan slaah satu desa yang terletak di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang di bentuk tahun 1986. Secara administratif desa 

Beringin Jaya masuk dalam kecamatan Beebunta Selatan Kabupaten Luwu 

Utara. Sebagian dari bentuk pemerintah desa. Beringin Jaya memiliki beberapa 

dusun yaitu dusun mawar, cempaka 1, cempaka ii, anggrek, melati dan seruni 

desa beringin jaya berkisar 300 M dari ibu kota kecamatan dan kota kabupaten 

merupakan akses utama (masamba). Jalan ke kota, kecamatan  dan kabupaten 

merupakan akses utama penghubung  Desa Beringin Jaya dengan tempat yang 

lainnya. Perjalanan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. 
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Penduduk Desa Beringin Jaya pada umumnya dalah petani kaerna 

memang terletak di wilayah pedesaan. Bidang pertanian yang mayoritas 

mereka geluti adalah perkebunan rakyat kakao, Nilam dan Kelapa Sawit. Ada 

juga Sebagian kecil yang menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagaian 

lagi bergerak dibidang wiraswasta. Saat ini banyak pemuda Beringin Jaya yang 

pergi merantau dan bekerja di luar daerah. 

b. Demografi 

Desa Beringin Jaya terdiri dari 6 dusun yaitu dusun mawar, cempaka I, 

cempaka II, anggrek, melati dan seruni dalam pelaksanaan pembangunan 

jumlah penduduk juga sebagai penentu arah kebijakan desa, mengingat bahwa 

penduduk memiliki peran yang ganda kegiatan bisa menjadi subjek bisa juga 

menjadi objek dalam suatu kegiatan pembangunan dalam suatu desa. 

Tabel 4.2 

Daftar Penduduk Desa Beringin Jaya Berdasarkan Jenis 

Kelamin Tahun 2021 

 

No 

 

Tahun 

 

Dusun 

Jumlah 

Penduduk 

 

Jumlah 

L P 

1 2021 Cempaka I 112 110 222 

Cempaka II 113 116 229 

Mawar 264 244 508 

Anggrek 153 161 314 

Melati 155 127 282 

Seruni 121 130 251 
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c. Keadaan sosial 

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek kehidupan 

manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan 

kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat 

kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. 

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat 

kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan 

kewirausahaan dan pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan 

pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk 

pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan 

biasanya akan dapat mempertajam sistematika atau pola pikir individu, selain 

itu mudah menerima informasi yang menunjukkan tingkat rata-rata 

kesejahteraan warga dan penggangguran di desa beringin jaya. 

Tabel 4.3 

Kesejahteraan Warga 

No Uraian Jumlah 

1 Jumlah kepala keluarga 522 KK 

2 Jumlah penduduk miskin 198 KK 

3 Jumlah penduduk sedang 309 KK 

4 Jumlah penduduk kaya 15 KK 
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d. Keadaan ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa beringin jaya secara umum 

juga mengalami peningkatan, mata pencaharian tetap dibidang pertanian 

dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa 

Beringin Jaya terbatasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan 

perkebunan oleh karena itu pemerintah desa beringin jaya selalu 

mendorong bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik 

dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan 

pemerintah akan melakukan sosialisasi terhadap petani. 

Mata pencaharian penduduk di desa beringin jaya sebagaian besar 

masih berada disektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor 

pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. 

Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.4 

Mata Pencaharian Penduduk 

Petani Pedagang Buruh/ Tani Pns/ Tni/ 

  Polri 

Swasta Lain-Lain 

1.546 80 35 24 26 95 

 

e. Sarana Dan Prasarana Desa 

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri 

sendiri (Kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak 
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pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. 

1) Prasarana Kesehatan  

a) Posyandu : 2 Unit 

b) Lansia  : - Unit 

c) Posbindu  : - Unit 

d) Pustu  : - Unit 

e) Bidan Desa :1 Orang 

2) Prasarana Pendidikan 

a) Taman Kanak-Kanak/TK : 2 Unit 

b) SD/MI    : 3 Unit  

c) SLTP/MTs   : 3 Unit  

d) SLTA/MA   : 2 Unit 

e) TPA/TPQ   : 4 Unit 

3) Prasarana Umum Lainnya 

a) Tempat Ibadah   : 8 Unit 

b) Lapangan Olahraga : 1 Unit 

c) Gedung Serba Guna : Unit 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana merupakan tahapan berkelanjutan 

dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan 

pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses menyiapan ini 

membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu 

menghasilkan kepututsan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin 

sedar akan hak dan kewajibanya dalam pembangunan mampu memenuhi 
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kebutuhannya sendiri dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya 

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. 

f. Visi Dan Misi 

1) Visi 

 Beringin Jaya Yang Lebih Baik Dan Religius. 

2) Misi 

a) Terwujudkan pemerintahan desa yang jujur, bersih, Amanah dan 

berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 

b) Mengedepankan musyawara dan mufakat dalam kehidupan sehari-

hari baik dengan pemerintah maupun masyarakat desa, serta 

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang religius dan 

berbudaya. 

c) Meningkatkan profesional dan mengaktifkan seluruh perangkat 

desa. 

d) Membangunkan sarana dan prasarana yang memadai, merata dan 

tepat sasaran. 

e) Mewujudkan perekonomian desa yang berbasis pada ekonomi 

kerakyatan. 

f) Meningkatkan pelayanan Kesehatan desa yang maksimal. 

g) Meningkatkan kehidupan masyarakat di desa secara dinamis dalam 

segi keagamaan dan kebudayaan. 

h) Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk akses pertanian 

dan perkebunan. 

i)  
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g. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di 

dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki 

peranan dalam tata Kelola desa, yaitu: pemerintah desa, badan 

permusyawaratan desa dan Lembaga kemasyarakatan. Dalam undang-

undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan 

di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa 

dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa ini dijalankan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah desa atau yang disebut 

dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. 

Badan permusyawaratan desa adalah Lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan permusyawaratan desa 

berfungsi menetapkan peraturan desa Bersama kepala desa, penampung 

dan penyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah desa. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun 

warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau 

pemuka masyarakat lainnya, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
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Gambar 4.2 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BERINGIN JAYA 

KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemerintah Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu utara 
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DUSUN CEMPAKA I 

DUSUN MAWAR 

NUR CHOLIS 

DUSUN SERUNI 

ILYAS SYAHRIR 

ARWIN HEVI HIDAYAT 

HASNA NURDIN 

BASO ASRI MUH.IKSANUDDIN 

DUSUN CEMPAKA II DUSUN ANGGREK DUSUN MELATI 

MANDASINI ABD.WAHAB 
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4. Gambaran Umum UPT Puskesmas Lara 1 

 

a. Keadaan Geografis UPT Puskesmas Lara 1 

Secara geografis puskesmas lara terletak di kecamatan baebunta 

kabupaten luwu utara yang beribukota di baebunta terletak antara 01° 53° 19-

02° 55’36° Lintang Selatan dan 1190° 47’46°- 120° 37’44° Bujur Timur, 

yang berbatasan dengan: 

Di sebelah Utara  : Desa Tarobok Wilayah PKM Baebunta 

Di sebelah Selatan  : Dengan Kecamatan Malangke Barat 

Disebelah Timur   : Desa Salulemo 

Disebelah Barat   : Dengan Kecamatan Sabbang 

Wilayah kerja Puskesmas Lara 1 Kecamatan Baebunta dilewati oleh 1 

buah sungai besar yang bermuara di Teluk Bone.Sungai Rongkong dengan 

Panjang 60 km merupakan sungai terpanjang. 

Tahun 2018 secara administrative wilayah kerja puskesmas lara 1 

Kecamatan Baebunta terbagi menjadi 9 desa 47 dusun. Dimana 9 desa 

tersebut sebelum menjadi desa definitive merupakan unit pemukiman 

transmigrasi. Iklim Luwu Utara termasuk iklim tropis, dengan curah hujan 

rata rata 261,88 mm dan suhu udara 27,09 dengan kelembapan rata-rata 29,00 

Km
2
 dan desa dengan luas wilayahnya terkecil adalah desa sumpira. 

a. Keadaan Kesehatan 

Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan 

menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit 

dan atau gangguan Kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk 

mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, 



44 

 

 

biologi, maupun sosial. Sedangkan menurut WHO, Kesehatan lingkungan 

meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan 

segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan 

control dari Kesehatan lingkungan berpotensial untuk mempengaruhi 

Kesehatan. 

Komponen perilaku dan lingkungan sehat merupakan sasaran utama 

promosi Kesehatan. Promosi Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan 

masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan dan melindungi Kesehatan 

(WHO). Pelaksanaan kegiatan promosi Kesehatan bukanlah pekerjaan mudah 

karena menyangkut aspek perilaku yang erat kaitannya dengan sikap, 

kebiasaan, kemampuan, potensi dan faktor budaya pada umumnya. 

Selanjutnya perilaku Kesehatan adalah hal-hal yang dilakukan oleh manuisa 

yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan kemampuan yang dapat 

berdampak positif atau negatif terhadap Kesehatan. 

Keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap Kesehatan, 

akan disajikan beberapa indikator yang berkaitan dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat, sanitasi total berbasis masyarakat, kabupaten sehat dan 

Kawasan tanpa rokok, serta posyandu purnama dan mandiri. 

Keadaan Kesehatan di puskesmas lara 1 dapat dilihat dari angka harapan 

hidup. Selama lima tahun, tren angka harapan hidup menunjukkan 

peningkatan. 

b. Sarana Kesehatan  

Pembangunan Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu, 

jangkauan dan pemerataan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, 
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dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka penyediaan saran/ fasilitas 

pelayanan Kesehatan sangat penting artinya. Jika dilihat dari tujuan 

pembangunan Kesehatan di puskesmas lara 1 yaitu untuk meningkatkan 

derajat Kesehatan masyarakat. Maka peranan sarana Kesehatan sangat 

menentukan pencapaian tujuan ini. Pembangunan sarana Kesehatan pada 

dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana 

Kesehatan sebagai wujud upaya peningkatakan akses masyarakat terhadap 

pelayanan Kesehatan yang berkualitas. 

Seiring dengan perkembangan waktu, tuntunan masyarakat 

terhadap pelayanan Kesehatan yang berkualitas jyga semakin meningkat, 

disamping itu permasalahan Kesehatan juga semakin kompleks dan 

mendesak untuk ditangani. Karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas 

pelayanan Kesehatan menjadi hal wajib yang harus dilaksanakan. Sarana 

Kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas lara 1 meliputi puskesmas 

(rawat inap) puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan poskesdes. 

c. Akses dan mutu pelayanan Kesehatan 

Dalam pelayanan Kesehatan, akses serta mutu pelayanan 

Kesehatan kepada masyarakat. Ketersediaan sarana pelayanan Kesehatan 

merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga semua masyarakat bisa 

mengakses ke sarana pelayanan Kesehatan merupakan tanggung jawab 

pemerintah sehingga semua masyarakat bisa mengakses ke sarana 

pelayanan Kesehatan. Selain akses, hal yang sangat berperan lainnya 

adalah mutu pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan yang diberikan 

haruslah merupakan pelayanan Kesehatan yang bermutu sehingga akan 
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berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan yang pada akhirnya akan 

semakin meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat di puskesmas lara 1. 

Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan Kesehatan, di 

wilayah puskesmas lara 1, 8 dari 9 desa sudah memiliki pustus dan 

poskesdes. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat bisa mengakses 

pelayanan Kesehatan. 

Terkait dengan mutu pelayanan Kesehatan, pemerintah 

memberlakukan regulasi terkait akreditasi fasilitas Kesehatan. Akreditasi 

puskesmas merupakan suatu keharusan agar pelayanan Kesehatan yang 

diberikan semakin optimal. Dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 

tahun 2015 disebutkan bahwa puskesmas, klinik pratama, tempat praktik 

mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib terakreditasi. 

Hal ini menjadi dasar tahun 2019 puskesmas lara 1 telah terakreditasi. 

d. Upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat 

Upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat adalah salah satu 

wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan Kesehatan. 

UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas 

dasar kebutuhan masyarakat dengan bimbingan dari petugas puskesmas 

lintas sektor dan Lembaga terkait lainnya. 

e. Sumber daya manusia Kesehatan di puskesmas 

Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014, 

pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu jenis fasilitas 

pelayanan Kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya Kesehatan. 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan 
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upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat 

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk 

mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 

wilayah kerjanya. 

Sumber daya manusia Kesehatan di puskesmas terdiri atas tenaga 

Kesehatan dan tenaga penunjang (non tenaga Kesehatan). Jenis dan jumlah 

tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan seharusnya dihitung 

berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah 

pelayanan yang diselenggarakan jumlah penduduk dan persebarannya, 

karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas 

pelayanan Kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja dan 

pembagian waktu kerja. 

Jenis tenaga Kesehatan di puskesmas lara 1 paling sedikit terdiri 

atas: dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga 

Kesehatan masyarakat, tenaga Kesehatan lingkungan, ahli teknologi 

laboratorium medis, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Tenaga 

Kesehatan di puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, 

standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, 

menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan 

keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan Kesehatan 

dirinya dalam bekerja. 

Jumlah sumber daya manusia Kesehatan yang bertugas di 

puskesmas lara 1dan jaringannya (pustu, polindes dan poskesdes) pada 

tahun 2018 tercatat sebanyak 24 orang. Diantara 24 orang tersebut, 8 
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orang atau sebesar 33,33% adalah tenaga Kesehatan yang terbesar di 

seluruh pustu dan poskesdes dan 1 orang tenaga penunjang/ pendukung 

Kesehatan. 
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f. Struktur Organisasi 

Gambar 4.3 

STRUKTUR ORGANISASI  

UPT PUSKESMAS LARA 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Struktur Organisasi UPT Puskesmas Lara 1 

MAHA AMIN, SKM 

Kepala UPT puskesmas 

SAMAN, AMK 

Pelaksana TU 

Nur Asisah M, AMKG. 

Sistem Informan 

Puskesmas 

Sumarni, AMAK 

Rumah Tangga 

Keuangan: 

BOP : Muh. Hasanuddin, SKM 

BOK : Inda Novitania Kasdi, 

SKM 

JKN : Muh. Hasanuddin, SKM 

 

Saman, AMK 

Kepegawaian 

Penanggung Jawab 

Upaya Kesehatan 

Masyarakat Esensial & 

Perkesmas 

Sirdayati Bunga Tasik, S.St 

Penanggung Jawab Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

Pengembangan 

Indah Novitania Kasdi, SKM 

Penanggung Jawab 

Upaya Kesehatan 

Perorangan, 

Kefarmasian & Lab 

Dr. Safaruddin 

Penanggung Jawab Jaringan 

Pelayanan Puskesmas & Jejaring 

Fasyankes 

Drg. Arie Andi Dhayan Tomaisuri, 

SKG 

1. Pelayanan Promosi 

Kesehatan & UKS : 

 Drg. Arie A. Dhayan 

Tomaisuri, SKG 

2.  Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan: 

 Inda Novitania Kasdi, 

SKM 

3. Pelayanan KIA – KB:  

 Sirdayati Bunga Tasik, 

SSt 

4. Pelayanan Gizi: 

 Tri Suhartini, S.Tr. 

GZ. 

5. Pelayanan Pencegahan & 

Pengendalian Penyakit: 

 P2 TB-Paru & Kista : 

- Saman, AMK 

1. Pelayanan Kesehatan 

Jiwa : 

- Jamila Syahrir, 

S.Kep 

2. Pelayanan Kesehatan 

Gigi Masyarakat : 

- Drg. Arie A. Dhayan 

Tomaisuri, SKG. 

3. Pelayanan Kesehatan 

Tradisional 

Komplementer: 

- Muh. Hasanuddin, 

SKM 

4. Pelayanan Kesehatan 

Olahraga : 

- Rini Hidayanti, SKM 

5. Pelayanan Kesehatan 

Indera : 

- Nur Asisah M, 

AMKG. 

1. Pelayanan Pemeriksaan 

Umum: 

- Dr. Safaruddin  

2. Pelayanan Kesehatan 

Gigi & Mulut: 

- Drg. Arie A. Dhyana 

Tomaisuri, SKG. 

3. Pelayanan KB: 

- Sirdayati Bunga 

Tasik, S.ST. 

4. Pelayanan Gawat 

Darurat 

- Harisa, S.Kep 

5. Pelayanan Gizi: 

- Maha Amin, SKM 

6. Pelayana Persalinan: 

- Nurhasanah Zakaria, 

A.Md.Keb 

 

 

1. Puskesmas Pembantu: 

 Pustu Lara: 

- Marwah Andriani, 

A.Md.Keb 

 Pustu Mukti Tama: 

- Rosmawati Batara, 

A.Md.Keb 

 Pustu Lawewe: 

- Rahmawati, A.Md.Kep 

2. Puskesmas Keliling: 

 Ismaruddin, S.Kep 

3. Bidan Desa: 

 Poskesdes Marannu: 

- Resmiyanti, A.Md.Keb 

 Poskesdes Sumpira: 

- Nuryadin, A.Md.Keb 
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B. Hasil Penelitian 

 

Pelayanan publik merupakan ujung tombak birokrasi yang langsung 

berhadapan dengan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam meningkatkan 

pelayanan publik tentunya ada inovasi yang dilakukan guna meningkatkan 

pelayanan yang di berikan kepada masyarakat. Inovasi pelayanan bertujuan 

untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik sehingga pelayanan 

publik yang berkelanjutan dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat dapat terwujud. 

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut dengan 

Puskesmas merupakan fasilitas    kesehatan    tingkat    pertama    yang    

menyelenggarakan    Upaya    Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat (UKM) guna peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat dilingkup wilayah kerjanya.  Pada dasarnya pelayanan kesehatan 

tingkat pertamadi perlukan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan atau 

pengobatan tahap pertama mengenai penyakit yang dikeluhkan dan 

mendeteksi lebih dini risiko penyakit yang bisa diderita baik karena faktor 

keturunan maupun bukan keturunan. Sebagai fasilitas pelayanan, Puskesmas 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kinerja 

pelayanan publik pada Puskesmas juga selalu dipantau guna tercapainya visi 
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dan misi serta guna mengawasi arah pertumbuhan Puskesmas tersebut. 

Semakin baiknya kinerja pelayanan publik yang diterapkan maka semakin 

baik pula arah pertumbuhannya, visi dan misinyapun mudah untuk dicapai. 

Untuk itu sangat penting bagi sebuah   fasilitas   pelayanan   agar   dapat   

melaksanakan kinerja   pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

penyusunan standar pelayanan publik yang berlaku sehingga arah 

pertumbuhan kinerja pelayanannya pun tertata dan terkontrol dengan baik.   

Pada Penelitian ini menggunakan Teori Everett M. Rogers, 2003 

dengan empat indikator yaitu keuntungan yang relatif, kesesuaian, kerumitan 

dan kemudahan di amati. 

a. Keuntungan yang Relatif  (Relative Adventage) 

Keuntungan yang relatif yaitu tingkat persepsi sebelum dilaksanakan 

inovasi kampung penyelamat jiwa di puskesmas Lara 1, dilihat dari 

bagaimana pemerintah mengimplementasikan ke masyarakat.  

Indikator Keuntungan yang relatif adalah kadar atau tingkat sebuah 

inovasi dipersepsikan lebih baik dari pada ide inovasi sebelumnya. Biasanya 

keuntungan relatif diukur dalam terminologi ekonomi, tetapi faktor prestise 

sosial, kenyamanan, dan kepuasan sering menjadi komponen yang tak kalah 

penting. Semakin banyak keuntungan relatif yang dirasakan sebuah inovasi, 

maka akan semakin cepat laju tingkat adopsinya. Dalam Penelitian ini yang 

dimaksudkan dengan keuntungan yang relatif yaitu tingkat persepsi sebelum 

dilaksanakan inovasi Kampung Penyelamat Jiwa dengan telah di laksanakan 

inovasi Kampung Penyelamat jiwa di Puskesmas Lara 1.  



52 

 

 

Berikut hasil wawancara Bersama AB sebagai Inovator Kampung 

penyelamat Jiwa 

“Inovasi kampung penyelamat jiwa itu ada dua sisi yang perlu 

diperhatikkan karna kalau hanya sekedar donor darah diluar sana 

banyak donor darah, kalau kampung penyelamat jiwa ini yang pertama 

yaitu terbentuk pengurus kampung penyelamat jiwa jadi sudah ada 

pengurus sehingga jika ada yang membutuhkan darah bisa langsung 

terlayani jika membutuhkan darah. Kemudian yang kedua bapak ibu 

yang pendonor dikampung tersebut kalau misalnya pada saat skrining 

ada masalah dengan kesehatannya bisa langsung dikonsulkan ke 

pasiankes terdekat, kalau misalnya tidak bisa terlayani langsung di 

rujuk ke rumah sakit dan disana ada dua yang dilakukan yaitu yang 

pertama terapi kesehatan untuk pelayanan donor darah dan terapi 

kesehatan untuk pendonor yang tidak memenuhi syarat sebagai 

pendonor”.  (Hasil Wawancara pada Tanggal 18 Januari 2022). 

 

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa indikator 

keuntungan berjalan sesuai dengan teori inovasi, dalam pelakasanaan 

Inovasi Kampung penyelamat jiwa terdapat keuntungan didalamnya 

diantaranya yaitu yang pertama terbentuknya pengurus kampung 

penyelamat jiwa disetiap kampung atau dusun yang lebih berfokus pada 

pendonor darah dan yang kedua masyarakat mendapatkan pengecekan 

Kesehatan secara rutin yaitu adanya terapi Kesehatan untuk pelayanan 

donor darah dan kedua terapi Kesehatan bagi pendonor yang tidak 

memenuhi persyaratan. Hal senada juga di sampaikan oleh RM sebagai 

Petugas UPT Transfusi darah Luwu Utara. 

“Saya hanya menambahkan yang dikatakan oleh bapak bahtiar 

selaku inovator kampung penyelamat jiwa bahwa inovasi ini saling 

menguntungkan oleh pendonor ataupun yang didonorkan karena 

pendonor yang mempunyai gangguan kesehatan dapat segera berobat 

tanpa harus menunggu penyakit mereka semakin parah tanpa 

mengeluarkan biaya dan untuk yang didonorkan dapat mendapatkan 

stok darah secara gratis tanpa mencari calon pendonor dan membayar 

calon pendonor tersebut”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Januari 

2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa 

inovasi kampung penyelamat jiwa memiliki keuntungan satu sama lain 

antara pendonor dan juga yang didonorkan. Untuk pendonor dapat 

melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menunggu penyakitnya lebih 

parah tanpa mengeluarkan biaya dan juga untuk yang didonorkan juga dapat 

mendapatkan stok darah tanpa mencari pendonor dan mengeluarkan biaya 

untuk membayar pendonor tersebut. Selanjutnya wawancara Bersama MA 

sebagai kepala UPT puskesmas Lara 1. 

“ Inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan  pelayanan dibidang 

kesehatan dalam hal melakukan donor darah, keuntungannya sendiri 

itu mempermudah pemerintah desa dalam hal pelayanan kesehatan 

melalui inovasi kampung penyelamat jiwa yang dimaksudkan 

mempermudah masyarakat yaitu masyarakat mudah memperoleh darah 

bagi yang membutuhkan terutama untuk ibu hamil yang akan 

melahirkan dan juga untuk yang mendonorkan darah memperoleh 

keuntungan bagi kesehatannya.”(Hasil wawancara Pada 20 Januari 

2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa keuntungan 

relatif dalam inovasi kampung penyelamat jiwa yaitu keutungan dalam 

pelayanan Kesehatan mempermudah pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam hal Kesehatan. Hal serupa di sampaikan A 

sebagai Kepala Desa Beringin Jaya. 

“Menurut saya keuntungan dari dilaksanakan inovasi kampung 

penyelamat jiwa didesa beringin jaya tepatnya di UPT Puskesmas lara 

1 tentunya yaitu mempermudah masyarakat dalam memperoleh darah 

terutama bagi yang ingin melahirkan atau ibu hamil dan juga 

keuntungannya juga untuk masyarakat yang mendonor kesehatannya 

lebih terkontrol”. ( Hasil Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa 

pelaksanaan inovasi kampung penyelamat jiwa di UPT Puskemas Lara 1  

berjalan sesuai dengan Indikator keuntungan yang relatif dalam pelaksanaan 

dan sebelum pelaksanaan inovasi kampung penyelamat jiwa tedapat 

keuntungan yang di peroleh baik itu pemerintah dan utama bagi  

masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara Bersama ABI sebagai sekertaris 

Desa Bringin Jaya 

“Keuntungan inovasi ini dilaksanakan didesa beringin jaya selain 

untuk masyarakat juga bagi pemerintah desa memberikan kemudahan 

pemerintah desa dalam melayani masyarakat dari  segi kesehatan”. 

(Hasil Pada 19 Januari). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa 

Inovasi Kampung penyelamat jiwa yang di implementasi kan di UPT 

puskesmas Lara 1 memiliki keuntungan sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya inovasi tersebut hal senada juga di sampaikan oleh 

masyarakat. Berikut hasil wawancara Bersama J Sebagai masyarakat 

“ Kalau dari mayarakat itu sendiri dek keuntungannya yaitu 

masyarakat bisa melakukan kontrol kesehatan secara rutin dan gratis 

kemudian mempermudah masyarakat dalam memperioleh darah ketika 

ada yang membutuhkan karna darah yang telah didonor itu kalau tidak 

diperlukan untuk membantu ibu hamil yang melahirkan bisa digunakan 

untuk masyarakat lain, misalnya kasus kecelakaan.” (Hasil wawancara 

pada tanggal 19 Januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Pelayanan 

Publik UPT Puskesmas Lara 1 melalui Inovasi Kampung penyelamat jiwa 

berjalan sesuai dengan Indikator Keuntungan yang relatif  hal serupa juga 

disampaikan oleh masyarakat. Berikut hasil wawancara Bersama K 

masyarakat Beringin Jaya. 
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“Jadi keuntungan kampung penyelamat jiwa ini menurut saya ada 

dua yaitu yang pertama untuk menolong orang lain dan yang kedua 

untuk kesehatan kita sendiri, karena setiap saya malakukan donor 

darah dilakukan pengecekan kesehatan dan juga setelah melakukan 

donor darah saya merasa lebih fres dan merasa lebih sehat dari yang 

sebelumnya” (Hasil K pada tanggal 19 Januari 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas keuntungan yang relatif dalam 

inovasi kampung penyelamat jiwa dirasakan juga oleh masyarakat baik 

dalam segi Kesehatan maupun dalam segi sosial hal senada di sampaikan 

oleh B masyarakat desa Beringin Jaya. 

“Inovasi ini pertama kali dilaksanakan didesa lara dan partisipasi 

masyarakat cukup tinggi, berbicara soal keuntungan tentunya 

keuntungan untuk masyarakat yang pertama yaitu teredukasi terkait 

pentingnya donor darah dan juga membantu mepermudah masyarakat 

dalam memperoleh darah karna tidak lagi harus pergi ke rumah sakit 

untuk melakukan donor darah karena sudah ada petugas dari upt 

transfusi darah “kampung penyelamat jiwa” (Hasi wawancara pada 

tanggal 19 Januari 2022). 

 

Selanjutnya Berdasarkan Hasil Wawancara oleh RY sebagai 

pendonor: 

“Dalam Inovasi ini yang bertujuan untuk tersedianya stok darah 

para ibu hamil yang membutuhkan tetapi kami sebagai pendonor juga 

mendapatkan keuntungan yaitu pemeriksaan kesehatan secara gratis 

seblum penyakit tambah parah ” (Hasi wawancara pada tanggal 19 

Januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas keuntungan yang relatif dalam 

inovasi kampung penyelamat jiwa selain di rasakan oleh target ibu hamil 

tetapi bagi pendonor juga dapat merasakan keuntungan seperti pemeriksaan 

kesehatan sebelum penyakit yang dialami tambah parah. Hal senada di 

sampaikan oleh AF sebagai pendonor desa Beringin Jaya bahwa: 
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“Iya memang kami ini sebagai pendonor selain membantu dari segi 

sosial yang membutuhkan yaitu ibu hamil, kami juga dapat terbantu 

dengan gratisnya biaya pemeriksaan utamanya biaya skrining.” (Hasi 

wawancara pada tanggal 19 Januari 2022). 

 

Berdasarkan keseluruhan wawancara informan diatas di atas dapat 

disimpulkan bahwa pelakasanaan Inovasi Kampung penyelamat jiwa 

terdapat keuntungan yaitu yang pertama terbentuknya pengurus kampung 

penyelamat jiwa disetiap kampung atau dusun yang lebih berfokus pada 

pendonor darah dan yang kedua masyarakat mendapatkan pengecekan 

Kesehatan secara rutin yaitu adanya terapi Kesehatan untuk pelayanan 

donor darah dan kedua terapi Kesehatan bagi pendonor yang tidak 

memenuhi persyaratan. Inovasi kampung penyelamat jiwa memiliki 

keuntungan satu sama lain antara pendonor dan juga yang didonorkan. 

Untuk pendonor dapat melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum 

menunggu penyakitnya lebih parah tanpa mengeluarkan biaya dan juga 

untuk yang didonorkan juga dapat mendapatkan stok darah tanpa mencari 

pendonor dan mengeluarkan biaya untuk membayar pendonor tersebut. 

Selain di rasakan oleh target ibu hamil tetapi bagi pendonor juga dapat 

merasakan keuntungan seperti pemeriksaan kesehatan sebelum penyakit 

yang dialami tambah parah. Adanya inovasi ini dapat mengurangi biaya 

yang di keluarkan masyarakat untuk melalukan donor darah bagi keluarga 

yang membutuhkan darah serta bagi calon pendonor tidak mengeluarkan 

biaya dalan pengecekan kesehatan (Skrining).  

Kemudian berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terkait keuntungan 

(relative adventage) yang relatif pada kampung penyelamat jiwa yaitu 
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keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat sangat terlihat . dengan adanya 

inovasi Kampung penyelamat jiwa yang saling menguntungkan bagi para 

pendonor dan yang didonorkan mendapatkan pelayanan gratis, berbeda 

dengan sistem sebelumnya stok darah tidak menentu ketika ada ibu hamil 

yang pendarahan dan membutuhkan juga mengeluarkan biaya untuk 

membeli kebutuhan darah yang dibutuhkan. 

Pelaksanaan Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa 

Gambar 4.4 

Registrasi Calon Pendonor Darah 

 

Gambar 4.5 

Pemeriksaan Kesehatan 
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Gambar 4.6 

Pengambilan Darah 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan kegiatan pemeriksaan (skrining) 

oleh masyarakan atau sebagai calon pendonor. 
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Tabel 4.5 

Penerapan Kampung Penyelamat Jiwa 

No Lokasi Penerapan Kampung Penyelamat Jiwa 

Kecamatan Desa 

1 Tanah lili - Desa karondang 

- Desa Mente 

- Desa kareang  

- Desa patila  

- Desa bunga pati  

- Desa sedaninamun 

2 Sukamaju  - Desa sukamaju  

- Desa katulungan  

- Desa minang tallu  

- Desa mulya sari  

- Desa gunung indah 

3 Bone  - Desa pattoloang  

- Kelurahan bone-bone  

4 Masamba  - Desa baloli 

- Desa lapapa  

- Kelurahan kappuna  

- Kelurahan bone 

- Kelurahan bone tua 

- Kelurahan baliase  

- Desa masamba  

- Desa sepakat  

5 Baebunta  - Desa mario  

- Desa salulemo 

- Desa marannu 

- Desa tarobok  

- Desa baebunta 

6 Baebunta 

selatan  
- Desa beringin jaya  

- Desa lemo-lemo 

7 Malangke  - Desa giri kusuma 

- Desa tolada  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Inovasi Kampung 

penyelamat jiwa sudah di terapkan di beberapa kecamatan dan desa yang 

tersebar di Kabupaten Luwu Utara. 
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Tabel 4.6 

Keuntungan Dan Manfaat Berdasarkan Hasil Wawancara 

No Keuntungan Manfaat  

1 Terbentunya pengurus kampung 

penyelamat jiwa 

Melakukan kontrol 

kesehatan secara rutin 

dan non biaya setiap 3 

bulan sekali 

2 pada saat melakukan skiring terdapat ada 

masalah kesehatan pada calon pendonor 

bisa langsung cek ke pasiankes terdekat 

dengan non biaya administrasi 

Dapat mengetahui 

apakah pendonor 

memiliki riwayat 

penyakit atau tidak  

3 Membantu orang lain Dapat meningkatkan  

kepedulian terhadap 

orang lain  

4 Melakukan terapi kesehatan untuk 

pelayanan donor darah bagi calon 

pendonor yang tidak memenuhi syarat 

sebagai pendonor 

Dapat memperoleh 

layanan kesehatan tidak 

hanya untuk pendoror 

tetapi juga bagi 

masyarakat yang belum 

memenuhi syarat 

5 Mempermudah pemerintah desa dalam 

melayani masyarakat dari segi kesehatan 

Dapat meningkat kan 

pelayana pemerintah 

terutama dalam bidang 

Kesehatan 

6 Teredukasi terkait pentingnya donor 

darah dan mempermudah masyarakat 

dalam memperoleh darah jika 

membutuhkan 

Masyarakat dapat 

mengerti dan tahu 

dampak positif dan 

dampak negatif dari di 

lakukannya donor 

darah 

 

Berdasarkan tabel diatas penerapan inovasi kampung penyelamat jiwa 

di desa Bringin Jaya UPT puskesmas Lara 1 berjalan dengan baik antusias 
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masyarakat dalam melakukan donor darah cukup tinggi di bandingkan 

dengna desa-desa yang lain. 

Tabel 4.7 

Keuntungan Dari Segi Ekonomis Masyarakat (Pendonor) 

Biaya Transportasi 

Dara ke UTD 

Biaya Skrining 

Kesehatan di RS 

Biaya Skrining di 

Kampung Donor 

Rp. 70.000 Pulang 

Pergi 

Rp. 319.150 Rp. 0 

Berdasarkan Tabel Diatas menunjukkan bahwa Masyarakat dapat 

menghemat biaya pemeriksaan sebanyak Rp. 389.150 

b. Kesesuaian (Compatibility) 

Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu tolak ukur 

kepuasan yang berefek terhadap keinginan masyarakat untuk kembali pada 

institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang efektif. Untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga dapat 

memperoleh kepuasan yang ada pada akhirnya dapat meningkatkan 

kepercayaan pada puskesmas melalui pelayanan kepada masyarakat. 

Indikator Kesesuaian adalah tingkat sebuah inovasi dipersepsikan 

konsisten dengan nilai-nilai yang sudah ada, pengalaman masa lalu, serta 

sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang potensial sebagai pengadopsi. 

Sebuah ide yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma di dalam 
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sebuah sistem sosial, tidak akan diadopsi secepat seperti inovasi yang 

sesuai. 

Kesesuaian adalah tingkat kesesuaian antara inovasi yang akan 

dilakukan dengan nilai-nilai, pengalaman masa lalu dan kebutuhan potensial 

dari adopter. Suatu ide yang memiliki kesesuaian maka akan mengurangi ke 

tidak pastiannya bagi calon adopter sehingga tidak ada keraguan untuk 

mengadopsi. Pertama, suatu inovasi harus memiliki kesesuaian dengan 

sistem nilai dan kepercayaan dari sosial budaya setempat, apakah inovasi 

tersebut tidak melanggar nilai-nilai atau sistem kepercayaan yang ada di 

suatu sistem sosial. Kedua, ide-ide yang diperkenalkan sebelumnya, apakah 

inovasi tersebut masih sesuai dengan ide-ide yang lebih dahulu ada di suatu 

sistem sosial tersebut. Ketiga, kebutuhan adopter untuk melakukan inovasi, 

apakah inovasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. 

Kesesuaian yang di maksud kan dalam inovasi kampung penyelamat 

jiwa yaitu dalam penerapan kampung penyelamat jiwa memiliki kesesuaian 

dengan sistem nilai dan kepercayaan sosial budaya di tengah masyarakat 

Beringin Jaya.  

Berikut hasil wawancara Bersama AB sebagai Inovator kampung 

penyelamat jiwa. 

“Kesesuaian inovasi kampung penyelamat jiwa di dukung dengan 

adanya sosialisasi dengan edukasi memotivasi masyarakat untuk 

mendukung Inovasi ini karna sebagian besar masyarakat masih belum 

tahu tentang pengaruh dari inovasi kampung penyelamat jiwa ini, dan 

inovasi ini sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku 



63 

 

 

dimasyarakat sehingga tidak melanggar sistem sosial yang ada di 

masyarakat”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Inovasi 

Kampung Penyelamat Jiwa yang di laksanakan di UPT Puskesmas Lara 1 

berjalan sesuai dengan indikator Kesesuaian yaitu Pelaksanaan Kampung 

penyelamat jiwa sesuai dengan sistem nilai dan kepercayaan sosial budaya 

yang ada di tengah masyarakat Desa Beringin Jaya. Hal senada disampaikan 

RM sebagai staf UPT transfuse darah Kabupaten Luwu Utara. 

 

“Kesesuaian inovasi ini dilaksanakan dan di dukung juga 

dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sehingganya 

mempermudah kami untuk merealisasikan atau mengimplementasikan 

inovasi ini” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Inovasi 

Kampung penyelamat jiwa selain memiliki kesesuaian dengan nilai dan 

norma yang berlaku di masyarakat di dukung juga dengan adanya sosialisasi 

dan edukasi yang di lakukan di tengah masyarakat agar termotivasi untuk 

melakukan pendonoran dara. Berikut hasil wawancara Bersama senada di 

sampaikan oleh MA Sebagai Kepala UPT Puskesmas Lara 1. 

“Tentunya inovasi ini ada kesesuaiannya bagi masyarakat 

karna inovasi ini dilaksanakan tidak melanggar norma yang berlaku di 

masyarakat, karna dengan adanya inovasi kampung penyelamat jiwa 

ini dapat menolong masyarakat , bagi masyarkat yang ingin  pendonor 

darah melakukan skrining darah bagi calon donor darah, pendataan 

calon donor, pengisian formulir donor, pemeriksaan kesehatan oleh 

dokter, pengambilan donor darah, kemudian pemberian snack donor 

dan observasi setelah donor darah hal ini dilakukan agar berjalan 

dengan baik dan masyrakat mengerti mengenai donor darah” (Hasil 

wawancara pada 20 Januari 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat dalam pelaksanaan 

kampung penyelamat jiwa di UPT Puskesmas Lara 1 berjalan sesuai dengan 

nilai dan norma masyarakat yaitu berjiwa sosial dan semngat 
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bergotongroyong dalam membantu masyarakat lain dengan maslah 

kesehatan utamanya ibu hamil yang berlaku. hal senada di sampaikan A 

sebagai kepala Desa Beringin Jaya. 

“Berbicara Tentang Kesesuaian Inovasi Kampung Penyelamat 

Jiwa Ini Dilaksanakan Tentu Sesuai Dengan Niilai Dan Norna Yang 

Berlaku Dimasyarakat Sehingga Inovasi Ini Dapat Di Terima Baik 

Oleh Masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Januari 2022) 

 

Hal serupa juga di sampaikan ABI sebagai sekertaris Desa Beringin 

Jaya. 

 

“Inovasi ini di jalankan tentunya mempumyai kesesuaian di 

tengah masyarakat apalagi inovasi ini sebelum dilaksanakan di adakan 

terlebih dahulu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui 

edukasi dan sosialisasi tersebut pemerintah desa dan masyarakat dapat 

menilai bahwa inovasi ini sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang 

berlaku ditengah masyarakat“(Hasil wawancara Pada tanggal 19 

Januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah Desa Beringin jaya dalam pelaksanaan Pelayanan publik Inovasi 

Kampung Penyelamat jiwa berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai 

yang berlaku di masyarakat hal tersebut di dukung dengan adanya edukasi 

dan sosialisasi yang dilakukan di tengah masyarakat sehingga masyarakat 

dapat dengan mudah memahami tujuan dari pelaksanaan kampung 

penyelamat jiwa hal senada disampaikan oleh J sebagai masyarakat Desa 

Beringin Jaya. 

“Saya selaku masyarakat yang turut berpartisipasi dalam inovasi ini 

merasa bahwa inovasi ini memiliki kesesuaian ditengah masyarakat 

karna inovasi ini banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat” 

(Hasil wawancara  pada tanggal 20 Januari 2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas Inovasi Kampung penyelamat 

jiwa memiliki kesesuaian dengan nilai dan norma yang berlaku di 

masyarakat hal senada disampaikan oleh K masyarakat desa Beringin Jaya. 

“Seperti yang saya katakan tadi inovasi ini memiliki keuntungan yang 

berarti sudah ada kesesuaian dalam penerapan inovasi ini ditengah 

masyarakat.”(Hasi wawancara pada 18 Januari 2022). 

 

Hal senada di sampaikan B sebagai masyarakat Desa Beringin Jaya.  

 

“Kalau Dari Saya Inovasi Ini Selama Inovasi Ini Dijalankan 

Tidak Ada Ketimpangan Yang Artinya Tidak Melanggar Aturan Yang 

Berlaku Apalagi Ini Dilaksanakan Langsung Oleh Upt Transfusi Darah 

Yang Tentunya Sudah Melalui Prosedur Dan Peraturan Pemerintah 

Setempat.” (Hasil wawancara pada 19 Januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara Bersama masyarakat Desa Beringin 

Jaya Pelayanan Publik Inovasi Kampung Penyelamat jiwa di UPT 

Puskesmas Lara 1 sesuai dengan ini dikator kesesuaian. Inovasi ini di 

implementasikan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat 

dan di dukung dengan adanya sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat. 

Selanjutnya berdasarkan wawancar oleh IN sebagai pendonor dara: 

“Kita sebagai pendonor termotivasi karena adanya edukasi dari 

pemerintah dan sosialisasi tentang upaya dan tujuan inovasi ini apa 

dan apa dampaknya bagi kami dan bagi masyarakat lain yang 

membutuhkan.” (Hasil wawancara pada 19 Januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara Bersama pendonor Desa Beringin Jaya 

Pelayanan Publik Inovasi Kampung Penyelamat jiwa di UPT Puskesmas 

Lara 1 bahwa dengan adanya motivasi dilakukan oleh pemerintah dengan 

melakukan edukasi dan sosialisasi tentang tidak bahayanya pendonoran 

tersebut tetapi mempunyai dampak tujuan positif kepada masyarakat. 
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Kemudian berdasarkan keseluruhan hasil wawancara informan dapat 

di simpulkan bahwa Pelaksanaan Kampung penyelamat jiwa sesuai dengan 

sistem nilai dan kepercayaan sosial budaya yang ada di tengah masyarakat 

Desa Beringin Jaya,  dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang di lakukan 

di tengah masyarakat agar termotivasi untuk melakukan pendonoran dara. 

Adanya motivasi dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan edukasi dan 

sosialisasi tentang tidak bahayanya pendonoran tersebut tetapi mempunyai 

dampak tujuan positif kepada masyarakat. 

Tabel 4.8 

Kesesuaian Ketersediaan Pasokan Darah bagi Ibu Hamil 

Tahun Jumlah Kantong Darah 

2018 95 Kantong 

2019 62 Kantong 

2020 86 Kantong 

 Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Kesesuain Stok Pasokan 

darah yang telah dikumpulkan dan tersedia di UTD. 

c. Kerumitan (Complexity) 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang 

sangat luas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pemerintah 

memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh 

masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun 
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pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 

dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. 

Kualitas pelayanan yang baik bukan hanya dilihat dalam hal pelayanan 

saja, namun tercermin dari fasilitas yang baik serta aparatur pelayanan dan 

penunjang pelayanan yang lain.  Dalam meningkatkan pelayanan tentunya di 

butuhkan inovasi. Complexity atau kompleksitas (kerumitan) adalah tingkat 

kerumitan dari suatu inovasi untuk diadopsi, seberapa sulit memahami dan 

menggunakan inovasi. Semakin mudah suatu inovasi dimengerti dan 

dipahami oleh adopter, maka semakin cepat inovasi diadopsi. Indikator yang 

di maksudkan dalam penelitian ini yaitu kerumitan yang ditemui dalam 

mengimplementasikan Inovasi Kampung Penyelamat jiwa di UPT Puskesmas 

Lara 1. Berikut Hasil Wawancara Bersama AB sebagai Inovator Kampung 

Penyelamat Jiwa. 

“Kalau Berbicara Soal Kerumitan Secara Keseluruhan Inovasi Ini 

Tidak Ada Kerumitan Yang Ditemui Karna Inovasi Inikan Tujuannya 

Untuk Kemanusiaan tidak ada unsur lain  dan penyampaiannya kepada 

masyarakat juga bagus jadi mudah diterima sehingga untuk kerumitan 

tidak ada .” (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Januari 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tidak ada 

kerumitan dalam pengimpelementasian inovasi kampung penyelamat jiwa di 

UPT Puskesmas Lara 1 hal senada juga di sampaikan oleh  RM sebagai Staf 

UPT transfusi darah Kabupaten Luwu Utara 

“Kami sebagai petugas dalam proses pelaksanaan inovasi ini tidak 

mendapatkan kerumitan karena akses menuju kelokasi juga baik dan 

respon masyarakat juga sangat baik, jadi untuk kerumitan dalam 

pelaksanaan inovasi ini itu tidak ada.” (Hasil Wawancara pada tanggal 

18 Januari 2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tidak ada 

kerumitan yang ditemui dalam pengimplementasian inovasi kampung 

penyelamat jiwa baik itu dalam segi perjalanan menuju lokasi sampai pada 

pelaksanaan di UPT puskesmas Lara 1. Berikut Hasil wawancara Bersama 

MA sebagai kepala  UPT Puskesmas Lara 1. 

“Inovasi kampung penyelamat jiwa ini pertama kali dilaksanakan 

tentunya telah melalui berbagai tahapan dan berbagai penyediaan 

solusi ketika ada masalah langsung terselesaikan hingga sampai 

direalisasikan inovasi ini tidak ada kerumitan yang ditemukan baik itu 

dari kami sebagai petugas puskesmas dan juga dari masyarakat.” 

(Hasil Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dilihat setiap tahapan pelaksanaan 

inovasi ini tidak ada kerumitan karena sebelum inovasi Kampung Penyelamat 

jiwa direalisasikan telah menyediakan solusi ketika mempunyai permasalahan 

sehingga kerumitan dengan masalah langsung ada solusi, senada dengan yang 

di sampaikan A sebagai Kepala Desa Beringin Jaya. 

“Dari pemerintah desa sendiri untuk kerumitan itu sendiri tidak ada 

karna komunikasi yang dilakukan oleh UPT transfusi darah dalam hal 

ini bapak bahtiar sebagai inovator cukup baik dalam menyampaikan 

maksud dan tujuan di laksanakannya inovasi ini melalui edukasi dan 

sosialisasi kepada masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 

Januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kerumitan dalam 

pelaksanaan inovasi kampung penyelamat jiwa tidak ada hal ini di dukung 

juga dengan komunikasi yang baik yang dibangun antara Inovator sampai 

dengan aparat pemerintah desa dan juga masyarakat di UPT Puskesmas Lara 

1. Hal senada Disampaikan oleh ABI sebagai Sekertaris Desa Beringin Jaya. 

“Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh bapak kepala desa 

bahwa inovasi ini tidak ada kerumitan yang ditemui ditengah 

masyarakat.”. (Hasil pada tanggal 19 Januari 2022)  
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Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa  pelaksanaan Inovasi 

Kampung penyelamat jiwa di UPT Puskesmas Lara 1 Desa Beringin Jaya 

berjalan dengan baik dan tidak di temui kerumitan hal ini karena komunikasi 

yang baik antar inovator sekaligus Pengurus UPT Transfusi darah di 

Kabupaten Luwu Utara dengan pemerintah desa berjalan dengan baik. 

Berikut hasil wawancara Bersama J sebagai masyarakat Desa Bringin Jaya 

“Dari saya sebagai masyarakat kalau untuk kerumitan saya rasa tidak 

ada karna edukasi yang disampaikan kepada masyarakat dilakukan 

dengan baik sehingga masyarakat mudah memahami dan mau 

berpartisipasi untuk melakukan donor darah.” (Hasil wawancaara pada 

tanggal 19 Januari 2022). 

 

Hal senada di sampaikan juga oleh K sebagai masyarakat Desa 

Beringin Jaya. 

“Sejauh ini inovasi kampung penyelamat jiwa dari sejak awal di 

selenggarakan sampai sekarang yang berjalan dengan sangat baik 

sehingganya tidak ada kerumitan yang ditemukan karna kalau ada 

kerumitan yang ditemukan pasti inovasi ini sudah lama berhenti.” 

(Hasil Pada tanggal 19 2022). 

 

Selanjutnya hal senada disampaikan oleh B sebagai masyarakat Desa 

Beringin Jaya. 

“Berbicara kerumitan dalam pelaksanaan inovasi kampung 

penyelamat jiwa ini tidak adanya kerumitan karna dari pemerintah 

desa maupun masyarakat itu sendiri memahami maksud dan tujuan 

dari dilaksanakannya inovasi ini.” (Hasil Wawancara Pada 19 Januari 

2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam 

pengimplementasian Inovasi Kampung penyelamat jiwa berjalan dengan baik 

tidak adanya kerumitan di tengah masyarakat karena masyarakat memahami 

maksud dan tujuan dari di laksanakan inovasi tersebut.  
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Selanjutnya Wawancara dengan SO sebagai pendonor bahwa: 

“kita pendonor ini sudah mendapatkan edukasi dan sosialisasi dari 

pemerintah tentang kemudahan dan motifasi untuk ikut menjadi 

pendonor sehingga tidak ada kerumitan yang terjadi kepada kami 

pendonor.” (Hasil Wawancara Pada 19 Januari 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sebagai 

pendonor tidak mengalami kendala karena telah mendapatkan edukasi dan 

sosialisasi tentang pentingnya inovasi tersebut.  

Berdasarkan Keseluruhan wawancara informan diatas dapat 

disimpulkan bahwa setiap tahapan pelaksanaan inovasi ini tidak ada kerumitan 

karena sebelum inovasi Kampung Penyelamat jiwa direalisasikan telah 

menyediakan solusi ketika mempunyai permasalahan sehingga kerumitan 

dengan masalah langsung ada solusi. Sebagai pendonor tidak mengalami 

kendala karena telah mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya 

inovasi Kampung Penyelamat Jiwa. 

Kemudian berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terkait kerumitan 

(complexity) pada kampung penyelamat jiwa yaitu dalam pelaksanaan inovasi 

kampung penyelamat jiwa peneliti tidak menemukan adanya kerumitan pada 

saat proses pengimplementasian kampung penyelamat jiwa karna tujuan 

penting dari inovasi kampung penyelamat jiwa yaitu untuk kemanusiaan, dan 

pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat penyampaiannya juga 

sangat baik sehingga masyarakat mudah memahami maksud dan tujuan dari 

inovasi kampung penyelamat jiwa. 

Adapun rangkaian tahapan dalam pelayanan inovasi kampung 

penyelamat jiwa yaitu: 
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1. Melakukan skiring darah oleh calon pendonor 

2. Melakukan pendataan calon pendonor darah  

3. Pengisian formulir pendonor 

4. Pemeriksaan HB, golongan darah, dan berat badan 

5. Pemeriksaan kesehatan  

6. Pengambilan darah pendonor 

7. Pemberian snack donor dan observasi setelah donor darah. 

d. Kemudahan diamati (Observasibility) 

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap lembaga 

tata usaha negara, korporasi, lembaga independen. didirikan berdasarkan 

undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut 

dilakukan oleh pejabat, pegawai, pejabat, dan setiap orang yang bekerja dalam 

organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan suatu tindakan atau 

rangkaian tindakan pelayanan publik. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada 

standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dijadikan pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilaian mutu pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka mutu, cepat, mudah, 

pelayanan yang terjangkau dan terukur. 
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Observability atau kemudahan diamati adalah sebuah inovasi harus 

dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang 

lebih baik.  Kemudahan diamati yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

tingkat di mana sebuah inovasi itu kelihatan bagi orang lain, Semakin mudah 

bagi individu untuk melihat hasil sebuah inovasi maka semakin besar 

kemungkinan mereka untuk mengadopsinya. Dalam inovasi kampung 

penyelamat jiwa ini bertujuan untuk menyediakan pasokan darah di UTD (unit 

transfusi darah) untuk ibu hamil yang mengalami perdarahan serta mengajak 

warga untuk aktif dalam melakukan donor darah. Berikut Hasil wawancara 

Bersama AB sebagai inovator Kampung penyelamat Jiwa. 

“Tentunya inovasi ini mudah untuk disampaikan kepada masyarakat 

sehingga mudah dipahami oleh masyarakat melalui edukasi tentang 

manfaat dari melakukan donor darah dan juga diadakannya 

sosialisasi terkait proses pelaksanaan sampai dengan selesai 

dilaksanakan transfusi darah.”  (hasil pada tanggal 18 januari 2022 

bersama AB). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu inovasi ini mudah 

dipahami oleh masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi tentang manfaat 

dari melakukannya donor darah sehingga masyarakat termotivasi untuk 

melakukan donor darah. Selanjutnya berikut hasil wawancara Bersama RM 

sebagai Petugas UPT Transusi darah Kabupaten Luwu Utara. 

“Kami dari pelaksana melihat bahwa inovasi ini mudah di terima oleh 

masyarakat karena dapat dilihat dari sosialisasi dan edukasi sehingga 

mudah diterima oleh masyarakat, inovasi ini juga telah di 

implementasikan dibeberapa desa yang artinya inovasi ini dapat 

dikatakan berhasil dan mudah untuk diamati atau mudah diterima 

ditengah masyarakat.” (hasil wawancara pada tanggal 18 januari 

2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu kampung penyelamat jiwa 

telah di implementasikan di beberapa desa dan inovasi kampung penyelamat 

jiwa ini sangat mudah diterapkan di tempat lain karena mempunyai sasaran 

dan sumber daya yang sama, yakni ibu hamil, masyarakat, pemerintah desa, 

puskesmas dan pihak unit transfusi darah. Hal senada di sampaikan MA 

sebagai kepala UPT Puskesmas Lara 1. 

 “Tentunya inovasi ini mudah di pahami oleh masyarakat karna 

melihat partisipasi masyarakat untuk melakukan donor darah yang 

tinggi dan tidak ada keluhan masyarakat terkait pelaksanaan inovasi 

kampung penyelamat jiwa ini.” (hasil wawancara pada tanggal 20 

januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu inovasi kampung 

penyelamat jiwa sangat mudah di pahami oleh masyarakat melalui sosialisasi 

dan edukasi sehingga masyarakat sangat berpartisipasi untuk melakukan 

donor darah. Selanjutnya wawancara bersama A Sebagai Kepala desa 

Beringin Jaya. 

“Kalau dari pemerintah desa sendiri mengenai kemudahan diamati 

inovasi ini tentunya mudah untuk dipahami masyarakat dan juga 

didukung oleh pemerintah desa karena inovasi ini juga membantu 

pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan 

melalui UPT Puskesmas dan UPT Transfusi Darah.” (hasil wawancara 

pada tanggal 20 januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas inovasi kampung penyelamat 

jiwa sangat mudah untuk di pahami dan inovasi kampung penyelamat jiwa 

juga membantu pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan di bidang 

kesehatan. Selanjutnya di sampaikan juga ABI Sebagai Sekertaris Desa 

Bringin Jaya. 

“Saya rasa inovasi ini mudah diamati karena dapat dilihat dari 

mengedukasi dan sosialisasi sampai dengan pelaksanaan tidak ada 
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keluhan masyarakat terkait pelaksanaan inovasi kampung penyelamat 

jiwa ini.” (hasil wawancara pada tanggal 19 januari 2022 Bersama 

ABI). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu inovasi kampung 

penyelamat jiwa mudah untuk dipahami karena dilihat dari cara sosialisasi 

yang baik. Hal senada di sampaikan juga oleh J sabagai masyarakat Desa 

Beringin Jaya. 

“Saya sebagai masyarakat dan juga sebagai partisipan yang telah 

melaksanakan donor darah inovasi ini tentu mudah di pahami oleh 

masyarakat apalagi partisipasi masyarakat didesa ini cukup tinggi.” 

(hasil wawancara pada tanggal 19 januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu sebagai masyarakat yang 

telah melaksanakan donor darah inovasi ini sangat mudah dan partisipasi 

masyarakat desa sangat baik. Berikut hasil wawancara Bersama K sebagai 

masyarakat Desa Beringin Jaya. 

“Tentu dalam menjalankan inovasi sudah dipikirkan mengenai 

kesulitan atau tidaknya masyarakat untuk memahami pelaksanaan 

donor darah sehingga sudah ada solusi yang diberikan kepada 

masyarakat, yang saya maksudkan solusi yaitu inovasi ini sudah ada 

edukasi untuk masyarakat yang awam tentang donor darah.” (hasil 

wawancara d pada tanggal 19 januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu sebelumnya inovasi 

kampung penyelamat jiwa telah melakukan edukasi kepada masyarakat 

tentang donor darah sehingga inovasi ini mudah untuk dipahami. Selanjutnya 

disampaikan juga oleh B sebagai masyarakat  Desa Beringin Jaya. 

“Inovasi ini menurut saya mudah untuk diamati karena 

penyampaiannya kepada masyarakat tidak berbelit-belit, apalagi kan 

ini untuk membantu keluarga atau masyarakat setempat dan pastinya 

masyarakat mau untuk berpartisipasi.” (hasil wawancara pada tanggal 

19 januari 2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu inovasi kampung 

penyelamat jiwa sangat mudah untuk diamati serta membantu keluarga dan 

masyarakat. Inovasi pelayanan publik dilakukan sebagai strategi percepatan 

peningkatan pelayanan publik maka untuk mewujudkan percepatan 

peningkatan pelayanan  kepada masyarakat.  

Selanjutnya Wawancara oleh RY sebagai pendonor mengatakan 

bahwa: 

“Untuk pemeriksaan layak donor sangat mudah, hanya dengan 

registrasi dan langsung di skrining dengan dilihat apakah kami layak 

di donor atau tidak.” (hasil wawancara pada tanggal 19 januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa untuk pendonor sangat 

mudah hanya dengan melakukan registrasi kemudian di skrining Sebagai 

syarat kelayakan dalam pendonoran. Senada dengan yang dikatakan oleh SO 

sebagai pendonor bahwa: 

“Dalam edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kami 

sangat memahami mekanisme untuk jadi pendonor sehingga 

memudahkan kami dalam berpartisipasi untuk inovasi Kampung 

Penyelamat Jiwa.” (hasil wawancara pada tanggal 19 januari 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa untuk pendonor sangat 

mudah untuk berpartisipasi dengan kelancaran inovasi Kmpung penyelamat 

jiwa karena dengan edukasi dan sosialisasi yang diberikan. 

Berdasarkan Keseluruhan Wawancara informan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kampung penyelamat jiwa telah di implementasikan di 

beberapa desa dan inovasi kampung penyelamat jiwa ini sangat mudah 

diterapkan di tempat lain karena mempunyai sasaran dan sumber daya yang 
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sama, yakni ibu hamil, masyarakat, pemerintah desa, puskesmas dan pihak 

unit transfusi darah. Iinovasi kampung penyelamat jiwa sangat mudah di 

pahami oleh masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat 

sangat berpartisipasi untuk melakukan donor darah.  Inovasi pelayanan publik 

dilakukan sebagai strategi percepatan peningkatan pelayanan publik maka 

untuk mewujudkan percepatan peningkatan pelayanan  kepada masyarakat, 

untuk pendonor sangat mudah untuk berpartisipasi dengan kelancaran inovasi 

Kmpung penyelamat jiwa karena dengan edukasi dan sosialisasi yang 

diberikan. 

 

Kemudian berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terkait kemudahan 

diamati (observasibility) pada kampung penyelamat jiwa yaitu inovasi ini 

mudah untuk dipahami oleh masyarakat karena dapat dilihat dari sosialisasi 

dan edukasi sehingga dapat diterima oleh masyarakat, inovasi ini juga telah di 

implementasikan dibeberapa desa yang artinya inovasi ini dapat dikatakan 

berhasil dan mudah untuk diamati atau mudah diterima ditengah masyarakat. 

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Inovasi “Kampung 

Penyelamat Jiwa” dalam pelayanan publik di UPT Puskesmas Lara 1 

Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara 

Inovasi merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan. Inovasi tidaklah harus selalu berkaitan dengan penciptaan suatu 

produk yang canggih, tetapi lebih kepada bagaimana membuat suatu pekerjaan 

itu lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, bahkan lebih murah. Pelayanan 
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kesehatan harusnya diciptakan supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, 

bahkan lebih murah pula. 

Dalam melakukan sebuah inovasi tentenya terdapat faktor penghambat dan 

faktor pendukung. Berikut faktor penghambat dan faktor pendukung dalam 

Inovasi Kampung penyelamat Jiwa. 

a. Faktor Penghambat 

Inovasi dalam pelayanan kesehatan adalah suatu gagasan yang baru 

pertama kalinya diterapkan di pelayanan Kesehatan untuk memperbaiki suatu 

produk atau proses dan jasa dengan menghadirkan produk atau jasa baru, 

sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru yang dilakukan oleh 

organisasi dalam bidang kesehatan. Tujuannya untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan jasa dan memberikan keuntungan para pengguna 

jasa maupun organisasi tersebut. 

Faktor penghambat merupakan hal yang menghambat jalannya sebuah 

inovasi dalam pelaksanaan Inovasi Kampung Penyelamat jiwa, yaitu motivasi 

partisipasi masyarakat untuk melakukan donor darah ditakuti dengan 

munculnya covid-19 dan pada awal tahun 2020 adanya peraturan dari 

pemerintah mengenai protokol kesehatan yaitu dengan menjaga jarak, 

menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Berikut hasil 

wawancara Bersama AB. 

“Berbicara soal penghambat  inovasi ini tidak ada hambatan 

sebelumnya. Inovasi ini berjalan kan dari 2016 yah selama itu 
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sampai dengan akhir tahun 2019 berjalan dengan baik dengan 

motivasi partisipasi masyarakat yang sangat aktif, namun pada 

awal tahun 2020 sudah mulai ada hambatan karena adanya virus 

Covid-19 yang membuat kegiatan inovasi ini bisa dibilang tidak 

berjalan selama adanya pandemi covid-19”. (Hasil wawancara 

Pada tanggal 18 Januari 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Inovaasi 

kampung penyelamat jiwa yang dilaksanakan di UPT Puskesmas Lara 1 dari 

awal berjalannya ditahun 2016 hingga akhir 2019 berjalan dengan baik tidak 

ada hambatan tetapi dengan adanya penyebaran Covid-19 masyarakat jadi 

takut dan motivasi masyarakat semakin menurun.  Hal senada disampaikan 

Juga MA sebagai Kepala UPT Puskesmas Lara 1. 

“Hambatan jalannya inovasi ini saya rasa adanya 

menyebaran Covid-19 yang dampaknya t di rasakan di banyak 

aspek tak terkecuali dalam pelaksanaan Inovasi Kampung 

penyelamat jiwa yang dimana inovasi ini kan mengumpulkan 

orang banyak  nah tentuya ini bertentangan dengan protokal 

Kesehatan ditengah pendemi sehingga prosesnya pun sedikit 

tertunda”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Januari 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan 

Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa yang menjadi faktor penghambatnya adalah 

adanya pandemi Covid-19 yang berdampak juga di berbagai bidang termasuk 

dalam penerapan Inovasi Kampung Penyelamat jiwa di UPT Puskesmas Lara 

1. 

Selanjutnya wawancara dengan RY dan Rb selaku pendonor mengatakan 

bahwa: 

“Kami Awal di lakukannya inovasi ini sangat berpartisipasi untuk 

melakukan donor darah sebelum adanya berita yang menakutkan 

kesehatan kami untuk mendonor yaitu oenyebaran kasus virus 

Covid-19 sehingga ditahun 2020 kami sudah takut masuk kerumah 
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sakit karena takut di vonis terinfeksi virus ketika sudah di Skrining.”. 

(Hasil wawancara pada tanggal 20 Januari 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Awal 

dilaksanakan inovasi Kampung penyelamat jiwa para pendonor semangat 

berpartisipasi dalam membantu mendonorkan darah sebelum adanya kasus 

virus Covid-19 yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat untuk 

melakukan donor karena takutnya divonis oleh pihak pemeriksan ketika 

Skrining. 

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan informan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Inovaasi kampung penyelamat jiwa yang dilaksanakan di 

UPT Puskesmas Lara 1 dari awal berjalannya ditahun 2016 hingga akhir 2019 

berjalan dengan baik tidak ada hambatan tetapi dengan adanya penyebaran 

Covid-19 masyarakat jadi takut dan motivasi masyarakat semakin menurun. 

Awal dilaksanakan inovasi Kampung penyelamat jiwa para pendonor semangat 

berpartisipasi dalam membantu mendonorkan darah sebelum adanya kasus 

virus Covid-19 yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat untuk 

melakukan donor karena takutnya divonis oleh pihak pemeriksan ketika 

Skrining. 

b. Faktor Pendukung 

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi harapan sekaligus 

tuntutan bagi warga masyarakat. Kesehatan sebagai salah satu untuk indeks 

pembangunan manusia adalah hal penting untuk dipenuhi setiap warga 

masyarakat. Dalam meningkatkan mutu pelayanan tentunya di lakukan inovasi 
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agar pelayanan dapat berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaan inovasi 

tentunya ada faktor pendukung. 

Dalam Pelaksanaan Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa di UPT 

Puskesmas Lara 1 tentunya ada faktor pendukung yang mempengaruhi 

jalannya Inovasi kampung penyelamat jiwa yaitu inovasi ini sudah mendapat 

izin dari pemerintah daerah dan mendapatkan SK yang diterbitkan dalam 

pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Luwu Utaran mengeluarkan 

Keputusan Nomor 188.4.45/601/X/2019 Tentang Penetapan Top 7 Inovasi 

Pelayanan Publik tahun 2019 di nomor 3 yang didalamnya terdapat Inovasi 

Kampung Donor Darah Penyelamat Jiwa. Berikut Hasil waawancara Bersama 

AB sebagai Inovator Kampung Penyelamat Jiwa. 

“Kalo faktor  pendukung pelaksanaan inovasi ini yaitu pertama 

inovasi ini di lakukan tentunya sudah ada izin dari pemerintah daerah 

kemudian ada SK yang diterbitkan dalam pelaksanaanya serta Inovasi 

ini mudah di terima masyarakat melalui edukasi dan sosialiasi yang di 

lakukan di tengah masyarakat”. (Hasil wawancara Pada tanggal 18 

Januari 2022) 

 

Selanjutnya di Samapaikan juga A sebagai kepala Desa Beringin Jaya. 

 

“Jadi Faktor pendukung jalannya inovasi ini yaitu mudahnya di 

terima ditengah masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik 

karena dalam pelaksanaan inovasi ini terlebih dahulu di lakukan 

edukasi kepada masyarakat sehingga mudah untuk di pahami 

masyarakat”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Inovasi 

Kampung penyelamat jiwa yang di laksanakan di UPT Puskesmas Lara 1 

didukung dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang di berikan kepada 

masyarakat sehingga masuarakat termotivasi untuk berpartisipasi dalam 

melakukan donor darah. 
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Tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin baik, mudah, dan 

sederhana adalah salah satu bentuk layanan yang harus diwujudkan. Berbagai 

upaya terus dilakukan salah satu melalui Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa. 

C. Pembahasan  

 

Layanan publik secara sederhana dapat didefinisikan dengan berbagai 

aktivitas layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan publik, 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan. Pada umumnya 

bahwa otoritas layanan publik diselenggarakan oleh pegawai publik. Hal ini, 

karena pada dasarnya bahwa salah satu misi berdirinya pemerintahan adalah 

untuk memberikan layanan kepada publik, agar terwujudnya sebuah 

kesejahteraan bagi publik atau masyarakat. Dengan demikian, bahwa 

seharusnya layanan publik merupakan layanan yang diselenggarakan oleh 

institusi pemerintah, dengan tidak berorientasi pada keuntungan. Olehnya itu 

dalam pelaksanaanya tentunya di butuhkan adanya inovasi. 

Inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan penemuan baru, tetapi 

dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat konstektual dalam arti 

inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik 

inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan 

kualitas pada inovasi yang ada. 

Dalam penelitian ini mengkaji Inovasi Kampung penyelamat Jiwa 

yang di UPT Puskesmas Lara 1 dengan menggunakan teori Inovasi (Everett 

M. Rogers, 2003) dengan empat indikator yaitu Keuntungan yang relatif 
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(Relative Adventage), Kesesuaian (Compatibility), Kerumitan (Complexity), 

dan Kemudahan Diamati (Observability). 

1. Penerapan Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa di UPT Puskesmas Lara 1 

a. Keuntungan yang relatif (Relative Adventage) 

Keuntungan yang relatif (Relative Adventage) menurut para 

ahli yaitu Menurut Rogers (1983), kadar atau tingkat sebuah inovasi 

dianggap lebih baik dari pada ide inovasi sebelumnya atau yang 

menjadi gagasan-gagasan tandingannya. Keuntungan yang relatif 

dapat diukur dari segi ekonomi, tetapi faktor prestise sosial, 

kenyamanan, dan seringkali merupakan komponen yang sama 

pentingnya. Sedangkan Adam, Nelson, dan Peter Todd (1992) 

menyatakan bahwa keuntungan yang relatif dapat diukur melalui 

pekerjaan lebih cepat, Prestasi kerja, Meningkatkan produktivitas, 

efektivitas, efisiensi, dan membuat pekerjaan lebih mudah 

(Sholahuddin & Setyawan, 2017). 

pelakasanaan Inovasi Kampung penyelamat jiwa terdapat 

keuntungan yaitu yang pertama terbentuknya pengurus kampung 

penyelamat jiwa disetiap kampung atau dusun yang lebih berfokus 

pada pendonor darah dan yang kedua masyarakat mendapatkan 

pengecekan Kesehatan secara rutin yaitu adanya terapi Kesehatan 

untuk pelayanan donor darah dan kedua terapi Kesehatan bagi 

pendonor yang tidak memenuhi persyaratan. Inovasi kampung 

penyelamat jiwa memiliki keuntungan satu sama lain antara 

pendonor dan juga yang didonorkan. Untuk pendonor dapat 
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melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menunggu penyakitnya 

lebih parah tanpa mengeluarkan biaya dan juga untuk yang 

didonorkan juga dapat mendapatkan stok darah tanpa mencari 

pendonor dan mengeluarkan biaya untuk membayar pendonor 

tersebut. Selain di rasakan oleh target ibu hamil tetapi bagi pendonor 

juga dapat merasakan keuntungan seperti pemeriksaan kesehatan 

sebelum penyakit yang dialami tambah parah. Adanya inovasi ini 

dapat mengurangi biaya yang di keluarkan masyarakat untuk 

melalukan donor darah bagi keluarga yang membutuhkan darah serta 

bagi calon pendonor tidak mengeluarkan biaya dalan pengecekan 

kesehatan (Skrining).  

Berdasarkan teori keuntungan yang relatif (Relative 

Adventage) menurut Menurut Rogers (1983), telah sesuai dengan 

yang ada dilapangan. Dapat dilihat dari segi ekonomi, kenyamanan, 

meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan membuat 

pekerjaan lebih mudah. 

Pada saat ini, berbagai inovasi pemerintah dalam 

menyediakan layanan publik tidak terkecuali pada pelayanan 

kesehatan Pemerintah kabupaten Luwu Utara melalukan Inovasi 

Kesehatan melalui Inovasi Kampung Penyelamat jiwa. 

Kemudian keuntungan yang diperoleh masyarakat pada 

inovasi kampung penyelamat jiwa yaitu masyarakat bisa melakukan 

kontrol kesehatan secara rutin dan gratis, kemudian mempermudah 

masyarakat dalam memperoleh darah ketika ada yang membutuhkan. 
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Darah yang telah didonor jika tidak digunakan lagi untuk membantu 

ibu hamil yang melahirkan maka bisa digunakan untuk masyarakat 

lain yang sedang membutuhkan seperti kasus kecelakaan. Kegunaan 

darah dari hasil transfusi darah yaitu seperti: 

1) Ibu hamil yang mengalami pendarahan pada saat proses 

persalinan sehingga mengurangi angka kematian ibu dan 

anak. 

2) Ada beberapa penyakit yang membutuhkan darah seperti 

penyakit kanker, gagal ginjal, anemia, dan hemofilia atau 

darah yang tidak bisa membeku dengan normal. 

3) Kasus kecelakaan. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan donor darah yaitu 

masyarakat yang berusia mulai dari 17-65 tahun dan berat badan 

minimal 65 kg, staff desa, staf UPT Puskesmas Lara 1, serta orang 

luar daerah yang menetap di Desa Beringin Jaya. 

Tabel 4.9 

Pelaksanaan Inovasi Kampung Penyelamat jiwa Keseluruhan 

Dusun di UPT Puskesmas Lara 1 

Tahun Pelaksanaan Donor Darah  Total Jumlah 

Penduduk Desa 

Beringin Jaya Laki-laki Perempuan Jumlah 

2019 7 orang 17 orang 24 orang 

1.806 2020 9 orang 16 orang 25 orang 

2021 5 orang 8 orang 13 orang 
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Bardasarkan penelitian yang telah dilakukan indikator 

keuntungan yang relatif berjalan sesuai dengan teori hal ini di 

buktikan dengan pelakasanaan Inovasi Kampung penyelamat jiwa 

terdapat keuntungan didalamnya diantaranya yaitu yang pertama 

terbentuknya pengurus kampung penyelamat jiwa yang lebih 

berfokus pada pendoror darah dan yang kedua masyarakat 

mendapatkan pengecekan Kesehatan secara rutin didalamnyapun ada 

dua keuntungan yaitu adanya terapi Kesehatan untuk pelayanan 

donor darah dan kedua terapi Kesehatan bagi pendonor yang tidak 

memenuhi persyaratan. 

b.  Kesesuaian (Compatibility) 

Pelaksanaan Kampung penyelamat jiwa sesuai dengan 

sistem nilai dan kepercayaan sosial budaya yang ada di tengah 

masyarakat Desa Beringin Jaya,  dengan adanya sosialisasi dan 

edukasi yang di lakukan di tengah masyarakat agar termotivasi 

untuk melakukan pendonoran dara. Adanya motivasi dilakukan 

oleh pemerintah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang 

tidak bahayanya pendonoran tersebut tetapi mempunyai dampak 

tujuan positif kepada masyarakat. Berdasarkan teori kesesuaian 

(Compatibility) Menurut Rogers (1983), telah sesuai dengan yang 

ada dilapangan. Dapat dilihat dari segi konsistennya dengan nilai-

nilai yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Layanan kesehatan puskesmas atau layanan puskesmas 

merupakan salah satu bentuk dari layanan publik yang harus 
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disediakan oleh pemerintah sendiri atau disediakan secara bersama 

antara pemerintah dan masyarakat. Layanan puskesmas menjadi 

penting saat ini, paling tidak bahwa untuk meningkatkan layanan 

Kesehatan. 

Pelaksanaan Kampung penyelamat jiwa sesuai dengan 

sistem nilai dan kepercayaan sosial budaya yang ada di tengah 

masyarakat, hal tersebut di dukung dengan adanya edukasi dan 

sosialisasi yang di lakukan di tengah masyarakat sehingga 

masyarakat dapat dengan mudah memahami tujuan dari 

pelaksanaan kampung penyelamat jiwa di UPT Puskesmas Lara 1. 

c. Kerumitan (Complexity) 

Setiap tahapan pelaksanaan inovasi ini tidak ada kerumitan 

karena sebelum inovasi Kampung Penyelamat jiwa direalisasikan 

telah menyediakan solusi ketika mempunyai permasalahan sehingga 

kerumitan dengan masalah langsung ada solusi. Sebagai pendonor 

tidak mengalami kendala karena telah mendapatkan edukasi dan 

sosialisasi tentang pentingnya inovasi Kampung Penyelamat Jiwa. 

Berdasarkan teori Kerumitan (Complexity) Menurut Rogers 

(1983), peneliti menyimpulkan bahwa adanya perbedaan yang terjadi 

dilapangan. Dapat dilihat dari pada saat direalisasikan inovasi 

Kampung Penyelamat Jiwa ini tidak adanya kerumitan yang 

ditemukan sama sekali. 

Kualitas pelayanan yang diharapkan dalam mencapai 

pelayanan kesehatan yaitu, adanya kemampuan organisasi, dan 
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kerjasama terhadap layanan, serta adanya kesinambungan, 

keamanan, dan kenyamanan. 

Pelayanan kesehatan masyarakat pada mengutamakan upaya 

meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi dan 

mencegah agar masyarakat tidak jatuh sakit agar terhindar dari 

penyakit. 

Dalam penelitian ini yang di maksudkan dengan indikator 

kerumitan yaitu tingkat kerumitan yang ditemui di tengah 

masyarakat dalam pelaksanaan Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa 

di UPT Puskesmas Lara 1. 

d. Kemudahan Diamati (Observability) 

Inovasi merupakan ide kreatif teknologi atau cara baru dalam 

teknologi pelayanan atau memperbarui yang sudah ada di bidang 

teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan atau 

penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, 

maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaatnya hasil 

mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas 

pelayanan. 

Kampung penyelamat jiwa telah di implementasikan di 

beberapa desa dan inovasi kampung penyelamat jiwa ini sangat 

mudah diterapkan di tempat lain karena mempunyai sasaran dan 

sumber daya yang sama, yakni ibu hamil, masyarakat, pemerintah 

desa, puskesmas dan pihak unit transfusi darah. Inovasi kampung 

penyelamat jiwa sangat mudah di pahami oleh masyarakat melalui 
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sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat sangat berpartisipasi 

untuk melakukan donor darah.  Inovasi pelayanan publik dilakukan 

sebagai strategi percepatan peningkatan pelayanan publik maka 

untuk mewujudkan percepatan peningkatan pelayanan  kepada 

masyarakat, untuk pendonor sangat mudah untuk berpartisipasi 

dengan kelancaran inovasi Kmpung penyelamat jiwa karena dengan 

edukasi dan sosialisasi yang diberikan. 

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Inovasi Kampung Penyelamat 

Jiwa di UPT Puskesmas Lara 1 

Tujuan dari pelayanan Kesehatan adalah untuk memenuhi 

kebutuhan individu atau masyarakat untuk mengatasi, menetralisasi atau 

menormalisasi semua masalah atau semua penyimpangan tentang 

kesehatan yang ada dalam masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat 

pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat akan kesehatan semakin meningkat sehingga tidak 

ada lagi upaya yang dapat dilakukan selain meningkatkan kinerja petugas 

kesehatan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan sebaik-

baiknya. 

Faktor yang menjadi penghambat Inovasi kampung penyelamat 

jiwa adalah Inovaasi kampung penyelamat jiwa yang dilaksanakan di UPT 

Puskesmas Lara 1 dari awal berjalannya ditahun 2016 hingga akhir 2019 

berjalan dengan baik tidak ada hambatan tetapi dengan adanya penyebaran 

Covid-19 masyarakat jadi takut dan motivasi masyarakat semakin 

menurun. Awal dilaksanakan inovasi Kampung penyelamat jiwa para 
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pendonor semangat berpartisipasi dalam membantu mendonorkan darah 

sebelum adanya kasus virus Covid-19 yang menyebabkan menurunnya 

partisipasi masyarakat untuk melakukan donor karena takutnya divonis 

oleh pihak pemeriksan ketika Skrining. 

Disamping itu faktor pendukung dalam keberhasilan inovasi ini 

adalah didukung dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang di berikan 

kepada masyarakat sehingga masuarakat termotivasi untuk berpartisipasi 

dalam melakukan donor darah. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang 

semakin baik, mudah, dan sederhana adalah salah satu bentuk layanan 

yang harus diwujudkan. Berbagai upaya terus dilakukan salah satu melalui 

Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai Inovasi Kampung Penyelamat Jiwa dalam pelayanan publik di UPT 

Puskesmas Lara 1 Kecamatan Baebunta  Kabupaten Luwu Utara dalam 

pelaksanaannya sudah cukup baik namun belum dapat dikatakan Efektif secara 

keseluruhan, Hal tersebut dikarenakan : 

1. Keuntungan yang relatif (Relative Adventage) terdapat keuntungan yaitu 

terbentuknya pengurus kampung penyelamat jiwa disetiap kampung atau 

dusun yang lebih berfokus pada pendonor darah dan memiliki keuntungan 

satu sama lain antara pendonor dan juga yang didonorkan. Untuk pendonor 

dapat melakukan pemeriksaan kesehatan (Skrining) sebelum menunggu 

penyakitnya lebih parah tanpa mengeluarkan biaya dan juga untuk yang 

didonorkan juga dapat mendapatkan stok darah tanpa mencari pendonor dan 

mengeluarkan biaya untuk membayar pendonor tersebut.  Kesesuaian 

(Compatibility) Pelaksanaan Kampung penyelamat jiwa sesuai dengan 

sistem nilai dan kepercayaan sosial budaya yang ada di tengah masyarakat 

Desa Beringin Jaya,  dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang di lakukan 

di tengah masyarakat agar termotivasi untuk melakukan pendonoran darah. 

Kerumitan (Complexity) Setiap tahapan pelaksanaan inovasi ini tidak ada 

kerumitan karena sebelum inovasi Kampung Penyelamat jiwa direalisasikan 

telah menyediakan solusi ketika mempunyai permasalahan sehingga 
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kerumitan dengan masalah langsung ada solusi. Kemudahan Diamati 

(Observability) Inovasi kampung penyelamat jiwa sangat mudah di pahami 

oleh masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat sangat 

berpartisipasi untuk melakukan donor darah. 

2. Faktor yang menjadi penghambat Inovasi kampung penyelamat jiwa adalah 

dari awal berjalannya ditahun 2016 hingga akhir 2019 berjalan dengan baik 

tidak ada hambatan tetapi dengan adanya penyebaran Covid-19 masyarakat 

jadi takut dan motivasi masyarakat semakin menurun. Semangat berpartisipasi 

dalam membantu mendonorkan darah sebelum adanya kasus virus Covid-19 

yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat untuk melakukan 

donor karena takutnya divonis oleh pihak pemeriksan ketika Skrining. 

Disamping itu faktor pendukung dalam keberhasilan inovasi ini adalah 

didukung dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang di berikan kepada 

masyarakat sehingga masuarakat termotivasi untuk berpartisipasi dalam 

melakukan donor darah. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin 

baik, mudah, dan sederhana adalah salah satu bentuk layanan yang harus 

diwujudkan. Berbagai upaya terus dilakukan salah satu melalui Inovasi 

Kampung Penyelamat Jiwa. 
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B. Saran 

1. Sebaiknya pemerintah ataupun stakeholder terkait untuk lebih 

meningkatkan atensi dan pengawasan terhadap kendala Inovasi Kampung 

penyelamat jiwa sejak adanya Covid-19 yang menurunkan motivasi 

partisipasi masyarakat. 

2. Sebaiknya lebih mengembangkan edukasi yang lebih kepada masyarakat 

dimasa pandemi untuk menigkatkan kembali motivasi partisipasi 

pendonoran sesuai aturan protokol. 

3. Sebaiknya ada peningkatan dari segi kualitas aturan jaminan kepada 

pendonor yang wajib diberikan kepada masyarakat agar tidak ada lagi kata 

takut yang di pikirkan masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. 
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