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RINGKASAN

Penelitian ini telah menghasilkan sebagai berikut:
(1) Langkah-langkah inovasi layanan kesehatan yang perlu dilakukan, yaitu:

Pertama, investasi fasilitas kesehatan. Perlu investasi yang dilakukan
Pemerintah Daerah serta pihak swasta dengan menyediakan dan
mengembangkan fasilitas kesehatan. Kebutuhan masyarakat akan layanan
kesehatan yang bermutu semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan kesadaran
masyarakat yang semakin tinggi pula terhadap pentingnya fasilitas kesehatan
sebagai salah satu sumber daya kesehatan.
Kedua, penyediaan dan pengembangan SDM kesehatan. SDM Kesehatan
adalah juga komponen penting untuk meningkatkan layanan kesehatan yang
optimal. Isu SDM kesehatan menjadi semakin strategis sejalan dengan
berlakunya SJSN dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
layak. Pelaksanaan JKN membutuhkan ketersediaan SDM kesehatan dalam
jumlah, jenis, serta mutu yang memadai dan terdistribusi dengan baik.
Ketiga, perbaikan mekanisme layanan kesehatan. Beberapa rumah sakit di
Kota Bandung telah menerapkan cara-cara yang inovatif untuk meningkatkan
layanan kesehatan, antara lain dengan membuka layanan pendaftaran pasien
melalui layanan SMS dan telepon, sehingga selain pasien bisa memanfaatkan
waktunya di rumah juga di sarana layanan kesehatan tidak berjubel. Bentuk
inovasi seperti ini perlu ditiru oleh rumah sakit lain di daerah-daerah.
Keempat, memfungsikan klinik-klinik swasta. Klinik-klinik swasta supaya dapat
berperan serta dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dan dapat meringankan
beban kerja puskesmas. Namun demikian, harus terus berupaya melakukan
perbaikan mutu layanan kesehatan, agar tidak ditinggalkan pasien.
Kelima, kendali mutu dan kendali biaya. Kendali mutu dilakukan untuk
meningkatkan kompetensi teknis, akses terhadap layanan kesehatan, efektivitas,
hubungan antarmanusia, keberlangsungan layanan kesehatan, dan kenyamanan.
Sementara, kendali biaya diperlukan untuk efisiensi dan mencegah pemborosan.
Keenam, berorientasi pada layanan kesehatan rehabilitatif-kuratif dan preventifpromotif. Kita perlu mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung dalam
membangun dan merevitalisasi taman-taman kota. Taman kota yang sejuk, indah,
dan nyaman adalah bentuk dari layanan kesehatan preventif-promotif yang bisa
mencegah atau mengurangi stres. Untuk itu, layanan kesehatan hendaknya tidak
hanya bertumpu pada rehabilitatif-kuratif, tetapi juga pada preventif-promotif.
(2) Model sistem inovasi pelayanan kesehatan di rumah sakit, melibatkan 4 (empat)
pilar/pihak pelaku perubahan inovasi, yakni: pihak Pemerintah Kota Bandung
sebagai regulator, pihak BPJS Kesehatan sebagai pihak penyelenggara jaminan
kesehatan, pihak rumah sakit sebagai eksekutor/pelaksana, dan masyarakat (pasien)
sebagai konsumen/penerima pelayanan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pemikiran-pemikiran baru sangat dibutuhkan untuk memunculkan inovasi
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada warga
masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi harapan
sekaligus tuntutan bagi warga masyarakat. Kesehatan sebagai salah satu unsur
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indeks pembangunan manusia adalah hal penting untuk dipenuhi setiap warga
masyarakat.
(2) Sejatinya Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPJS
Kesehatan, serta pihak swasta yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan
dapat memformulasikan dan menerapkan program pengembangan pelayanan
kesehatan yang inovatif. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang lebih
mudah, lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih murah dapat tercapai.
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian
JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Indonesia dimulai sejak 1 Januari
2014 yang secara bertahap dilaksanakan untuk mencapai UHC (Universal Health
Coverage) pada tahun 2019. WHO (2010) merumuskan tiga indikator dalam
pencapaian UHC, yaitu (1) seberapa besar persentase penduduk yang dijamin; (2)
seberapa lengkap pelayanan yang dijamin, serta (3) seberapa besar proporsi biaya
langsung yang masih ditanggung oleh penduduk.
Indonesia berupaya mencapai universal coverage dalam tiga dimensi
tersebut secara bertahap. Prioritas pertama dalam pencapaian universal coverage
adalah perluasan penduduk yang dijamin, yaitu agar semua penduduk terjamin
sehingga setiap penduduk yang sakit tidak menjadi miskin karena beban biaya
berobat yang tinggi. Langkah berikutnya, adalah memperluas pelayanan kesehatan
yang dijamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan medis (yang berarti
pula makin komprehensif paket manfaatnya). Dan terakhir, adalah peningkatan
biaya medis yang dijamin sehingga makin kecil proporsi biaya langsung yang
ditanggung penduduk.
Melihat pencapaian inidikator UHC di atas, pelayanan kesehatan
merupakan salah satu penting yang perlu menjadi perhatian dan concern dari para
pemangku kepentingan (stakeholders), seperti kementerian kesehatan, dinas
kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat (paisen).
Terkait dengan hal ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan adalah
inovasi pelayanan kesehatan.
Inovasi pelayanan kesehatan memegang peranan penting dalam konteks
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, termasuk di rumah
sakit. Pelayanan kesehatan yang lebih cepat, lebih mudah, lebihn nyaman, dan
lebih murah adalah impian dan harapan pasien sebagai pengguna pelayanan
(konsumen). Dalam hal ini, Wijayanti (2008) menjelaskan bahwa pemerintah
harus melakukan inovasi untuk mencari cara baru bagi pemecahan masalah-
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masalah lama, mempergunakan sumber daya secara lebih efisien dan memenuhi
kebutuhan-kebutuhan baru serta memperbaiki strategi dan taktik. Sejauh ini telah
banyak pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi pelayanan kesehatan,
tetapi tidak semuanya berhasil. Berbagai inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah
daerah dalam pelayanan kesehatan juga membuktikan keseriusan pemerintah
daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Inovasi merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan
suatu bangsa. Tidak ada satu pun bangsa maju di dunia ini yang mencapai
kesuksesannya tanpa memanfaatkan inovasi. Inovasi tidaklah harus selalu
berkaitan dengan penciptaan suatu produk yang canggih, namun lebih kepada
bagaimana membuat suatu pekerjaan itu menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan
lebih murah (Putera, dkk, 2014: 53).
Kebijakan inovasi secara konseptual merupakan langkah atau tindakan
untuk memberikan nilai ekonomis terhadap sumber daya yang dimiliki oleh suatu
bangsa. Langkah itu dilakukan karena peran inovasi antara lain membentuk dan
meningkatkan

keunggulan

daya

saing,

meningkatkan

produktivitas

dan

mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan sosial secara
signifikan serta meningkatkan standar hidup. Oleh karena itu, inovasi adalah
kunci penting keberhasilan pembangunan suatu bangsa (Putera, dkk, 2014: 53).
Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPJS Kesehatan, serta
pihak swasta yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan seharusnya dapat
memformulasikan dan menerapkan pelayanan kesehatan yang inovatif. Untuk itu,
penelitian model sistem inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan di rumah sakit menjadi penting dilakukan.
1.2. Permasalahan Penelitian
Di Bandung, pelayanan kesehatan masih menjadi masalah yang serius,
terutama pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan kesehatan rumah sakit
masih banyak dikeluhkan pasien, terutama pasien peserta BPJS Kesehatan.
Umumnya, kualitas pelayanan kesehatan di Jawa Barat, khususnya di Kota
Bandung masih rendah. Indikasinya adalah pelayanan yang lambat dan waktu
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tunggu yang lama. Hal ini antara lain disebabkan oleh membludaknya pasien
termasuk pasien peserta BPJS Kesehatan.
Di samping itu, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan juga disebabkan
oleh ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan yang kurang memadai serta
belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, dan penyebaran tenaga kesehatan.
Pasien yang berobat jalan di rumah sakit bisa memakan waktu antara 3-6 jam,
bahkan sampai hampir seharian, terutama pasien peserta BPJS Kesehatan. Mereka
harus menempuh antrean panjang dalam mendaftar, serta menunggu lama
pemeriksaan dokter dan pengambilan obat.
Rumah sakit seharusnya memiliki keunggulan kompetitif dalam hal mutu
pelayanan kesehatan yang diberikan. Pasien yang semakin pandai dan terdidik
menyebabkan harapannya terhadap mutu pelayanan kesehatan semakin tinggi.
Pemenuhan harapan pasien hendaknya menjadi prioritas utama dalam jasa layanan
kesehatan. Pasien beranggapan bahwa rumah sakit yang mempunyai jasa layanan
bermutu yang mampu memberikan kepuasan. Dengan demikian, harus menjadi
pertimbangan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik dalam
konteks meraih kepuasan sekaligus sebagai upaya mewujudkan loyalitas kepada
pasien.
Terwujudnya loyalitas didasarkan dari kepuasan yang dirasakan pasien.
Pasien yang merasa puas akan terdorong untuk melakukan penggunaan ulang jasa
pelayanan kesehatan rumah sakit yang pada akhirnya akan membuat pasien
menjadi loyal. Pasien yang loyal akan memungkinkan terwujudnya hubungan
jangka panjang dengan rumah sakit. Hubungan jangka panjang antara pasien
sebagai konsumen dan rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan akan
memberikan banyak keuntungan bagi rumah sakit.
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 kesehatan pun
mestinya diciptakan supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, bahkan lebih
murah pula.
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1.3. Roadmap Penelitian
Kajian tentang model sistem inovasi pelayanan kesehatan untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit memerlukan penelitian yang
berkelanjutan guna mencapai hasil yang diharapkan. Roadmap penelitian ini dapat
dilihat pada gambar 1.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Inovasi
Kata inovasi sering diperbincangkan orang dan bahkan sering menjadi kata
kunci dalam sebuah terobosan baru dalam berbagai hal, baik menyangkut barang
dan/atau jasa. Inovasi merupakan ide atau gagasan baru, yang biasanya berisi
tentang terobosan-terobosan baru. Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang
inovator melalui berbagai macam aksi atau pun penelitian yang terencana.
2.1.1. Pengertian Inovasi
Secara umum, inovasi seringkali diterjemahkan sebagai penemuan baru.
Namun, sebenarnya aspek ‘kebaruan’ dalam inovasi sangat ditekankan untuk
inovasi di sektor swasta atau sektor industri. Sedangkan, inovasi pada sektor
publik lebih ditekankan pada aspek ‘perbaikan’ yang dihasilkan dari kegiatan
inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara
efektif, efisien dan berkaulitas, murah, dan terjangkau (Wijayanti, 2008:42).
Inovasi menurut West dan Far (Ancok, 2012:34) adalah pengenalan dan
penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan prosedur yang baru pada
unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi
individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas. Sementara, Rogers
(Suwarno, 2008:9) mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktek
atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh
seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Sedangkan, Damanpour (Suwarno,
2008:9) menjelaskan bahwa inovasi organisasi sebagai gagasan atau perilaku baru
dalam organisasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi yang baru,
teknologi proses, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi
anggota organisasi.
Dalam penerapannya inovasi memiliki atribut yang melekat di dalam
inovasi tersebut. Atribut inovasi yang menurut Rogers (Suwarno, 2008:16-18),
adalah sebagai berikut (1) keuntungan relatif (relative advantage), sebuah inovasi
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harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan nilai inovasi
sebelumnya. Selalu ada nilai kebaruan yang melekat membedakannya dengan
yang lain; (2) kesesuaian (compability), inovasi juga mempunyai sifat kompatibel
atau sesuai dengan inovasi yang digantinya. Hal ini di maksudkan agar inovasi
yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya
yang tidak sedikit, tetapi juga inovasi yang lama menjadi bagian proses transisi ke
inovasi terbaru. Selain itu, dapat memudahkan proses adaptasi dan proses
pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat; (3) kerumitan (complexity),
dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang
boleh menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun
demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik,
maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting; (4)
kemungkinan dicoba (triability), inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji
dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi
yang lama. Dengan demikian, sebuah produk inovasi harus melewati fase ”uji
coba”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji
kualitas dari sebuah inovasi; dan (5) kemudahan diamati (observability), dari
sebagai mana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
Aspek penting lainnya dalam kajian inovasi adalah berkenaan dengan level
inovasi yang mencerminkan variasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh
inovasi yang berlangsung. Kategorisasi level inovasi ini dijelaskan oleh Mulgan &
Albury (Muluk, 2008:46) berentang mulai dari inkremental, radikal, sampai
transformatif. Inovasi inkremental, berarti inovasi yang membawa perubahan
terhadap proses atau pelayanan yang ada. Umumnya sebagian besar inovasi
berada pada level ini dan jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur
organisasi dan hubungan keorganisasian. Walau demikian, inovasi inkremental
memainkan peran penting dalam pembaruan sektor publik karena dapat diterapkan
secara terus-menerus, dan mendukung rajutan pelayanan yang responsif terhadap
kebutuhan lokal dan perorangan, serta mendukung nilai tambahan uang (value for
money) (Muluk, 2008:46).
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Inovasi radikal, merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik
atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian
atau pelayanan. Inovasi jenis ini jarang sekali dilakukan karena membutuhkan
dukungan politik yang sangat besar karena memiliki risiko yang lebih besar pula.
Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang memenuhi harapan
pengguna pelayanan yang lama terabaikan (Muluk, 2008:46).
Inovasi transformatif atau sistematis, membawa perubahan dalam struktur
angkatan kerja dan keorganisasian dengan mentransformasi semua sektor secara
dramatis

mengubah

hubungan

keorganisasian.

Inovasi

jenis

ini

tentu

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan
dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya, dan
organisasi. Inovasi jenis ini tentu bersifat lebih mendalam dan mencakup struktur
sistematis keorganisasian (Muluk, 2008:47).
Dilihat dari segi prosesnya, inovasi juga dapat dibedakan dalam dua
kategori, yaitu (Muluk, 2008;48); (1) inovasi terusan (sustaining innovation)
merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru, tetapi dengan tetap
mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan atau
produk yang sudah ada, dan (2) inovasi terputus (distcontinues innovation)
merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang sama sekali baru dan
tidak lagi berdasar pada kondisi yang sudah ada sebelumnya.
Dari beberapa penjelasan mengenai inovasi pelayanan publik tersebut
dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah sesuatu gagasan baru yang baru, pertama
kali diterapkan oleh suatu organisasi untuk memperbaiki suatu produk atau proses
dan jasa yang memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi, dan
masyarakat luas. Inovasi pelayanan publik adalah suatu gagasan yang baru
pertama kali diterapkan untuk memperbaiki proses suatu produk atau proses jasa
yang dilakukan oleh organisasi publik. Sedangkan, 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 salam bidang kesehatan untuk
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memelihara dan meningkatan kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan jasa dan memberikan keuntungan untuk para pengguna jasa
maupun organisasi tersebut. Penerapan inovasi pelayanan publik adalah salah satu
jalan kebaruan untuk mengatasi kebuntuan organisasi di sektorppublik yang baru
pertama kali diterapkan oleh organisasi publlik tersebut, sehingga pelayanan yang
diberikan menjadi berkualitas.
Di bawah ini dijelaskan rangkuman definisi inovasi dari beberapa ahli
berikut ini.
Item
Menciptakan sesuatu
yang baru.
Menghasilkan hanya
ide-ide baru.
Menghasilkan ide,
metode, alat baru.
Memperbaiki sesuatu
yang sudah ada.
Menyebarkan ide-ide
baru.
Mengadopsi sesuatu
yang baru yang sudah
dicoba secara sukses di
tempat lain.
Melakukan sesuatu
dengan cara yang baru.
Mengikuti pasar.
Melakukan perubahan
Menarik orang-orang
inovatif.
Melihat sesuatu dari
perspektif yang berbeda.

Deskripsi
Merujuk pada inovasi yang menciptakan pergeseran paradigma dalam
ilmu, teknologi, struktur pasar, keterampilan, pengetahuan, dan
kapabilitas
Merujuk pada kemampuan untuk menemukan hubungan-hubungan
baru, melihat suatu subjek dengan perspektif baru dan membentuk
kombinasi-kombinasi baru dan konsep-konsep lama.
Merujuk pada tindakan menciptakan produk baru atau proses baru.
Tindakan ini mencakup invensi dan pekerjaan yang diperlukan untuk
mengubah ide atau konsep menjadi bentuk akhir.
Merujuk pada perbaikan barang atau jasa untuk produksi besar-besaran
atau produksi komersial atau perbaikan sistem.
Menyebarkan dan menggunakan praktik-praktik baru di dunia.
Merujuk pada pengadopsian sesuatu yang baru atau secara signifikan
diperbaiki, yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai
tambah, baik secara langsung untuk organisasi maupun secara tidak
langsung untuk konsumen.
Melakukan tugas dengan cara yang berbeda secara radikal.
Merujuk pada inovasi yang berbasiskan kebutuhan pasar.
Membuat perubahan-perubahan yang memungkinkan perbaikan
berkelanjutan.
Menarik/merekrut dan mempertahankan kepemimpinan dan
manajemen talenta dan manajemen manusia (people management)
untuk memadu jalannya inovasi.
Melihat pada suatu masalah dari perspektif yang berbeda.

Sumber: Goswami dan Mathew, PDMA, De Mayer dan Garg, Senge, dkk. dalam Fontana
(2010:19-20).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa inovasi tidak saja berarti “kebaruan”
atau sesuatu yang baru, barang dan/atau jasa baru atau sistem produksi baru atau
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cara memasarkan yang baru; “kebaruan” itu perlu disertai dengan dampak positif
bagi konsumen dan produsen; “kebaruan” itu harus menciptakan nilai guna bagi
konsumen dan nilai tambah bagi produsen; “kebaruan” yang menghasilkan
kesuksesan ekonomi dan sosial, pada konteks inovasi dan menciptakan nilai
individu, organisasi, dan masyarakat (society).

2.1.2. Pengertian Sistem Inovasi
Jika mengacu pada penjelasan Freeman (1995), sistem inovasi
didefinisikan sebagai jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang
interaksinya memprakarsai, mengimpor (mendatangkan), memodifikasi, dan
mendifusikan teknologi-teknologi baru. Definisi Freeman menunjuk pada
komponen penting sistem inovasi, yaitu kelembagaan. Sementara itu, Lundvall
(1992) menjelaskan bahwa sistem inovasi merupakan satu elemen penting dari
sistem inovasi adalah kegunaannya secara ekonomi. Menurut Lundvall, sistem
inovasi juga merupakan suatu sistem sosial karena mencakup aktivitas
pembelajaran, pencarian, dan penggalian/eksplorasi, yang melibatkan interaksi
antara orang/masyarakat dan reproduksi dari pengetahuan individual ataupun
kolektif melalui pengingatan.
Menurut Freeman (1995), konsep sistem inovasi diawali dari adanya fakta
negara-negara industri dan semi industri yang mengeluarkan investasi dalam
jumlah yang besar di bidang riset dan pengembangan iptek mulai tahun 1950-an.
Fakta menunjukkan bahwa laju pengembangan teknologi dan pertumbuhan
ekonomi negara-negara tersebut berbeda satu dengan yang lain. Banyak ahli yang
membandingkan keberhasilan Jepang dan Korea Selatan dengan kegagalan
negara-negara di kawasan Eropa Timur.
Sistem Inovasi Nasional (SIN) pada Peraturan pemerintah (PP)
No.32/2010 didefinisikan sebagai suatu jaringan rantai antara institusi publik,
lembaga riset dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam suatu
pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat
mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan,
mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan
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serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan
dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.
Nelson dan Rosenberg (1993) menjelaskan bahwa sistem inovasi
merupakan sehimpunan aktor yang secara bersama memainkan peran penting
dalam memengaruhi kinerja inovatif. Sementara itu, Metcalfe & Ramlogan (2005)
memaparkan sistem inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusiinstitusi berbeda yang berkontribusi, baik secara bersama maupun individu dalam
pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru serta menyediakan kerangka
kerja. Pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan
untuk memengaruhi proses inovasi. Dengan demikian, sistem inovasi merupakan
suatu sistem dari lembaga-lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan,
menyimpan,

dan

mentransfer

pengetahuan

dan

keterampilan

untuk

mengembangkan teknologi baru.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 1999)
mendefinisikan sistem inovasi sebagai himpunan lembaga-lembaga pasar dan
non-pasar disuatu negara yang memengaruhi arah dan kecepatan inovasi dan
difusi teknologi. Edquist (2001) mendefinisikan sistem inovasi merupakan
keseluruhan faktor ekonomi, social, politik, organisasional serta faktor lainnya
yang memengaruhi pengembangan , difusi, dan penggunaan inovasi. Arnold dkk.
(2001, 2003) menggunakan istilah “sistem riset dan inovasi nasional”, yaitu
keseluruhan aktor dan aktivitas dalam ekonomi yang diperlukan bagi terjadinya
inovasi industri dan komersial menuju pembangunan ekonomi.
Sistem inovasi dicanangkan pemerintah untuk digalakkan sejak tahun
2002, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Sinas Litbang Iptek). Tujuan dikeluarkannya UU No. 18/2002 sesuai
dengan pasal 4 adalah memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi
bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya
saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam
pergaulan internasional. Sementara itu, pada pasal 5 dijelaskan tentang fungsi
Sinas Litbang Iptek adalah untuk membentuk pola hubungan yang saling
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memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai
tujuan.
Untuk memperkuat Pelaksanaan UU No. 18/2002 ini, pemerintah
menurunkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite nasional
(KIN). Dasar dibentuknya KIN menurut pemerintah adalah kebijakan inovasi
nasional di Indonesia perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi,
dan terkoodinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi nasional guna meningkatkan
produktivitas nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Agar
implementasi pelaksanaan sistem inovasi nasional efektif dan efisien, pemerintah
membentuk KIN yang terdiri atas anggota institusi yang secara hukum legal dan
mempunyai otoritas sebagai pelaksana sistem inovasi.
Dalam Peraturan Presiden No. 32/2010 Pasa 1 secara jelas Sistem Inovasi
Nasional didefinisikan sebagai suatu jaringan rantai antara institusi publik,
lembaga riset dan teknologi, universitas dan sektor swasta dalam suatu pengaturan
kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong,
mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan,
merekayasa

inovasi-inovasi

di

berbagai

sektor,

dan

menerapkan

serta

mendeseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan
produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.
Dari berbagai definisi tersebut, secara garis besar dapat disimpulkan
bahwa sistem inovasi mencakup penghasil/penyedia pengetahuan (peneliti dan
praktisi), pengguna pengetahuan tersebut, dan interaksi antara produser dan
pengguna. Dalam konteks ini, elemen penting dalam sistem inovasi mengacu
kembali pada James (2010), yaitu “education, research and development, and
knowledge-intensive industries”.
Sistem inovasi diperlukan untuk mendorong serta memicu pertumbuhan
ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Melalui
pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara
atau wilayah, dan dalam jangka panjang berdampak pada pengurangan
kemiskinan (ECA-ISTD 2007; Arranz dkk. 2009; James, 2010; UNCTAD 2010);
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Devaux dkk, 2005). Menurut Johnson dan Jacobsson (2001), fungsi utama sistem
inovasi adalah menciptakan pengetahuan baru; memadukan arah proses pencarian
penyedia dan pengguna teknologi; menyediakan sumber daya (model,
kompetensi, dan sumberdaya lain); memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal
yang positif melalui pertukaran informasi, pengetahuan, dan visi; dan
memfasilitasi formasi pasar.
Smith (2002) dan Carlsson serta Stankmiewicz (1991) menjelaskan sistem
inovasi lebih spesifik pada bidang teknologi. Menurut Smith, sistem inovasi
teknologi merupakan suatu konsep yang dikembangkan dalam kerangka ilmiah
tentang inovasi teknologi, yang berfungsi menjelaskan sifat dan laju perubahan
teknologi. Sementara itu, menurut Carlsson dan Stankmiewicz, sistem inovasi
teknologi merupakan suatu konsep yang dikembangkan dalam kerangka ilmiah
tentang inovasi teknologi, yang berfungsi menjelaskan sifat dan laju perubahan
teknologi. Sementara itu, menurut Carlsson dan Stankmiewicz, sistem inovasi
teknologi merupakan jejaring institusi yang berinteraksi dalam ekonomi tertentu
di bawah prasarana kelembagaan dan yang terlibat dalam melahirkan,
menyebarkan, dan memanfaatkan teknologi.
Jika menelaah perkembangan sistem inovasi berjalan, pada tahun 1980
sampai 1990-an, perhatian sistem inovasi tercurah pada sistem inovasi nasional
(SIN). Sejak awal tahun 2000-an, ada kecenderungan pergeseran focus dari
tingkat “nasional” ke tingkat “daerah” (Taufik 2005). Menurut Taufik, hal
tersebut antara lain terkait dengan kesadaran bahwa kedekatan spasial
memudahkan banyak pihak untuk pembelajaran secara terlokalisasi. Inovasi,
selain berupa hal yang bersifat teknokratik, juga organisasional dan institusional,
sering terjadi dalam konteks institusional, politis, dan sosial tertentu yang
mendukung, yang biasanya bersifat erat dengan lingkungan lokalitas tertentu;
Proses

Pembelajaran

(ditentukan/dipengaruhi

yang
oleh)

terlokalisasi
sehimpunan

sangat

kelembagaan

erat

dengan

daerah/setempat,

termasuk misalnya keberadaan organisasi yang memperkuat jaringan, dan
berkembangnya kualitas interaksi dan kolaborasi dan kebijakan daerah yang
mendukung pembelajaranm yang terlokalisasi dan terfasilitasi oleh sehimpunan
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kelembagaan daerah yang serupa. Hal ini karena lebih kuatnya dukungan
kelembagaan (dalam arti luas) dalam mengembangkan agenda bersama dan
kolaborasi yang meningkatkan kapasitas untuk bertindak (collective/joint action).
Hal ini tentu sangat penting dalam mendorong sinergi positif dan eksternalitas
ekonomi.
Taufik (2005) telah menjelaskan tentang sistem inovasi. Menurutnya,
sistem inovasi merupakan proses pembelajaran yang jika diterapkan dengan baik
maka sistem akan berkembang. Dalam konsteks ini, Taufik menjelaskan indikator
sistem yang baik, yaitu ketika mampu menjadi sistem yang belajar dan
mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai (dengan konteksnya) serta
dapat beradaptasi dengan perubah yang berkembang, baik di tingkat nasional,
daerah, maupun sektoral. Pada kesempatan lain, Taufik menjelaskan sistem
inovasi merupakan jejaring institusi yang saling berinteraksi di bawah prasarana
kelembagaan.
Taufik (2005) juga lebih jauh menjelaskan bahwa kemajuan pengetahuan
dan inovasi menentukan perkembangan sistem inovasi. Hambatan yang terjadi
pada perkembangan sistem inovasi di daerah dapat disebabkan oleh aliran
pengetahuan (knowledge flow) yang kurang lancar karena lemahnya kinerja
penyedia (informasi/pengetahuan), kurang berfungsinya lembaga intermediasi
sebagai penyalur informasi serta lemahnya kualitas pengguna.
Untuk memjukan pengetahuan dan inovasi, Taufik menyarankan bahwa
pengetahuan yang berkembang melalui tacit dan juga eksplisit perlu dikembakan
secara berkelanjutan. Proses pengembangan tidak hanya dengan mengadopsi dari
luar, tetapi juga dapat melalui pengembangan mandiri termasuk pengembangan
pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dan teknologi inovasi akar rumput
(technology grassroot innovation).
Beberapa komponen penting sistem inovasi dijelaskan oleh banyak ahli,
antara lain kelembagaan (Freeman 1987; Agwu dkk, 2008), kemanfaatan secara
ekonomi (Lundvall 1992), dan tiga elemen lain seperti aktor dan /atau lembaga
yang

terlibat

menggunakan

dalam
iptek;

menghasilkan,
proses

menyampaikan,

pembelajaran
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interaktif

mengadopsi,
yang

terjadi

dan
saat

aktor/lembaga

turut

menghasilkan,

menyampaikan,

mengadopsi,

dan

menggunakan iptek tersebut; serta kelembagaan yang menghasilkan aturan,
norma, tradisi yang mengatur jalannya interaksi dan berlangsungnya proses
pembelajaran (Agwu dkk, 2008). Secara umum, lembaga merupakan acuan
masyarakat untuk mengatur interaksi manusia (North, 1990). Sementara itu,
kelembagaan yang terlibat dalam sistem inovasi dapat berupa kelembagaan formal
(litbang/pemerintah daerah), atau informal, seperti kelembagaan masyarakat dan
kelompok tani (Edquist, 1997).
Dalam sistem inovasi, institusi atau pranata merupakan komponen penting
untuk memberikan peluang dan insentif bagi petani agar dapat belajar inovasiinovasi yang dikenalkan kepada meraka. Menurut Agwu dkk. (2008), proses
belajar dan inovasi sangatlah perlu dan merupakan proses dasar yang pararel dan
berinteraksi dengan pengentasan kemiskinan karena melalui inovasi dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan sosial dan
ekonomi sehingga dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.
Inovasi meruapakan prose sosial yang sangat dipengaruhi oleh interaksi
antarpihak. Hubungan, jaringan, dan kedekatan sosial umumnya lebih kuat pada
tataran setempat (yang lebih terlokalisasi). Situasi demikian tentu sangat penting
bagi perkembangan atau penguatan model sosial, termasuk dalam bentuk
hubungan dan rasa saling percaya, komunikasi dan interaksi yang produktif,
budaya berpikir terbuka, dan sebagainya.
Dalam implementasinya, menurut Jacobsson dan Johnson (2000),
pendekatan sistem inovasi teknologi yang paling tidak dapat diterapkan ke dalam
tiga tingkat analisis, yaitu pada tingkat iptek, produk, dan objek (dalam hal ini
masyarakat miskin), dengan tujuan memperbaiki fungsi sosial tertentu
(mengentaskan masyarakat miskin). Sementara itu, Hekkert dkk. (2007)
menerangkan

bahwa

konsep

sistem

inovasi

teknologi

dalam

konteks

perkembangan ilmu pengetahuan saja tidak cukup kuat untuk mendorong
perubahan teknologi dan kinerja ekonomi. Yang diperlukan adalah pemanfaatan
baik individu maupun institusi perlu berwawasan lebih luas dan lebih berorientasi
makro, nasional ataupun sektoral.
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2.2. Paradigma Pembangunan Kesehatan
2.2.1. Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari
pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan memiliki peran ganda dalam
pembangunan nasional, oleh karena di satu sisi kesehatan merupakan tujuan dari
pembangunan, sedang disisi yang lain kesehatan merupakan modal dasar dalam
pembangunan nasional (Depkes, 2006).
Pengertian sehat seperti yang tercantum dalam UU No 36 tahun 2009
adalah keadaan sehat yang meliputi fisik, mental, spiritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Definisi sehat menurut UU No 36/2009 itu mirip dengan definisi sehat menurut
WHO, yaitu kondisi sempurna baik fisik, mental dan sosial, tidak hanya bebas
dari penyakit atau kelemahan.
2.2.2. Perubahan Paradigma Pembangunan Kesehatan
Menurut Burns, Hambleton, Hoggett (Ida, 2002:97), ada dua definisi
desentralisasi,

pertama,

desentralisasi

menggambarkan

pengalihan

tugas

operasional ke pemerintah lokal. Kedua, desentralisasi menggambarkan
pendelegasian

atau

devolusi

kewenangan

pembuatan

keputusan

kepada

pemerintah yang tingkatannya lebih rendah. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, mengartikan desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Oleh karena itu, pada dasarnya desentralisasi merupakan wahana dalam
rangka memampukan masyarakat daerah/lokal. Selain sebagai wahana untuk
memampukan masyarakat lokal, desentralisasi jika dilihat dari latar-belakang
sejarah kemunculannya, bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ide desentralisasi muncul sebagai dampak dari adanya tuntutan akan perlunya
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percepatan pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.
Untuk menjawab tuntutan ini, maka selain menyerahkan pemberian layanan
kepada lembaga yang terdekat dengan masyarakat, yang secara hirarkis adalah
penyerahan peran pemberian layanan publik kepada lembaga pemerintah di
bawahnya, juga pengalihan peran pemberian layanan publik dari pemerintah
kepada swasta. Dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah membawa perubahan bagi dunia pemerintahan di Indonesia dari
sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi, maka salah satu
sektor yang menjadi perhatian adalah sistem kesehatan di daerah di mana
pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengaturnya.
Desentralisasi dalam kerangka pembangunan kesehatan dimaksudkan
untuk lebih mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan dengan cara lebih
mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memperpendek jalur
birokrasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Di samping itu, sistem
desentralistik juga memberikan kewenangan bagi daerah untuk menentukan
sendiri program serta pengalokasian dana pembangunan kesehatan di daerahnya.
Dalam konteks ini, Depkes (2001) menyebutkan bahwa sistem desentralisasi
kesehatan ini juga sesuai dengan paradigma sehat yang ditetapkan sebagai model
pembangunan kesehatan di Indonesia, yaitu pembangunan kesehatan yang
mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif
dan rehabilitatif.
Paradigma Lama







Paradigma Baru





Program dan kebijakan yang top-down
Mentalitas nrimo
Meninabobokan potensi lokal
Pembangunan kesehatan berbasis
Pemerintah
Sistem purnabayar pelayanan kesehatan
Pembangunan kesehatan sektoral




Program dan kebijakan yang bottom-up
Mentalitas proaktif
Pemberdayaan sumber daya lokal
Pembangunan kesehatan berbasis
Masyarakat
Sistem prabayar pelayanan kesehatan
Pembangunan kesehatan multisektoral

Gambar 2.4
Perubahan Paradigma Pembangunan Kesehatan
Sumber: Siagian (2002)
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Gaspersz (Bustami, 2011)

mengemukakan bahwa terdapat beberapa

dimensi yang harus diperhatikan dalam pelayanan, yaitu:
1. Ketapatan waktu pelayanan, misalnya waktu tunggu pasein, waktu
pelaksanaan (proses) pelayanan.
2. Akurasi pelayanan, berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari
kesalahan.
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
4. Tanggung jawab, berkaitan dengan penanganan keluhan dari pasien
(pelanggan).
5. Kelengkapan, menyangkut dengan ketersediaan sarana pendukung pelayanan.
6. Kemudahan mendapat pelayanan, berkaitan dengan petugas dan tersedianya
fasilitas pendukung.
7. Variasi model pelayanan, berhubungan dengan inovasi untuk memberikan
pola baru dalam pelayanan.
8. Pelayanan Pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas petugas.
9. Kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang
kemudahan menjangkau, tempat parkir kendaraan, ketersediaan informasi, dan
sebagainya.
10. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti lingkungan, fasilitas AC, dan
sebagainya.
Dari berbagai dimensi atau cara pandang yang dikemukan oleh para ahli
di atas, dapat dikemukakan bahwa meskipun rumusannya tidak sama, namun
pengertian pokok yang terkandung di dalamnnya tidaklah terlalu berbeda, karena
sesungguhnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan

yang bermutu dan

memuaskan pelanggan tidak semudah yang diperkirakan. Semakin banyak cara
pandang atau sisi yang kita perhatikan dalam memberikan pelayanan yang
diberikan dan semakin puas pelanggan yang menerima pelayanan.

18

2.3. Fungsi dan Sistem Kesehatan
Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 1
ayat (1) dinyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik,
mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup
produktif secara sosial dan ekonomis. Laporan WHO (2000) mendefinisikan
sistem kesehatan (health system) adalah “to include all the activities whose
primary purpose is to promote, restore or maintain health (sistem kesehatan
adalah seluruh kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan,
memulihkan atau memelihara kesehatan). Secara universal fungsi sistem
kesehatan menurut WHO, 2000 (Sunjaya, 2010:7) adalah: (1) stewardship; (2)
pelayanan kesehatan; (3) pembiayaan kesehatan; dan (4) sumberdaya.
Stewardship merupakan konsep baru yang memperluas pemahaman lama, yaitu
regulasi – menetapkan aturan – melalui dua komponen tambahan, yakni
memastikan adanya kesetaraan untuk memandu pengambilan keputusan dalam
sistem kesehatan dan memberikan arah yang strategis pada sistem kesehatan
secara menyeluruh.
Berdasarkan uraian di atas, pemerintah berfungsi sebagai regulator dalam
suatu sistem kesehatan. Fungsi regulasi dan penentuan arah/kebijakan kesehatan
dikenal sebagai fungsi stewardship (pengaturan, pengarahan, dan pengawasan).
Fungsi stewardship pada pemerintahan yang terdesentralisasi seperti halnya di
Indonesia, tentu saja berada di daerah, jadi merupakan kewenangan pemerintah
daerah. Sejalan dengan PP 8/2003 dan PP 38/2007, Dinas Kesehatan mempunyai
peran dalam perijinan, sehingga merupakan institusi yang berfungsi sebagai
regulator dalam bidang kesehatan (Sunjaya, 2010:7).
Boffin (Sunjaya, 2010:7), menyebutkan konsep kinerja dari sistem
kesehatan terpusat pada tiga tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan kesehatan; (2)
meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat; dan (3) menjamin
keadilan

dalam

kontribusi

pembiayaan.

Kemudian

Sunjaya

(2010:7-8)

menjelaskan bahwa responsiveness dapat tercapai dengan mengembangkan fungsi
stewardship yang merupakan pengertian lebih luas dari fungsi regulasi. Berbagai
keluhan/ketidakpuasan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan hendaknya
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dilihat sebagai kegagalan fungsi ini. Artinya, bisa terjadi kelemahan dalam
kebijakan ataupun regulasi kesehatan. Termasuk di dalam konteks responsiveness
adalah tanggap terhadap harapan masyarakat (non medical), jaminan atas
community and patient safety. Fungsi yang lemah tersebut bisa jadi berkaitan
dengan kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan
kesehatan. Mungkin pula kebijakan/regulasi tersebut tidak mampu menyediakan
sumberdaya yang diharapkan atau tidak mampu mempengaruhi fungsi
pembiayaan kesehatan. Fungsi dan tujuan sistem kesehatan tersebut dapat dilihat
pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2
Hubungan antara Fungsi dan Tujuan Sistem Kesehatan

Sumber: World Health Report, WHO, 2000

2.4. Urgensi Inovasi Pelayanan Kesehatan

Inovasi

pelayanan

membuat

pelayanan

publik

lebih

baik

jika

diselenggarakan dengan baik pula, jangan sampai inovasi hanya mengikuti trend
saja, sehingga akan mati kemudian. Inovasi harus berkelanjutan sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Menurut Hartley “There is an
important difference in innovation between private and public sectors. In the
private sector, successful innovation is often seen to be a virtue in itself, as a
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means of ensuring competitiveness, whether in new markets or to revive flagging
markets. This is not the case for public services, where innovation is justifiable to
the extent that it increases public value in the quality, efficiency or fitness for
purpose of governance or services.” Inovasi pelayanan sangat dekat dengan
kualitas pelayanan karena dapat memperkuat nilai-nilai publik misalnya dalam
kualitas pelayanan ataupun efisiensi. Lynn lebih lengkap lagi mengungkapkan
innovation must not simply be another name for change, or for improvement, or
even for doing something new lest almost anything qualify as innovation.
Innovation is properly defined as an original, disruptive, and fundamental
transformation of an organisation’s core tasks. Innovation changes deep
structures and changes them permanently.
Inovasi pelayanan kesehatan di berbagai pemerintah daerah membuktikan
bahwa menghasilan perubahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang
lebih baik. Inovasi mampu menghadirkan perubahan di dalam organisasi dan
memaksanya untuk berbuat lebih baik atau sebaliknya organisasi yang baik akan
mampu menciptakan berbagai inovasi pelayanan. Adanya inovasi pelayanan
kesehatan pada suatu institusi juga membuktikan adanya kemauan keras dari
dalam organisasi kesehatan untuk berbuat lebih baik, sebab menciptakan inovasi
pelayanan tidaklah mudah, organisasi yang mampu memandang diri sendiri
sebagai pelayan masyarakatlah yang mampu menciptakan inovasi yang sulit untuk
dirinya sendiri akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat luas. Sulit bagi organisasi
kesehatan jika hanya berorientasi pada tugas-tugas pokok saja untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, akan tetapi dengan menciptakan
inovasi pelayanan kesehatan maka kualitas pelayanan yang didapat oleh
masyarakat akan meningkat dengan sendirinya jika inovasi pelayanan kesehatan
dianggap berhasil oleh masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.
Di tengah kondisi pelayanan kesehatan yang masih buruk tentu saja sangat
mendesak untuk dilakukannya inovasi pelayanan kesehatan dengan kemampuan
inovasi pelayanan yang mampu memetong berbagai alur yang berbelit-belit sudah
jelas inovasi harus dipandang sebagai hal yang positif. Mulgan dan Albury
menyebutkan beberapa alasan mengapa sektor publik harus melakukan inovasi,
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yaitu : 1) Untuk merespon secara lebih efektif perubahan dalam kebutuhan dan
ekspetasi publik yang terus meningkat, 2) Untuk memasukkan unsur biaya dan
meningkatkan efisensi, 3) Untuk memperbaikki penyelenggaraan pelayanan
publik, termasuk di bagian-bagian yang pada masa lalu hanya mengalami sedikit
kemajuan, 4) Untuk mengkapitalisasi penggunaan ICT secara penuh : hal ini
dikarenakan penggunaan ICT telah terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas
dalam penyelenggaraan pelayanan.
Pada era global seperti saat ini dimana perubahan sangat cepat terjadi
maka sudah sangat terlambat dan merugikan masyarakat jika tidak dilakukan
inovasi pelayanan. Inovasi Pelayanan kesehatan memberikan kesempatan dan
kecepatan yang lebih baik kepada masyarakat. Kebutuhan pelayanan kesehatan
masyarakat yang semakin cepat berubah dan tidak diikuti dengan perubahan
pelayanan dari organisasi maka kerugian kesehatan masyarakat akan semakin
besar dan yang paling fatal adalah turunnya kesehatan masyarakat hingga
meninggal dunia, oleh karena itu inovasi harus dilakukan dengan menyesuaikan
tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan kesehatan akan
menjangkau kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih efektif dan efisien
karena menembak setiap kebutuhan masyarakat secara tepat dan tidak membuangbuang energi dan anggaran. Inovasi pelayanan kesehatan harus diselenggarakan
jika tidak nasib masyarakat di masa mendatanglah yang akan dipertaruhkan.
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BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan dan menganalisis model sistem inovasi pelayanan kesehatan
di rumah sakit.
2. Melakukan pelatihan dan uji coba model sistem inovasi pelayanan kesehatan di
rumah sakit.
3. Mengembangkan model sistem inovasi pelayanan kesehatan di rumah sakit.
3.2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah dapat menambah perspektif baru tentang
sistem inovasi pelayanan kesehatan di rumah sakit serta dapat menghasilkan
model sistem inovasi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selain itu, hasil
penelitian ini dapat menjadikan acuan bagi pihak pembuat kebijakan (policy
makers), khususnya Pemerintah Kota Bandung dalam konteks sistem inovasi
pelayanan kesehatan di rumah sakit di wilayah tugasnya. Oleh karena itu, hasil
penelitian ini Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah lainnya dapat
mempelajari model sistem inovasi pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Pihak rumah sakit dan puskesmas serta klinik kesehatan yang dikelola
swasta di Kota Bandung dapat melaksanakan dan mengembangkan sistem inovasi
pelayanan

kesehatan

yang

secara

berkesinambungan

diharapkan

dapat

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, BPJS Kesehatan
Kota Bandung dapat meningkatkan kerja sama dengan pihak penyedia atau
fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan klnik).
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BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Creswell
(1998:14) mengatakan bahwa “qualitative research in a natural setting where the
researcher is an instrument of data collection” (penelitian kualitatif adalah
penelitian yang dilakukan pada latar alamiah di mana penelitinya sebagai
instrumen pengumpulan data). Creswell (1998:15) lebih lanjut mengungkapkan
beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif, yaitu: (1) peneliti lebih
memperhatikan proses daripada hasil, (2) peneliti kualitatif lebih memperhatikan
interpretasi, (3) peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam mengumpulkan
data dan analisis data serta peneliti kualitatif harus terjun ke lapangan, melakukan
observasi partisipasi di lapangan, (4) penelitian kualitatif menggambarkan bahwa
peneliti terlibat dalam proses penelitian, interpretasi data dan pencapaian
pemahaman melalui kata atau gambar, dan (5) proses penelitian kualitatif bersifat
induktif di mana peneliti membuat konsep, hipotesis, dan teori berdasarkan data
lapangan yang diperoleh serta terus mengembangkannya di lapangan dalam
proses “jatuh-bangun”.
Sedangkan, Denzin dan Lincoln (Dariyanto, 2011:3) menjelaskan
penelitian kualitatif merupakan satu aktivitas yang menempatkan pengamat di
dalam dunia. Penelitian kualitatif terdiri atas serangkaian praktik material
interpretif yang membuat dunia bisa disaksikan. Praktik tersebut mengubah dunia.
Praktik tersebut mengubah dunia menjadi serangkaian representasi, meliputi
catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo tentang diri.
Di tingkat ini, penelitian kualitatif mencakup pendekatan naturalistik interpretif
terhadap dunia. Hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari bendabenda di dalam setting alaminya, berupaya memahami, atau menginterpretasikan
fenomena berdasarkan makna-makna yang dilekatkan oleh manusia kepadanya.
Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini adalah sesuai karena
penelitian ini menghasilkan deskripsi dan pemahaman yang menyeluruh yang
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tidak bisa dihasilkan melalui pendekatan kuantitatif atau analisis statistik.
Pendekatan kualitatif lebih tepat digunakan karena fenomena yang diteliti bersifat
kompleks yang menyangkut pemahaman dan pengalaman individu, yakni
pemahaman dan pengalaman subjek penelitian.
Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dengan
tahapan-tahapan berkelanjutan untuk menjawab permasalahan dan mencapai
tujuan penelitian. Berikut ini adalah diagram alir dalam bentuk fishborn pada
gambar 2.

Model sistem
pelayan kesehatan

Membuat draft

Pelatihan dan uji
coba model sistem
pelayanan kesehatan

Pelatihan

Validasi ahli

Implementasi model
sistem pelayanan
kesehatan

Sosialisasi

Uji coba

Aplikasi

Membuat draft

Evaluasi

Evaluasi dan Refleksi

Validasi ahli

Revisi

Panduan pelatihan
model sistem
pelayanan kesehatan

Revisi

Prose model sistem
pelayanan
kesehatan

Mengukur kualitas
pelayanan kesehatan

Luaran yang Ditargetkan:
Tahun Pertama:
1. Draft model sistem inovasi pelayanan kesehatan di rumah sakit.
2. Draft artikel ilmiah jurnal terakreditasi nasional/internasional.
3. Pembicara pada seminar internasional.
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 Model Sistem
Inovasi
Pelayanan
Kesehatan
 Panduan
pelatihan model
sistem inovasi
pelayanan.
 Kompetensi
profesional
pengelola
pelayanan
kesehatan.
 Kualitas
pelayanan
kesehatan.

4. Draft buku ajar.
Tahun Kedua:
1. Panduan pelatihan model inovasi pelayanan kesehatan di rumah sakit.
2. Publikasi artikel ilmiah jurnal terakreditasi nasional/internasional.
3. Pembicara pada seminar nasional/internasional.
4. Draft buku ajar.

Tahun Ketiga:
1. Hasil implementasi model sistem inovasi pelayanan kesehatan di rumah sakit.
2. Finalisasi panduan pelatihan model inovasi pelayanan kesehatan di rumah
sakit.
3. Pembicara pada seminar nasional/internasional.
4. Buku Ajar.

4.2. Teknik Pemilihan Informan
Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling.
Seperti dikatakan Bryman (2008: 415), bahwa purposive sampling is a nonprobality form of sampling. Penentuan subjek dalam penelitian ini adalah
menggunakan non-probability sampling, dengan cara purposif. Dalam hal ini,
Bryman (2008: 414) mengatakan “most sampling in qualitative research entails
purposive sampling of some kind”.
Sampel purposif adalah sampel yang memfokuskan pada informaninforman terpilih untuk studi yang bersifat mendalam. Terkait dengan penelitian
ini, informan yang dipilih adalah informan yang memiliki informasi dan
kemampuan untuk memberikan informasi dan data secara jelas dan komprehensif
tentang substansi penelitian. Untuk sebuah studi fenomenologis, kriteria informan
yang baik adalah “all individuals studied represent people who have experienced
the phenomenon” (Creswell, 1998:118). Jadi, lebih tepat memilih informan yang
benar-benar

memiliki

kapabilitas

karena
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pengalamannya

dan

mampu

mengartikulasikan pengalaman dan pandangannya tentang sesuatu yang
dipertanyakan.
Informan dalam penelitian ini adalah pengelola rumah sakit, pelaksana
pelayanan kesehatan di rumah sakit, pasien rawat inap dan atau rawat jalan,
akademisi/peneliti, dan LSM yang bergerak di bidang pelayanan publik,
khususnya pelayanan kesehatan.
4.3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu
sebagai berikut:
1. Wawancara Mendalam
Wawancara dilakukan secara terbuka dan menggunakan pedoman
wawancara, dokumentasi hasil wawancara melalui alat perekam audio dan
kamera. Berkenaan dengan hal ini, Creswell (1998:122) mengatakan: for a
phenomenological study, the process of collecting, information involves primarily
in-depth interviewers (see, e.g. the discussion about the long interview in
McCraken, 1988).
Wawancara

mendalam

digunakan

untuk

memperoleh

keleluasaan

informasi dan memudahkan dalam melakukan interpretasi terhadap dokumendokumen dan laporan yang ada. Selain itu, hal terpenting dalam pengumpulan
data kepada informan adalah menjelaskan makna dari sejumlah kecil orang yang
mengalami fenomena seperti yang dimaksudkan dalam penelitian. Pencatatan
wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan alat perekam, yang
ditempatkan secara terbuka dan diketahui informan, baik dengan dipegang tangan
atau disimpan di sebelah tempat informan duduk, jika wawancara dilakukan
dengan duduk. Sementara itu, untuk merekam aktivitas informan dilakukan
dengan kamera.
2. Observasi
Observasi dilakukan secara nonpartisipan, artinya peneliti tidak terlibat
dalam kegiatan yang dilakukan oleh informan, melainkan hanya menemani
informan melakukan aktivitasnya. Disamping itu, peneliti melakukan observasi
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dalam jarak jauh, agar keberadaan peneliti tidak diketahui oleh informan dengan
maksud untuk mengamati perilaku mereka tanpa harus terganggu kehadiran
peneliti. Melalui observasi nonpartisipan ini, peneliti mengamati, merekam, dan
mencatat segala peristiwa yang terjadi dalam realitas yang sebenarnya.
3. Studi Dokumen
Studi dokumen digunakan untuk menggali data sekunder yang diperlukan
untuk menunjang penelitian ini. Dokumen pada umumnya diperoleh dari
dokumentasi milik Dinas Kesehatan Kota Bandung dan BPJS Kesehatan Kota
Bandung yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Langkah-langkah
studi dokumentasi adalah: (1) menginventarisasi data dan informasi yang akan
dicari, (2) mengelompokkan dan mengkategorisasi data dan informasi, (3)
menelaah dan menganalisis data dan informasi, dan (4) menyajikan data dan
informasi serta menarasikan dengan kalimat-kalimat yang lugas dan jelas.
4.4. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa dokumen/arsip, catatan hasil
observasi (field notes), foto, dan rekaman hasil wawancara. Hasil penelitian ini
kemudian dianalisis, dengan menggunakan model alur analisis data Miles dan
Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1994:10) “we analysis as consisting of
three concurrent flows of activity: data reduction, data display, and conclusion
drawing and verification.
Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif disederhanakan dan
diransformasikan dengan aneka macam cara, antara lain seleksi yang ketat,
ringkasan atau uraian singkat, pengelompokan dalam suatu pola yang lebih luas.
Sementara, penyajian data adalah susunan sekumpulan informasi yang
memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti
berupaya menggunakan matriks teks, grafik, jaringan dan bagan, di samping teks
naratif. Sedangkan analisis data kualitatif mulai dengan mencari arti benda-benda,
mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang
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mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti menarik kesimpulankesimpulan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis namun kemudian meningkat
menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tokoh. Kesimpulan tersebut diverifikasi
selama proses penelitian. Verifikasi tersebut berupa tinjauan atau pemikiran
kembali pada catatan lapangan, yang mungkin berlangsung sekilas atau malah
dilakukan secara seksama dan memakan waktu lama, serta bertukar pikiran
dengan informan untuk mengembangkan intersubjektif. Makna-makna yang
muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya,
sehingga membentuk validitasnya (Miles dan Huberman, 1994:10-11).
Secara rinci, terkait dengan analisis data, terutama wawancara, melibatkan
empat tipe coding, yakni: initial coding, focused coding, axial coding, dan
theoritical coding (Charmaz, 2006). Tahap initial coding, peneliti melakukan
coding secara manual, yaitu dengan mencermati transkrip hasil wawancara kata
per kata, baris per-baris, kalimat per-kalimat, atau insiden per-insiden untuk
mendefinisikan apa yang terjadi dan apa maknanya. Jadi, pada tahap ini, peneliti
berupaya menangkap berbagai kode, ide abstrak, atau konsep yang muncul
(Charmaz, 2006).
Kemudian, tahap berikutnya adalah focused coding, menurut Glaser,
pengkodean dilakukan “lebih terarah, selektif, dan konseptual” (Charmaz, 2006).
Selanjutnya, tahap axial coding, peneliti menghubung-hubungkan antara kategori
dan sub-sub kategori, merinci dimensi atau atribut suatu tema atau kategori, dan
mensintesiskan berbagai narasi atau kutipan dari data untuk dilihat kesesuaian
atau

koherensinya dengan kerangka analisis yang muncul (Charmaz, 2006).

Terakhir, tahap theoritical coding, yang menurut Charmaz (2006) bertujuan untuk
membuat lebih spesifik berbagai kemungkinan hubungan antarkategori yang
dibuat pada tahap focused coding. Atau dengan menggunakan istilah Glaser, tahap
ini berupaya “merajut kembali cerita yang bercerai-berai” menjadi “suatu
bangunan konseptual atau teori yang utuh”.
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BAB V
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
5.1.1. Kondisi Kota Bandung
5.1.1.1. Kondisi Geografi
Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat memiliki
posisi strategis terletak pada koordinat 107 ͦ 36’ Bujur Timur dan 6 ͦ 55’ Lintang
Selatan menjadi kota Bandung jalan utama di Pulau Jawa. Dengan demikian,
secara geografis Kota Bandung menjadi lalu lintas perekonomian di Pulau Jawa
yang melahirkan beberapa implikasi positif dan negatif bagi tumbuh kembangnya
Kota Bandung menujun Kota Juara. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros
jalan utama di pulau Jawa, yaitu :
1. Sebelah Barat dan Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros
tengah yang menghubungkan antara Provinsi Banten dan Jawa Tengah.
2. Sebelah Utara dan Selatan, selainmenjadi penghubung utama ibu kota
negara dengan wilayah selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara
daerah perkebunan, peternakan dan perikanan.
Luas wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung adalah 16,729,65 Ha.
Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah
Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:
1. Sebelas Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten
Bandung Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota
Cimahi;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung ; dan

4. Sebelah Selatan berrbatasan dengan Kabupaten Bandung.
Secara morfologi regional Kota Bandung terletak di bagian tengah
“Cekungan Bandung“ dengan dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif,
cekungan ini terletak di lima daerah administrasi Kabupaten/Kota, yaitu Kota
Bandung, Kota Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi ,
dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana Kota Bandung ditetapakan
dalam sistem perkotaan nasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu, Kota Bandung juga
ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung, yaitu kawasan yang
memiliki nilai strategis nasional.
5.1.1.2. Kondisi Demografi
Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu
wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi
struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek
pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang
ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki

posisi strategis dalam

penentuan kebijakan.
Kota Bandung selama periode tahun 2012-2013 mengalami peningkatan
jumlah penduduk yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 jumlah pendudk kota
Bandung berjumlah 2.483.977 jiwa,atau mengalami peningkatan 1,16% dari
jumlah penduduk tahun 2012 yang berjumlah 2.455.517 jiwa. Pertumbuhan
penduduk ini selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami ( fertilitas ) yang
cukup tinggi, juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana
terdapat migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar. Besaran jumlah penduduk
tersebut mendiami wilayah seluas 167,30 km², sehingga kepadatan penduduk pada
tahun 2013 adalah 14.847 jiwa per km², atau meningkat sekitaar 1,17% selama
periode 2013.
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Tabel 5.1
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2011-2013

No

Uraian

Peningkatan/
Penurunan
Periode
2012-2013
(%)

2011

2012

2013

2.424.957

2.455.517

2.483.977

1,16

14,494

14,676

14,847

1,17

1.26

1.26

1.16

-0,10

a. Pria (orang)

1.230.615

1.246.122

1.260.565

1,16

b. Perempuan (orang)

1.194.342

1.209.395

1.223.412

1,16

1.129.744

1.171.551

1.176.377

0,41

1.012,946

1.064.167

1.047.235

-1.59

116.798

107.384

129.142

20,26

10,34

9,17

174.292

191,141

224.078

17,23

2. SD/MI/sederajat

502.426

482.763

501.285

3,84

3. SMP/MTs/sederajat

393.689

409.741

411.969

0,54

4. SLTA/sederajat

655.857

661.857

743.328

12,31

5. Perguruan Tinggi

282.591

292.142

257.978

-11,69

1

Jumlah Penduduk (jiwa)

2

Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

3

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

4

Komposisi Penduduk, menurut:
a. Jenis Kelamin

b. Angkatan Kerja
 Jumlah yang Bekerja (orang)
 Jumlah Pengangguran (orang)
 Tingkat Pengangguran (%)
c. Pendidikan (penduduk usia > 10 th
dan Ijazah tertinggi)
1. Tidak/belum pernah
sekolah/tidak/belum tamat SD

Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2013
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10,98

19,74

Grafik 5.1
Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung
Tahun 2011 - 2013

Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2013

Berdasarkan distribusi penduduk per Kecamatan diperoleh informasi
bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Babakan Ciparay dengan
jumlah penduduk sebanyak 147.096 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling
sedikit berada di Kecamatan Bandung Wetan dengan jumlah penduduk sebanyak
31.806 jiwa. Namun demikian, apabiala dibandingkan dengan luas wilayah
masing-masing Kecamatan, maka wilayah yang paling padat adalah Kecamatan
Bojongloa Kaler dengan kepadatan penduduk 39.737 jiwa.km², sedangkan
kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Cibeunying Kidul dengan
kepadatan penduduk 2.054 jiwa /km²
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Tabel 5.2
Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2012-2013
Laki-laki
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Perempuan

Jumlah Penduduk

2012

2013*

2012

2013*

2012

2013*

Kepadatan
(Jiwa/Km2)
2012 2013*

71.041
74.754
61.252
43.809
34.180
40.333
34.939
29.251
47.288
38.165
18.321
36.295
20.122
38.641
12.777
34.795
37.020
31.986
65.623
61.058
18.246
49.059
49.686
15.246
54.031
35.970
68.324
53.828
40.478
29.604
1.246.122

71.864
75.620
61.962
44.317
34.576
40.800
35.344
29.590
47.836
38.607
18.533
36.716
20.355
39.089
12.925
35.198
37.449
32.357
66.384
61.766
18.457
49.628
50.262
15.423
54.657
36.687
69.116
54.452
40.947
29.948
1.260.565

69.739
70.657
57.773
40.877
33.862
40.201
35.432
29.031
46.730
37.849
18.336
34.896
19.665
37.380
12.165
33.724
36.588
30.863
64.837
58.483
17.914
47.376
48.923
15.521
52.540
34.141
61.699
53.305
40.493
28.395
1.209.395

70.547
71.476
58.443
41.351
34.254
40.667
35.843
29.367
47.272
38.288
18.549
35.300
19.893
37.813
12.306
34.115
37.012
31.221
65.588
59.161
12.122
47.925
49.490
15.701
53.149
34.537
62.414
53.923
40.961
28.724
1.223.412

140.780
145.411
119.025
84.686
68.041
80.535
70.371
58.281
94.017
76.014
36.656
71.192
39.787
76.022
24.942
68.519
73.609
62.850
130.460
119.541
36.161
96.434
98.608
30.767
106.570
70.111
130.024
107.134
80.971
57.999
2.455.517

142.411
147.096
120.405
85.668
68.830
81.467
71.187
58.957
95.108
76.895
37.082
72.016
40.248
76.902
25.231
69.313
74.461
63.578
131.972
120.927
36.579
97.553
99.752
31.124
107.806
70.924
131.530
108.375
81.908
58.672
2.483.977

21.793
19.518
39.282
13.528
23.544
18.729
11.927
9.617
11.856
10.370
3.826
11.265
7.801
11.878
6.778
11.673
19.422
9.423
21.317
23.766
10.636
25.993
14.374
9.076
2.030
15.580
17.690
24.915
12.914
9.492
14.467

Kecamatan
Bandung Kulon
Babakan Ciparay
Bojongloa Kaler
Bojongloa Kidul
Astanaanyar
Regol
Lengkong
Bandung Kidul
Buahbatu
Rancasari
Gedebage
Cibiru
Panyileukan
Ujung Berung
Cinambo
Arcamanik
Antapani
Mandalajati
Kiaracondong
Batununggal
Sumur Bandung
Andir
Cicendo
Bandung Wetan
Cibeunying Kidul
Cibeunying Kaler
Coblong
Sukajadi
Sukasari
Cidadap
Jumlah Total

Sumber: BPS Kota Bandung, 2013* Angka Sementara

Komposisi penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin relatif
seimbang selama periode tahu 2012-2013, dimana persentase penduduk pria
sebesar 50.75% dan penduduk perempuan sebesar 49,25% dengan peningkatan
penduduk pria dan perempuan sebasar 1,16%
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22.045
19.744
39.737
13.685
23.817
18.946
12.065
9.729
11.994
10.490
3.870
11.395
7.891
12.015
6.857
11.808
19.647
9.532
21.564
24.042
10.759
26.295
14.541
9.181
2.054
15.761
17.895
25.204
13.063
9.602
14.847

Grafik 5.2
Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2011 -2013

Sumber : BPS Kota Bandung Tahun 2013

Jumlah angkatan kerja Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar
0,41% selama periode tahun 2012-2013. Pada tahun 2012, angkatan kerja yang
berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.171.551

orang dan meningkat

menjadi 1.176.377 orang di tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka di Kota
Bandung dari tahun 2011-2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan,
tetapi mengalami lonjakan lagi pada tahun 2013 sebesar 10,98%.
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Grafik 5.3
Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung
Periode 2011-2013

Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2013

Jumlah penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan, secara
umum selama periode 2012-2013 menunjukkan perubahan yang relatif beragam.
Penduduk usia di atas 10 yang tidak mempunyai ijazah SD dan belum tamat SD
sebanyak 224.078 orang pada tahun 2013, mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini perlu menjadi perhatian utama dan
memerlukan penanganan segera agar pemerataan kesempatan dalam memperoleh
pendidikan yang layak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upayaupaya untuk mempersempit ketidaksetaraan pendidikan sangat penting dan dapat
menjadi dasar bagi pembangunan yang lebih inklusif.
Di sisi lain, selama periode 2012-2013 jumlah penduduk usia di atas 10
tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, dan
SLTA/sederajat juga mengalami kenaikan. Sedangkan untuk penduduk usia di
atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi memgalami penurunan. Jumlah
penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SLTA/sederajat
mengalami kenaikan dari 661.857 orang pada tahun 2012 menjadi 743.328 orang
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pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 12,31%. Hingga saat ini, Pemerintah
Kota Bandung berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai cara,
terutama dalam hal pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang
bertujuan agar warga Kota Bandung memiliki kecakapan hidup (life skills)
sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya.
Perkembangan persentase penduduk (usia di atas 10 tahun) Kota
Bandung berdasarkan tingkatan pendidikan selama periode 2011-2013 dapat
dilihat dalam grafik berikut ini.
Grafik 5.4
Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung (Usia Di atas 10 Tahun
Berdasarkan Tingkatkan Pendiddikan Periode 2011-2013

Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2013

5.1.2. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index
(HDI) adalah indikator untuk mengukur kualitas manusia di wilayah setempat.
Indikator ini adalah indikator komposit yang kompleks yang mengikutsertakan
banyak indikator dari berbagai bidang strategis, seperti kesehatan, pendidikan, dan
ekonomi. Badan Pusat Statistik menghitung indikator ini setiap tahunnya untuk
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mengukur kualitas manusia di wilayah setempat tersebut sekaligus mengukur
evaluasi kinerja pemerintah. Berikut grafik IPM di Kota Bandung dalam lima
tahun terakhir.

Grafik 5.6
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Di Kota Bandung Tahun 2008-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

IPM Kota Bandung Tahun 2012 sebesar 79,32. Melalui IPM ini dapat
menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Bandung dari waktu ke
waktu mengalami peningkatan. Indeks kesehatan mengukur tingkat kesehatan
manusia secara umum di suatu wilayah tertentu. Indeks kesehatan juga merupakan
indiator komposit yang kompleks yang perhitunganya memperhitungkan banyak
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indikator lain dalam bidang kesehatan. Indikator Indeks Kesehatan setidaknya
memiliki 2 kelompok penilaian indikator kesehatan. Kelompok yang pertama
adalah indikator yang menghitung jumlah kematian yang terjadi selama periode
tertentu dengan penyebabnya. Kelompok kedua adalah indikator kesehatan
mengukur tingkat kecacatan atau kesakitan yang ada di masyarakat. Peningkatan
Indeks Kesehatan merupakan tanggungjawab seluruh pihak, bukan hanya menjadi
tugas pemerintah.
Indeks Kesehatan Kota Bandung tahun 2011 sebesar 81,32 dan pada
tahun 2012 meningkat menjadi 81,35. Di bawah ini grafik yang menggambarkan
perkembangan Indeks Kesehatan di Kota Bandung dalam lima tahun terakhir.
Grafik 5.7
Perkembangan Indeks Kesehatan di Kota Bandung
Tahun 2008-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

Grafik di atas memperlihatkan bahwa Indeks Kesehatan di Kota
Bandung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam 5 terakhir. Capaian
Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bandung di tahun 2011 sebesar 73,79 tahun.
Angka ini naik sebesar 0,06 tahun jika dibandingkan dengan tahun lalu. AHH
adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 tahun yang akan dicapai oleh
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sekelompok penduduk. Peningkatan AHH adalah hasil kumulatif dari berbagai
kegiatan baik yang bersifat preventif, promotif, maupun kuratif di berbagai
tingkatan pelayanan kesehatan. Di bawah ini grafik yang menggambarkan
perkembangan AHH Kesehatan di Kota Bandung dalam 5 tahun terakhir.

Grafik 5.8
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Di Kota Bandung (Dalam Tahun) Tahun 2008-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

Grafik di atas memperlihatkan bahwa Umur Harapan Hidup di Kota
Bandung meningkat tahun demi tahun dalam lima tahun terakhir. Capaian AHH
Kota Bandung pada tahun 2012 sebesar 73,83 tahun. Ini berarti bayi penduduk
Kota Bandung yang dilahirkan pada tahun 2012 akan memiliki kemungkinan
hidup hingga usia 73,81 tahun.
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5.1.5. Akses Pelayanan Kesehatan
5.1.5.1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Pelayanan kesehatan masyarakat miskin merupakan tanggungjawab
Pemerintah, baik

Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah

(Provinsi

dan

Kabupaten/Kota). Gambar peta di bawah ini menjelaskan jumlah peserta
Jamkesmas dan Bawaku Sehat di Kota Bandung Tahun 2012.

Gambar 5.1
Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Bandung
Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin di Kota
Bandung pada Tahun 2012 berupa pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap
di saranan kesehatan Pemerintah maupun Swasta. Pembiayaan kesehatan
masyarakat miskin yang ada di Kota bandung bersumber dari Pemerintah Pusat
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berupa Jamkesmas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa bantuan Gubernur,
dan Pemerintah Kota bandung berupa Program Bawaku Sehat.
Pelayanan kesehatan rawat jalan bagi masyarakat miskin di Kota
Bandung diberikan di Puskesmas, rumah sakit, baik Pemerintah maupun rumah
sakit sasta yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota
Bandung dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Adapun jumlah
kunjungan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan di
Puskesmas pada tahun 2012 sebanyak 231.366 kunjungan, dan rawat jalan di
rumah sakit sebanyak 54.763 kunjungan atau 8,18 %.
5.1.5.2. Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap Di Sarana Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat yang berkunjung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,
baik di Puskesmas maupun di rumah sakit terdiri dari kunjungan rawat jalan dan
rawat inap. Pada tahun 2012 kunjungan rawat jalan ke 73 Puskesmas yang ada di
Kota Bandung sebanyak 1.855.491 kunjungan, dengan tingkat rata-rata utilisasi
Puksesmas per hari sebanyak 85 kunjungan.
Grafik 5.9
Perkembangan Jumlah Kunjungan Masyarakat Miskin Rawat Jalan
Di Puskesmas Di Kota Bandung Tahun 2008-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012
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Kunjungan rawat inap di Puskesmas perawatan dengan tempat tidur
(DTP) yang ada di Kota Bandung sebanyak 1.579 kunjungan.

Grafik 5.10
Perkembangan Jumlah Kunjungan Masyarakat MIskin Rawat Inap di Puskesmas
Di Kota Bandung Tahun 2008-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung, Tahun 2012

Berdasarkan data yang ada dari pelaporan rumah sakit di Kota Bandung,

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

Berdasarkan data yang ada dari pelaporan rumah sakit di Kota Bandung
terdapat 2.106.620 orang yang mendapatkan pelayanan rawat jalan ke rumah
sakit, terbanyak datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan
yang paling sedikit datang ke Rumah Sakit Ibu Anak Tedja. Dilihat dari
masyarakat yang menerima pelayanan rawat inap terdapat 214.532 orang,
terbanyak di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan paling sedikit
dirawat di RSK Ginjal Ainun Habibie.
5.1.6. Kondisi Sumber Daya Kesehatan
Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam
pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan

43

memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan
suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan
menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan
kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena
penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan
kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.
Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong
adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting
dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan
lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit
luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan
lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam
bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya
meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan
pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga
dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus
dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep
penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan
kepada penanganan kesehatan balita.
Di samping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting
lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan
rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk
pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat
Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan sumah sakit.
Ketersediaan Puskesmas di Kota Bandung pada periode 2008-2010
tercatat bahwa rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kota Bandung sedikit
mengalami kenaikan sebesar 0,0301. Rasio Puskesmas per satuan penduduk
dalam hal ini adalah jumlah puskesmas per 1.000 penduduk. Pada tahun 2010, di
Kota Bandung satu unit Puskesmas melayani 33.219 orang penduduk. Untuk
cakupan Puskesmas di Kota Bandung selama periode 2008-2010 sudah di atas
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100%. Ini berarti bahwa jumlah Puskesmas di suatu kecamatan ada yang lebih dari
satu puskesmas. Cakupan puskesmas di tahun 2010 mencapai 243,3%.

Di sisi lain, jumlah rumah sakit di Kota Bandung selama periode 20082011 mengalami kenaikan cukup signifikan, jika pada tahun 2008 tercatat terdapat
10 rumah sakit, maka pada tahun 2011 telah mencapai 30 rumah sakit. Perbedaan
yang cukup tinggi, diindikasikan bahwa pada tahun 2008 belum semua rumah
sakit tercatat. Kenaikan jumlah rumah sakit ini mengakibatkan rasio rumah sakit
per satuan penduduk mengalami peningkatan, walaupun secara pararel jumlah
penduduk Kota Bandung juga mengalami pertumbuhan. Rasio rumah sakit per
satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio rumah
sakit per satuan penduduk di Kota Bandung pada tahun 2010 mencapai 0,0124.
Pada tahun 2010, satu rumah sakit dapat melayani sebanyak 80.832 penduduk.
Namun perkembangan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Bandung tidak serta
merta akan selalu meningkatkan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat
miskin. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban dalam
meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terutama untuk
masalah kegawatdaruratan.
Permasalahan lain yang mengemuka adalah ketidak tercapaian indeks
kesehatan pada RPJPD tahap kedua yang menunjukkan bahwa jumlah kematian
ibu melahirkan melebihi target perkiraan hingga 200 %, hal tersebut menunjukkan
adanya kegawat daruratan yang harus ditangani secara serius oleh Pemerintah
Kota Bandung.
Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan bahwa diperlukan adanya
peningkatan kapasitas Puskesmas bagi masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan
Kota Bandung agar dapat melayani masyarakat untuk 24 jam. Puskesmas yang
direkomendasikan untuk ditingkatkan kapasitasnya baik dari segi peralatan medis,
sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta ketersediaan ruang perawatan
adalah Puskesmas yang berada di Kecamatan Rancasari (Gedebage), Kecamatan
Bandung Kidul, dan Kecamatan Cibiru. Dengan tersedianya layanan puskesmas
24 jam, akan memberikan kemudahan daya jangkau masyarakat, terutama warga
miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan di saat gawat darurat.
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5.1.6.1. Ketersediaan Sarana Kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung bertujuan untuk
meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bandung. Fasilitas
tersebut dapat dipilah menurut jumlah, jenis, maupun kepemilikannya. Jenis
fasilitas dan jumlah pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di Kota
Bandung dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 5.3
Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kota Bandung Tahun 2013
No.

Fasilitas/Tenaga Kesehatan

Jumlah

1

Rumah Sakit

30

2

Puskesmas

73

3

Klinik Pratama

4

Klinik Utama

5

Dokter Umum (yang memiliki SIP)

3.124

6

Dokter Spesialis (Yang memiliki SIP)

2.638

7

Dokter Gigi (Yang memiliki SIP)

1.224

8

Dokter Gigi Spesialis (Yang memiliki SIP)

9

Bidan Swasta (Yang memiliki SIP)

10

Apotek

11

Optik

58

12

Laboratorium

33

13

Toko Obat

97

14

Pengobatan Tradisional

180
27

406
1.583
627

105

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014

Kepemilikan Rumah Sakit di Kota Bandung terdiri dari 3 Rumah Sakit
milik Kementrian Kesehatan, 3 Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Bandung, 3
Rumah Sakit milik TNI/POLRI, 1 Rumah Sakit khusus gigi milik institusi
pendidikan, 20 Rumah Sakit milik swasta. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kota
Bandung berdasarkan kepemilikannya banyak dimiliki oleh swasta. Berdasarkan
persebarannya, Kecamatan Coblong dan Bandung Wetan adalah dua kecamatan
dengan jumlah rumah sakit terbanyak di Kota Bandung, yakni masing-masing 4
Rumah Sakit. Tidak terdapat Rumah Sakit di 14 Kecamatan dari 30 Kecamatan
yang ada di Kota Bandung.
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Khusus sarana kesehatan di RSUD Kota Bandung (RKPD Kota
Bandung tahun 2015) disebutkan sebagai berikut:
1. Luas lahan RSUD Kota Bandung terbatas, hanya 10.028 m².
2. Bangunan gedung rawat jalan masih bangunan lama dan kurang
representatif dalam menunjang jumlah kunjungan pasien yang terus
meningkat.
3. Kapasitas ruang rawat inap masih terbatas, hanya menampung 151 TT,
rencana penambahan tempat menjadi 200 TT.
Labolatorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan
pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia
atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi
kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan
masyarakat. Labolatorium kesehatan merupakan salah satu sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan, baik terhadap kebutuhan individu maupun masyarakat
dalam peranannya sebagai pendukung maupun penegak sebuah diagnosis atau
kondisi kesehatan untuk meningkatkan kesehatan yang optimal. Fasilitas
pelayanan kesehatan dengan kemampuan labolatorium kesehatan di Kota
Bandung terdapat di 28 Rumah Sakit, yang teridiri 17 Rumah Sakit Umum dan 11
Rumah Sakit Khusus. Sarana pelayanan kesehatan dengan kemampuan 4 spesialis
dasar, yaitu pelayanan spesialis bedah, pelayanan spesialis penyakit dalam,
pelayanan spesialis anak dan pelayanan spesialis kandungan dan kebidanan. Kota
Bandung mempunyai 17 Rumah Sakit umu di mana semuanya telah melayani
spesialis dasar (100,00%).
5.1.6.2. Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan. Tenaga kesehatan di Kota Bandung tersebar di berbagai sarana
pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Berikut ini disajikan tabel
tenaga kesehatan yang ada di Kota Bandung pada tahun 2013 menurut jenis tenaga
kesehatan yang bersumber dari UPT Puskesmas, Puskesmas Jejaring, Rumah Sakit, UPT
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Labolatorium Kesehatan, UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas, dan Dinas Kesehatan
Kota Bandung. Dalam perhitungan tabel tersebut, tenaga para medis seperti dokter, bidan,
dan perawat di lingkungan pegawai pemerintahan dihitung juga berdasarkan status
kepegawaiannya, yaitu PNS, CPNS, dan PTT.

Tabel 5.4
Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kota Bandung Tahun 2013
Jenis Tenaga
Tenaga Medis ( dr. Umum, dr. Spesialis, dr. Gigi)
Tenaga Keperawatan (Perawat, Bidan)
Tenaga Kefarmasian
Tenaga Gizi
Tenaga Kesehatan Masyarakat
Tenaga Sanitasi
Tenaga Keteknisan Medis
Fisioterapis

Jumlah
1.871
5.138
797
188
50
111
410
99

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014

Berkaitan dengan tenaga kesehatan di RSUD Kota Bandung, dapat
diketahui bahwa tenaga dokter spesialis masih kurang dan tenaga dokter sub
spesialis belum ada, sehingga pengembangan jenis pelayanan belum optimal dan
peningkatan kelas RSUD Kota Bandung dari kelas C ke kelas B belum terwujud
(RKPD Kota Bandung Tahun 2015).
Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi yang ada di
Kota Bandung pada tahun 2012 sebanyak 1.871 orang. Jika dibandingkan dengan
jumlah penduduk yang ada, didapat rasio 85/100.000 penduduk yang berarti
100.000 penduduk dilayani oleh 85 orang tenaga medis. Apabila dibandingkan
dengan indikator Indonesia Sehat 2010 rasio ini sudah mencapai target yaitu
40/100.000 penduduk. Jumlah dan rasio tenaga medis dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 5.6
Jumlah dan Rasio Tenaga Medis di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
Rumah Sakit
UPT Mobilitas Kesehatan

Jumlah
26
220
2.101
2

48

UPT Laboratorium Kesehatan
Total
Rasio per 100.000 Penduduk

2
2.374
85

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014

Jika diperinci per tenaga medis, dari fasilitas kesehatan di atas dan Dinas
Kesehatan, maka dapat diketahui bahwa Rasio Dokter Umum di Kota Bandung
berkisar 25/100.000 penduduk, yang berarti dalam 100.000 penduduk dilayani
oleh 25 orang dokter. Rasio Dokter Spesialis di Kota Bandung pada tahun 2013
terdapat 57/100.000 penduduk yang berarti terdapat 57 orang Dokter Spesialis
dalam 100.000 penduduk Kota Bandung. Begitu juga rasio Dokter Gigi di Kota
Bandung sebesar 11/100.000 penduduk.
Tabel 5.6
Rasio Tenaga Dokter Umum, Dokter Spesialis,
dan Dokter Gigi di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Labkes
Rumah Sakit
Total
Rasio Per 100.000 Penduduk

Jumlah
dr Umum
24
160
1
1
472
656
57

Jumlah
dr Spesialis
0
3
0
0
1.421
1.424
25

Jumlah
dr Gigi
2
57
0
0
208
267
11

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014

Tenaga keperawatan adalah perawat dan bidan. Jumlah perawat yang ada
di fasilitas kesehatan dan Dinas Kesehatan di Kota Bandung pada Tahun 2013
adalah 5.978 orang dan jumlah bidan sebanyak 960 orang. Jika dibandingkan
dengan jumlah penduduk terdapat rasio perawat sebesar 240/100.000 penduduk,
yang berarti dalam 100.000 penduduk Kota Bandung terdapat oleh 240 Orang
perawat. Sedangkan rasio tenaga bidan 39/100.000 penduduk yang berarti dalam
100.000 di Kota Bandung terdapat 39 bidan. Apabila dibandingkan dengan rasio
bidan dari target Indonesia Sehat 2010, angka tersebut masih belum mencapai
target yaitu 100/100.000 penduduk.
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Tabel 5.7
Jumlah dan Rasio Tenaga Keperawatan di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Laboratorium Kesehatan
Rumah Sakit
Total
Rasio per 100.000 Penduduk

Jumlah Perawat

Jumlah Bidan

11
259
3
1
5.750
5.978
240

2
217
0
0
699
960
39

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014

Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, sarjana farmasi, D lll Farmasi,
dan asisten apoteker dan lain-lain. Jumlah tenaga kefarmasian yang ada di Kota
Bandung pada Tahun 2013 terdapat 868 orang yang dalam hal ini yang tercatat di
institusi kesehatan DInas Kesehatan, UPT Puskesmas dan jejaring, UPT
Laboratorium Kesehatan, UPT Mobilitas Kesehatan, dan Rumah Sakit di Kota
Bandung. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka
terdapat 35 orang tenaga kefarmasian dalam 100.000 penduduk Kota Bandung
atau 35/100.000 penduduk. Tenaga kefarmasian di Puskesmas terdapat di 38
Puskesmas, 35 Puskesmas lainnya belum memiliki tenaga kefarmasian.
Tabel 5.8
Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja

Jumlah

Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Laboratorium Kesehatan
Rumah Sakit
Total
Rasio per 100.000 Penduduk

9
39
0
0
820
868
35/100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014

Tenaga gizi yang dimaksud adalah sarjana gizi, D IV Gizi, D lll Gizi,
dan D I gizi. Di Kota Bandung pada Tahun 2013 terdapat 206 tenaga gizi yang
tersebar di berbagai institusi. Jika tenaga gizi dibandingkan dengan jumlah
penduduk, maka rasio didapat 8 orang tenaga gizi yang ada dalam 100.000
penduduk atau 8/100.000 penduduk.
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Tabel 5.9
Rasio dan Jumlah Tenaga Gizi di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja

Jumlah

Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Laboratorium Kesehatan
Rumah Sakit
Total
Rasio per 100.000 Penduduk

3
68
0
0
135
206
8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014

Pada Tahun 2013, di Kota Bandung tenaga kesehatan masyarakat yang
terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan dan tenaga kesehatan masyarakat berjumlah
74 orang. Rincian tenaga kesehatan masyarakat di Kota Bandung Tahun 2013
dapat dilihat melalui tabel berikut ini.
Tabel 5.10
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat Di Kota Bandung
Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Laboratorium Kesehatan
Rumah Sakit
Total
Rasio per 100.000 Penduduk

Jumlah
24
19
0
0
50
93
3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, terdapat 3 orang tenaga
kesehatan masyarakat dalam 100.000 penduduk atau 3/100.000 penduduk.
Namun, apabila dibandingkan dengan jumlah Puskesmas dan jumlah tenaga
kesehatan masyarakat, maka ada 14 Puskesmas yang mempunyai tenaga
kesehatan masyarakat dari 73 Puskesmas di Kota Bandung.
Pada Tahun 2013 terdapat 121 tenaga sanitasi (kesehatan lingkungan) di
Kota Bandung menurut fasilitas kesehatannya, yaitu Rumah Sakit , UPT
Puskesmas dan Puskesmas jejaring, UPT Laboratorium Kesehatan, dan UPT
Mobilitas Kesehatan.
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Tabel 5.11
Jumlah dan Rasio Tenaga Sanitasi di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Laboratorium Kesehatan
Rumah Sakit
Total
Rasio per 100.000 Penduduk

Jumlah
8
57
0
0
56
121
5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, terdapat 5 orang tenaga
sanitasi dalam 100.000 penduduk atau 5/100.000 penduduk. Tanggungjawab
pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan oleh petugas kesehatan lingkungan
meliputi pendatan, pengawasan, dan pembinaan SAB, JAGA, TTU/TUMP,
penyuluhan kesehatan lingkungan, mengatur dan mengawasi petugas keberhasilan
UPT Puskesmas dan kordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur dan
ketentuan undang-undang yang berlaku.
Untuk mendapatkan data tenaga kesehatan dan kegiatan lainnya dari
fasilitas pelayanan kesehatan swasta dari berbagai level, perlu adanya proses
pembinaan dan standarisasi pencatatan dan pelaporannya, dan di kalangan rumah
sakit dikeanal dengan SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit). Rancangan sebuah
sistem informasi kesehatan yang terpadu dan menyeluruh yang didukung oleh
Perwal (Peraturan Walikota) SKKB menjadi kunci untuk mendapatkan data dan
informasi kesehatan yang lengkap, valid, dan tepat waktu.
5.1.6.3. Pembiayaan Kesehatan
Anggaran kesehatan di Kota Bandung berasal dari berbagai sumber,
antara lain berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), APBD Provinsi, APBD Kota
Bandung

serta

pinjaman/hibah

luar

negeri

yang

berjumlah

Rp

384.640.449.109,20. Dari jumlah anggaran kesehatan dengan berbagai sumber
jika dihitung perkapita terdapat Rp 141.982,50/jiwa.
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Grafik 5.11
Perkembangan Anggaran Kesehatan Per Kapita
Di Kota Bandung Tahun 2006-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

Anggaran kesehatan yang bersumber APBD Kota jika dibandingkan
dengan anggaran keseluruhan APBD Kota Bandung mencapai 9,59 %. Adapun
perkembangan pesentase anggaran kesehatan terhadap APBD dapat diperhatikan
pada grafik berikut.
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Grafik 5.12
Perkembangan Persentase Anggaran Kesehatan
Terhadap APBD Di Kota Bandung Tahun 2006-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

Berikut ini adalah tabel anggaran kesehatan dengan berbagai sumber
anggaran di Kota Bandung tahun 2012.
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Tabel 5.12
Anggaran Kesehatan Dengan Berbagai Sumber
Di Kota Bandung Tahun 2012
No.
A
1
2
3
4
B
1
2
3
4
C
1
2
3
4
D
1
2
3
4

Sumber Anggaran
APBN
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Rumah Sakit Khusus Ibu Anak Kota Bandung
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
APBD PROVINSI
Dinas Kesehatan Bangub
Rumah Sakit Ujung Berung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
APBD KOTA
Dinas Kesehatan
Bawaku Sehat
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
BLN (Bantuan Luar Negeri)
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Ujung Berung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut

Jumlah (Rp)
21.848.342.000,00
9.529.196.000,00
11.294.374.170
471.250.000,00
125.379.640.986,00
84.677.391.859,00
27.811.134.260,72
15.154.195.572,68
8.919.703.446,00
994.292.814,00
-

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

Sumber anggaran kesehatan kota Bandung tahun 2012 sebagaimana
terlihat pada tabel di atas adalah berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi
Jawa Barat, APBD kota Bandung, dan dari BLN (Bantuan Luar Negeri).
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Tabel 5.13
Anggaran Kesehatan dengan Berbagai Sumber
Di Kota Bandung Tahun 2013
Sumber Anggaran

Jumlah

APBN
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Rumah Sakit Khusus Ibu Anak Kota Bandung
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
APBD PROVINSI
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Ujungberung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
APBD KOTA
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
BLN (BANTUAN LUAR NEGERI)
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Ujung Berung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut

15.960.845.642,00

1.089.003.929,00
14.860.740.000,00
6.000.000.000,00
14.861.512.297,00
3.267.627.496,00
281.887.265.337,40
83.017.341.316,00
35.416.529.836,58
16.485.923.526,00
201.008.074,00

1.729.228.068,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014

Begitu halnya dengan sumber anggaran kesehatan kota Bandung tahun
2013 sebagaimana terlihat pada tabel di atas adalah juga berasal dari sumber yang
sama dengan sumber anggaran tahun anggaran 2012, yaitu dari APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) Provinsi Jawa Barat, APBD kota Bandung, dan dari BLN (Bantuan Luar
Negeri).
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5.2. Model Sistem Inovasi Pelayanan Kesehatan
Metode atau cara baru kerapkali dilakukan oleh Walikota Bandung (M.
Ridwan Kamil atau yang dikenal dengan Kang Emil), seperti pernyataan yang
mengindikasikan adanya upaya inovasi, yaitu “Saya mencoba berinovasi setiap
hari, di mana bisa ditemukan metode atau cara baru untuk memperbaiki sistem, ya
saya lakukan (http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus,27 Juli 2014).
Inovasi yang dilakukan M. Ridwan Kamil itu dianggap contoh pemimpin
di tingkat lokal yang mampu berinovasi. Bahkan berbagai langkah inovatifnya
menarik perhatian media, yang ditunjukkan oleh pernyataan “Berbagai
langkahnya ini kemudian menarik perhatian media, sehingga namanya pun
banyak disebut. Pria kelahiran 1971 ini lantas dianggap contoh pemimpin di
tingkat

lokal

yang

mampu

berinovasi

(http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus, 27 Juli 2014).
Langkah terobosan yang telah dilakukan oleh M. Ridwan Kamil yang ada
kaitannya dengan program JKN adalah dengan menghidupkan kembali tamantaman kota dan memberikan denda kepada perokok di tempat umum seperti
berikut ini.
Semenjak dilantik sebagai Walikota pada 2013 lalu, dia membuat
terobosan dengan menghidupkan kembali taman-taman kota, memberikan
denda kepada perokok di tempat umum, hingga mempercepat pembuatan
akte
kelahiran
bagi
warganya
(http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus, 27 Juli 2014).
Fungsi taman kota dalam ekosistem sangat berperan penting. Taman kota
adalah penyeimbang ekosistem bagi lingkungan yang telah banyak perubahan di
perkotaan. Fungsi dari pepohonan dan tanaman hijau di taman kota diperlukan
untuk menyaring polusi yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan bermotor. Udara
yang jernih sangat diperlukan bagi manusia. Apalagi bagi penduduk perkotaan
yang dalam 5 atau 6 hari sebelumnya masyarakat habiskan dengan bekerja keras
dalam lingkungan yang kurang sehat (AC, ruangan pengap, ataupun berdebu).
Ketika menghirup udara segar, secara klinis akan mempengaruhi tingkat
kejernihan darah yang mengalir ke otak. Dengan demikian, kepala akan terasa
ringan dengan udara segar yang mengalir dalam darah.
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Mengingat pentingnya fungsi dari taman kota, sangat diperlukan untuk
melestarikan dan ikut menjaga supaya taman ini terawat. Tak merusak tanaman
dan membuang sampah pada tempatnya, baik di taman kota maupun di dalam kota
itu sendiri merupakan salah satu bentuk kepedulian manusia dengan alam,
khususnya akan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota.
Taman kota memiliki fungsi ekologis dan fungsi sosial. Fungsi ekologis,
taman kota sebagai penjaga kualitas lingkungan kota. Sementara, fungsi sosial,
taman kota sebagai tempat komunikasi sosial. Taman kota dapat juga sebagai
tempat berolah raga dan rekreasi yang mempunyai nilai sosial, ekonomi, dan
edukatif. Taman kota juga memiliki nilai estetika, sehingga menjadi daya tarik
tersendiri bagi sebuah kota. Taman yang ditata dengan baik dan dirancang dengan
tepat dapat memberikan kesan asri, tenang, nyaman dan menyejukkan. Hal ini
diperlukan manusia (terutama di kota-kota besar) sebagai kompensasi dari
kesibukan kerja sehari-hari, untuk menggairahkan semangat baru bagi kegiatan
selanjutnya.
Selain menghidupkan taman-taman kota, juga memberikan denda kepada
perokok di tempat umum seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 03 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan,
dan Keindahan dalam Pasal 48 mengenai sanksi administrasi. Salah satu aspek
penting dalam pasal tersebut adalah “merokok di tempat umum, sarana kesehatan,
tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar
mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum” dikenakan
pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta
rupiah).
Jadi, dengan menghidupkan kembali taman-taman kota dan memberikan
denda kepada perokok di tempat umum adalah langkah yang bersifat preventif dan
promotif dalam sistem pelayanan kesehatan. Langkah ini penting untuk
mengimbangi pelayanan kesehatan yang lebih banyak bertumpu pada programprogram dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif.
Kerja cepat dan cara inovatif diperlukan untuk membangun kota Bandung.
Langkah Inovatif bukan hanya sebatas ide, tetapi harus diaplikasikan.
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Sebagai seorang profesional, M. Ridwan Kamil berprinsip bekerja serba
cepat dan sangat deadline oriented. Dengan cara itu pula ia bertekad
membangun Kota Bandung. Ide-ide kreatif dan inovatif langsung ia
aplikasikan begitu menduduki kursi Walikota. Hasilnya, meski belum
genap setahun ia memimpin, sudah mendapatkan apreasi yang luar biasa.
Tidak hanya dari warga Kota Bandung, tetapi juga masyarakat Indonesia
bahkan
lembaga
internasional
(http://www.mensobsession.com,
22/05/2014).
Langkah inovatif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap
warga Bandung juga telah dilakukan oleh M. Ridwan Kamil, yaitu dengan
mengeluarkan kebijakan agar Puskesmas buka 24 jam dan seluruh Rumah Sakit
yang ada di wilayah Kota Bandung membuka antrean pasien melalui SMS,
sehingga selain pasien bisa memanfaatkan waktunya di rumah juga di sarana
pelayanan kesehatan tidak berjubel.
Perlunya langkah inovatif yang dilakukan kota Bandung dalam
memberikan pelayanan kesehatan juga disampaikan oleh informan MOD sebagai
berikut:
Saya kira mendukung. Dukungan pemerintah daerah cukup terbukti. Justru
banyak masyarakat antusias berduyun-duyun mendaftar menjadi peserta
BPJS Kesehatan. Ini membuktikan bahwa respon masyarakat begitu
positif. Banyak keluhan dari masyarakat. Ketika mereka sakit kemudian
berobat, harus diimbangi dengan pelayanan yang memadai. Pelayanan
harus berbanding lurus dengan keluhan yang dirasakan masyarakat.
Makanya, perlu inovasi. Inovasi telah dilakukan Pemerintah Kota
Bandung, misalnya pendaftaran via sms. Hal ini adalah bentuk respon
Pemerintah Kota Bandung terhadap keluhan warga. Karena banyak
keluhan warga yang disampaikan kepada kami. Mereka yang berobat ke
rumah sakit kadang-kadang bisa sampai 4-5 jam. Makanya, kami
menghimbau kepada SKPD yang memberikan langsung (direct) kepada
masyarakat perlu membangun sistem untuk mempermudah mereka dalam
memperoleh pelayanan. Jangan sampai mereka menunggu 4-5 jam
(Interview 09).
Pada intinya mengindikasikan perlu inovasi sebagai upaya untuk
memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada warga masyarakat, khususnya
kepada pasien. Kesehatan bagi pemerintah kota Bandung adalah menjadi salah
tolok ukur kemakmuran masyarakat kota Bandung, seperti yang terlihat pada
pernyataan berikut.

59

Tolok ukur kemakmuran suatu masyarakat ada tiga, yaitu Kesehatan,
Peradaban, dan Ekonomi tapi untuk masyarakat Kota Bandung Walikota
menambahkan satu poin yaitu indeks kebahagiaan. Ia juga berpesan jangan
pernah berhenti berinovasi dan kepada PNS jangan terjebak dengan urusan
administrasi, tapi coba kembangkan pemikiran-pemikiran baru sehingga
memunculkan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Bandung dalam rangka
meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kota Bandung
mengeluarkan kebijakan agar Puskesmas buka 24 jam dan seluruh Rumah
Sakit yang ada di wilayah Kota Bandung membuka antrean pasien melalui
SMS, sehingga selain si pasien bisa memanfaatkan waktunya di rumah
juga di sarana pelayanan kesehatan tidak berjubel. Banyak inovasi yang
disampaikan oleh Walikota termasuk membangun pasar tradisional yang
fasilitas dan pelayanannya tidak kalah dengan pasar modern.
(http://www.pom.go.id, 20 Mei 2015).
Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah Kota Bandung
berusaha untuk menyejahterakan warganya. Pemerintah Kota Bandung telah
menetapkan tolok ukur kemakmuran masyarakat Kota Bandung, yang terdir dari:
kesehatan, peradaban, ekonomi, dan indeks kebahagiaan. Selain itu, Pemerintah
Kota Bandung telah memunculkan cara inovatif untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan terhadap masyarakat, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan agar
Puskesmas buka 24 jam dan seluruh Rumah Sakit yang ada di wilayah Kota
Bandung membuka antrian pasien melalui SMS, sehingga selain pasien bisa
memanfaatkan waktunya di rumah juga di sarana pelayanan kesehatan tidak
berjubel.
Sejalan dengan penjelasan di atas, setiap kebijakan pemerintah khususnya
kebijakan pemerintah kota Bandung harus berdampak pada kesejahteraan
masyarakat, seperti dinyatakan informan MOD yakni “bagi saya sebagai Kepala
Daerah, ketika JKN ini diimplementasikan saya merespon positif, karena setiap
kebijakan pemerintah harus berujung pada kesejahteraan masyarakat. Menurut
saya, JKN ini baik sekali, positif”.
Rumah sakit seharusnya memiliki keunggulan kompetitif dalam hal mutu
layanan kesehatan yang diberikan. Pasien yang semakin pandai dan terdidik
menyebabkan harapannya terhadap mutu layanan kesehatan semakin tinggi.
Pemenuhan harapan pasien hendaknya menjadi prioritas utama dalam jasa layanan
kesehatan. Pasien beranggapan bahwa rumah sakit yang mempunyai jasa layanan
60

bermutu yang mampu memberikan kepuasan. Dengan demikian, harus menjadi
pertimbangan rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan terbaik dalam
konteks meraih kepuasan sekaligus sebagai upaya mewujudkan loyalitas kepada
pasien.
Terwujudnya loyalitas didasarkan dari kepuasan yang dirasakan pasien.
Pasien yang merasa puas akan terdorong untuk melakukan penggunaan ulang jasa
layanan kesehatan rumah sakit yang pada akhirnya akan membuat pasien menjadi
loyal. Pasien yang loyal akan memungkinkan terwujudnya hubungan jangka
panjang dengan rumah sakit. Hubungan jangka panjang antara pasien sebagai
konsumen dan rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan akan memberikan
banyak keuntungan bagi rumah sakit.
Inovasi merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas layanan
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. Layanan kesehatan pun
mestinya diciptakan supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, bahkan lebih
murah pula.
Pemikiran-pemikiran baru sangat dibutuhkan untuk memunculkan inovasi
dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada warga masyarakat.
Peningkatan mutu layanan kesehatan menjadi harapan sekaligus tuntutan bagi
warga masyarakat. Kesehatan sebagai salah satu unsur indeks pembangunan
manusia adalah hal penting untuk dipenuhi setiap warga masyarakat. Sejatinya
Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPJS Kesehatan, serta pihak
swasta yang bergerak di bidang layanan kesehatan dapat memformulasikan dan
menerapkan program pengembangan layanan kesehatan yang inovatif. Dengan
demikian, layanan kesehatan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, dan
lebih murah lambat laun dapat tercapai.
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Model sistem inovasi pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dijelaskan
dalam sebuah gambarkan sebagai berikut:

Pemerintah
Kota
Bandung

BPJS
Kesehatan

Rumah
Sakit

Inovasi

Masyarakat
(Pasien)

Gambar 5.2
Model Kemitraan Sistem Inovasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pemerintah Kota Bandung sebagai regulator memiliki langkah-langkah inovasi
pelayanan kesehatan sebagai berikut:
• Melakukan investasi fasilitas kesehatan
Perlu investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah serta pihak swasta dengan
menyediakan

dan

mengembangkan

fasilitas

kesehatan.

Kebutuhan

masyarakat akan layanan kesehatan yang bermutu semakin tinggi. Hal ini
sejalan dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi pula terhadap
pentingnya fasilitas kesehatan sebagai salah satu sumber daya kesehatan.
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu semakin
tinggi. Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi
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terhadap pentingnya fasilitas kesehatan sebagai salah satu sumber daya
kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan hal yang penting dalam
meningkatkan kepuasan masyarakat (pasien). Penyedia jasa pelayanan
kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, klinik) harus mampu memberikan mutu
pelayanan kesehatan yang memadai untuk mencapai kepuasan kepada
masyarakat (pasien dan keluarga pasien). Oleh karena itu, Dinas Kesehatan
Kota Bandung melakukan mapping fasilitas kesehatan.
• Menyediakan dan mengembangkan SDM kesehatan
SDM Kesehatan adalah juga komponen penting untuk meningkatkan layanan
kesehatan yang optimal. Isu SDM kesehatan menjadi semakin strategis
sejalan dengan berlakunya SJSN dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak. Pelaksanaan JKN membutuhkan ketersediaan SDM
kesehatan dalam jumlah, jenis, serta mutu yang memadai dan terdistribusi
dengan baik
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah sebagai komponen kunci
untuk menggerakkan pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam hal pencapaian target
UHC (Universal Health Coverage, ketersedian dan kapasitas tenaga
kesehatan masih mengalami permasalahan yang serius. Isu SDM kesehatan
menjadi semakin strategis sejalan dengan berlakunya SJSN dengan tujuan
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk dengan penyediaan
jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Pelaksanaan JKN
membutuhkan ketersediaan SDM kesehatan dalam jumlah, jenis dan mutu
yang memadai dan terdistribusi dengan baik.
Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti Puskesmas,
klinik atau praktek dokter keluarga merupakan sarana pelayanan terdepan
yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Baik buruknya kinerja sektor
kesehatan sangat dipengaruhi oleh upaya kesehatan perorangan yang
dijalankan oleh fasilitas kesehatan tersebut. Layanan yang diberikan tentu
didukung kuat oleh sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang jumlahnya
mencukupi dan kualitasnya dapat diandalkan.
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Dinas Kesehatan Kota Bandung mengembangkan tenaga kesehatan dengan
melakukan pelatihan-pelatihan.
• Memperbaiki mekanisme pelayanan kesehatan
Beberapa rumah sakit di Kota Bandung telah menerapkan cara-cara yang
inovatif untuk meningkatkan layanan kesehatan, antara lain dengan membuka
layanan pendaftaran pasien melalui layanan SMS dan telepon, sehingga selain
pasien bisa memanfaatkan waktunya di rumah juga di sarana layanan
kesehatan tidak berjubel. Bentuk inovasi seperti ini perlu ditiru oleh rumah
sakit lain di daerah-daerah.
• Memfungsikan klinik-klinik swasta
Memfungsikan klinik-klinik swasta. Klinik-klinik swasta supaya dapat
berperan serta dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dan dapat
meringankan beban kerja puskesmas. Namun demikian, harus terus berupaya
melakukan perbaikan mutu layanan kesehatan, agar tidak ditinggalkan pasien.
• Mengendalikan mutu dan biaya
Kendali mutu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis, akses
terhadap

layanan

kesehatan,

efektivitas,

hubungan

antarmanusia,

keberlangsungan layanan kesehatan, dan kenyamanan. Sementara, kendali
biaya diperlukan untuk efisiensi dan mencegah pemborosan.
• Melakukan orientasi pelayanan rehabilitatif-kuratif dan preventif-promotif
Kita perlu mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung dalam
membangun dan merevitalisasi taman-taman kota. Taman kota yang sejuk,
indah, dan nyaman adalah bentuk dari layanan kesehatan preventif-promotif
yang bisa mencegah atau mengurangi stres. Untuk itu, layanan kesehatan
hendaknya tidak hanya bertumpu pada rehabilitatif-kuratif, tetapi juga pada
preventif-promotif.
2. BPJS Kesehatan
a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
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e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai
dengan ketentuan program jaminan sosial;
g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial
kepada peserta dan masyarakat.
3. Rumah Sakit
Rumah sakit memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan yang cepat, mudah,
nyaman, dan murah.
4. Masyarakat (Pasien)
Masyarakat (pasien) memiliki loyalitas sebagai penerima pelayanan kesehatan
yang memiliki harapan dan tuntutan terhadap kualitas pelayanan kesehatan.

5.3. Luaran yang Dicapai
Luaran yang dicapai adalah:
1. Prosiding seminar internasional di Chonbuk National University, Korea
Selatan.
Pada seminar internasional, peneliti menyampaikan makalah berjudul “Toward
Healthy Indonesia: Innovative Strategies for Health Services in Bandung West
Java, Indonesia”. Sementara, seminar internasional ini berjudul “ Improving
Society Welfare Through Economy and Education in Indonesia and Korea”,
bertempat di CBNU (Chonbuk National University), Korea, 14 th April 2017.
2. Pemakalah pada seminar internasional di Chonbuk National University, Korea
Selatan.
Peneliti menjadi pemakalah pada seminar internasional yang berjudul “Toward
Healthy Indonesia: Innovative Strategies for Health Services in Bandung West
Java, Indonesia”, dalam seminar internasional ini berjudul “ Improving Society
Welfare Through Economy and Education in Indonesia and Korea”, bertempat
di CBNU (Chonbuk National University), Korea, 14 th April 2017.
3. Makalah seminar internasional di Chonbuk National University, Korea Selatan.
Seminar internasional tersebut menghasilkan makalah berjudul “Toward
Healthy Indonesia: Innovative Strategies for Health Services in Bandung West
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Java, Indonesia”, dalam seminar internasional ini berjudul “ Improving Society
Welfare Through Economy and Education in Indonesia and Korea”,
4. Prosiding seminar internasional di (UMS) Universiti Malaysia Sabah, Kota
Kinabalu Sabah Malaysia.
Pada seminar internasional, peneliti menyampaikan makalah berjudul “Model
of Strategic Partnership for Health Service Innovation Development at
Hospital”. Sementara seminar internasional ini berjudul “Social Work in
Multicultural Society” pada “Borneo International Social Work Seminar
Symposium 2017” di UMS (Universiti Malysia Sabah), Kota Kinabalu Sabah
Malaysia.
5. Pemakalah pada seminar internasional di (UMS) Universiti Malaysia Sabah,
Kota Kinabalu Sabah Malaysia.
Seminar internasional tersebut menghasilkan makalah berjudul “Model of
Strategic Partnership for Health Service Innovation Development at Hospital”.
6. Makalah seminar internasional di UMS) Universiti Malaysia Sabah, Kota
Kinabalu Sabah Malaysia.
Seminar internasional tersebut menghasilkan makalah berjudul “Model of
Strategic Partnership for Health Service Innovation Development at Hospital”.
7. Draft artikel jurnal internasional
Draft artikel jurnal internasional berjudul “Model of Innovation System of
Health Services at Hospital”.
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Langkah-langkah inovasi layanan kesehatan yang perlu dilakukan, yaitu:
pertama, investasi fasilitas kesehatan. Perlu investasi yang dilakukan
Pemerintah

Daerah

serta

pihak

swasta

dengan

menyediakan

dan

mengembangkan fasilitas kesehatan. Kebutuhan masyarakat akan layanan
kesehatan yang bermutu semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan kesadaran
masyarakat yang semakin tinggi pula terhadap pentingnya fasilitas kesehatan
sebagai salah satu sumber daya kesehatan.
Kedua, penyediaan dan pengembangan SDM kesehatan. SDM Kesehatan
adalah juga komponen penting untuk meningkatkan layanan kesehatan yang
optimal. Isu SDM kesehatan menjadi semakin strategis sejalan dengan
berlakunya SJSN dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
Pelaksanaan JKN membutuhkan ketersediaan SDM kesehatan dalam jumlah,
jenis, serta mutu yang memadai dan terdistribusi dengan baik.
Ketiga, perbaikan mekanisme layanan kesehatan. Beberapa rumah sakit di
Kota Bandung telah menerapkan cara-cara yang inovatif untuk meningkatkan
layanan kesehatan, antara lain dengan membuka layanan pendaftaran pasien
melalui layanan SMS dan telepon, sehingga selain pasien bisa memanfaatkan
waktunya di rumah juga di sarana layanan kesehatan tidak berjubel. Bentuk
inovasi seperti ini perlu ditiru oleh rumah sakit lain di daerah-daerah.
Keempat, memfungsikan klinik-klinik swasta. Klinik-klinik swasta supaya
dapat berperan serta dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dan dapat
meringankan beban kerja puskesmas. Namun demikian, harus terus berupaya
melakukan perbaikan mutu layanan kesehatan, agar tidak ditinggalkan pasien.
Kelima, kendali mutu dan kendali biaya. Kendali mutu dilakukan untuk
meningkatkan

kompetensi

teknis,

akses

terhadap

layanan

kesehatan,

efektivitas, hubungan antarmanusia, keberlangsungan layanan kesehatan, dan
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kenyamanan. Sementara, kendali biaya diperlukan untuk efisiensi dan
mencegah pemborosan.
Keenam, berorientasi pada layanan kesehatan rehabilitatif-kuratif dan
preventif-promotif. Kita perlu mengapresiasi langkah Pemerintah Kota
Bandung dalam membangun dan merevitalisasi taman-taman kota. Taman kota
yang sejuk, indah, dan nyaman adalah bentuk dari layanan kesehatan preventifpromotif yang bisa mencegah atau mengurangi stres. Untuk itu, layanan
kesehatan hendaknya tidak hanya bertumpu pada rehabilitatif-kuratif, tetapi
juga pada preventif-promotif.
2. Rancangan model sistem inovasi pelayanan kesehatan di rumah sakit,
sedikitnya melibatkan 4 (empat) pilar/pihak pelaku perubahan inovasi, yakni:
pihak Pemerintah Kota Bandung sebagai regulator, pihak BPJS Kesehatan
sebagai pihak penyelenggara jaminan kesehatan, pihak rumah sakit sebagai
eksekutor/pelaksana, dan masyarakat (pasien) sebagai konsumen/penerima
pelayanan.

7.2. Saran
1. Pemikiran-pemikiran baru sangat dibutuhkan untuk memunculkan inovasi
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada warga
masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi harapan sekaligus
tuntutan bagi warga masyarakat. Kesehatan sebagai salah satu unsur indeks
pembangunan manusia adalah hal penting untuk dipenuhi setiap warga
masyarakat.
2. Sejatinya Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPJS Kesehatan,
serta pihak swasta yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dapat
memformulasikan dan menerapkan program pengembangan pelayanan
kesehatan yang inovatif. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang lebih
mudah, lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih murah dapat tercapai.
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INTRODUCTION

 Indonesia is a big country with a high complexity of the problems.
 Development in Indonesia affected by the internal and external pressure.
- Internal pressure: the rate of growth of population, the big of area, infrastructure,
human resources
- External pressure: high mobility of people and goods between countries,
especially within the framework of the ASEAN Economic Community, 2015.
 Health is one of the most important dimensions in strengthening and improving the
quality of human resources.
 The problem of health, such as: infant mortality, malnutrition and degenerative
diseases.
 JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) or National Health Insurance in Indonesia starting
from January 1, 2014, was gradually implemented to achieve Universal Health
Coverage in 2019.

THE STATEMENT OF PROBLEM

 The low quality of health services.
 Health facilities is inadequate.
 The gap of distribution of health human resources
 Low cost for health services.

PURPOSE OF THE STUDY

The study aims to describe and analyze:
 Patient's response to health services at hospital
 Innovative strategies for health services at hospital
 Model of strategic partnership in health services
innovation development at hospital

FUNCTIONS AND OBJECTIVES OF HEALTH
SYSTEM

Source: World Health Report, WHO, 2000

INNOVATION

 The ability to develop new ideas and innovation has become a priority for
many organizations. Intense global competition and technological
development have made innovation be a source of competitive advantage.
 Research on innovation has addressed a number of ways, such as using
levels of innovation in individuals, teams/projects or organizations (Drucker,
1999).
 Neo dan Chen (2007:3): dynamism is characterized by new ideas, fresh
perceptions, continual upgrading, quiqk actions, flexible adaptions and and
creative innovations. Dynamism implies continous learning, fast and
effective execution, and unending change.

RESEARCH METHODS

 Qualitative Research Design
 Constructivism Paradigm
 Data Collection Method:
- In-depth interview
- Observation
- Document study.

COMPONENTS OF DATA ANALYSIS
Data
collection

Data
reduction

Data
Display

Conclusions:
drawing/veryfying

Figure: Components of Data Analysis: Interactive Model

Miles & Huberman (1994:12)
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PROCESS OF QUALITATIVE DATA ANALYSIS
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RESULTS

Patient's response to health services at hospital:
 Patients expect quality health services,
 Patients want the ease and comfortable in health
serivices, and
 Patients assume that hospitals have to be able to
deliver better quality services to provide satisfaction.

RESULTS
Innovative strategies of health serivices:
• Investments in health facilities.

• Development of health human resources.
• Improving health services mechanism.
• The functioning of private clinics.
• Quality and cost control.

• Health services should not only rehabilitative-curative, but also

preventive-promotive.

Local
Government

Innovation

Hospital

MODEL OF STRATEGIC PARTNERSHIP OF HEALTH SERVICE
INNOVATION DEVELOPMENT AT HOSPITAL

Social Security
Agency - Health
or
BPJS (Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial)
Kesehatan

Community
(Patient)

LOCAL GOVERNMENT

The Government of Bandung as a regulator has the steps
of innovation of health services as follows: (1) investing in
health facilities, (2) provide and develop human
resources health, (3) improve the mechanism of health
services, (4) functioning private clinics, (5) controlling
quality and cost, and (6) conducting rehabilitativecurative and preventive-promotive service orientation

SOCIAL SECURITY AGENCY - HEALTH OR BPJS (BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) KESEHATAN

Tasks of Social Security Agency - Health or BPJS (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan are conducting and / or
receiving registration of members, collect and collect
contributions from participants and employers, receive
contributions from the Government, managing Social Security
Funds for the benefit of participants, collecting and managing
data of social security program participants, paying benefits and /
or financing health services in accordance with the provisions of
social security programs, provide information on the
implementation of social security programs to participants and
communities.

HOSPITAL

Tasks of hospital are improve the quality
of health services quickly, easily,
conveniently, and cheaply and society
(patient).

COMMUNITY (THE PATIENT)

The community (the patient) has loyalty as the
recipient of health services that have the
expectation and demands on the quality of health
services.

DISCUSSION

 Barrientos and Hulme (2008): the future of social protection
programs, especially in low-income countries, is determined in part
by the success of finding innovative ways to reduce the financial
constraints in the medium and long term.

 Gaia, et al (2011): in the long run, social policy need political support
and is based on sustainable funding mechanism should be
instituted.

 Guy and Chris (Normand and Weber: 2009) describes the
management of health insurance that covers three important
elements, namely raising funds, mutual cooperation and efficiency
in health spending.

CONCLUSION

 The patient's response to health services at hospital are: (a) patients expect
quality health services, (b) patients want the ease and comfortable in health
serivices, and (c) patients assume that hospitals have to be able to deliver
better quality services to provide satisfaction.
 Innovative strategies of health services are (a) investments in health facilities,
(b) development of health human resources, (c) improving health services
mechanism, (d) the functioning of private clinics, (e) quality and cost control,
and (f) health services should not only rehabilitative-curative, but also
preventive-promotive.
 Model of strategic partnership in health services innovation development at
hospital, there are stakeholders, namely local government, Social Security
Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial or BPJS Kesehatan), hospital,
and society (patient).

RECOMENDATION

 Provide to access in quality health services evenly through various
innovative programs that are expected to improve the health service
system.

 Develop innovative health services to work quickly and apply creative
ideas.

 Improving public health by empowering communities through active
participation in the improvement of promotive and preventive efforts.

 To accelerate the preparation of the implementation of health insurance
to cover all aspects of membership, services, and financing.

Thank You
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INTRODUCTION

 Indonesia is a big country with a high complexity of the problems.
 Development in Indonesia affected by the internal and external pressure.
- Internal pressure: the rate of growth of population, the big of area, infrastructure,
human resources
- External pressure: high mobility of people and goods between countries,
especially within the framework of the ASEAN Economic Community, 2015.
 Health is one of the most important dimensions in strengthening and improving the
quality of human resources.
 The problem of health, such as: infant mortality, malnutrition and degenerative
diseases.
 JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) or National Health Insurance in Indonesia starting
from January 1, 2014, was gradually implemented to achieve Universal Health
Coverage in 2019.

THE STATEMENT OF PROBLEM

 Low quality of health services.
 Health facilities is inadequate.
 The gap of distribution of health human resources
 Low cost for health services.

PURPOSE OF THE STUDY

The study aims to:
 Describe the patient's response to health
services at the hospital.
 Describe innovative strategies for health
services at the hospital.

FUNCTIONS AND OBJECTIVES OF HEALTH
SYSTEM

Source: World Health Report, WHO, 2000

INNOVATION

 The ability to develop new ideas and innovation has become a priority for
many organizations. Intense global competition and technological
development have made innovation be a source of competitive advantage.
 Research on innovation has addressed a number of ways, such as using
levels of innovation in individuals, teams/projects or organizations (Drucker,
1999).
 Neo dan Chen (2007:3): dynamism is characterized by new ideas, fresh
perceptions, continual upgrading, quiqk actions, flexible adaptions and and
creative innovations. Dynamism implies continous learning, fast and
effective execution, and unending change.

RESEARCH METHODS


Miles and Haberman (1994: 10): analysis as consisting of
three concurrent flows of activity: data reduction, data
display, and conclusion drawing and verification.

 Data Collection Method:

In-depth interview, observation, document study.
 Data Analysis:
Coding, categorizing & theoritizing.

RESULTS

 Patients expect quality health services.
 Patients want the ease and comfortable in
health serivices.
 Patients assume that hospitals have to be able to
deliver better quality services to provide
satisfaction.

RESULTS
Innovative strategies of health serivices:
- Investments in health facilities.

- Development of health human resources.
- Improving health services mechanism.
- The functioning of private clinics.
- Quality and cost control.

 Health services should not only rehabilitative-curative, but also

preventive-promotive.

DISCUSSION

 Barrientos and Hulme (2008): the future of social protection
programs, especially in low-income countries, is determined in part
by the success of finding innovative ways to reduce the financial
constraints in the medium and long term.

 Gaia, et al (2011): in the long run, social policy need political support
and is based on sustainable funding mechanism should be
instituted.

 Guy and Chris (Normand and Weber: 2009) describes the
management of health insurance that covers three important
elements, namely raising funds, mutual cooperation and efficiency
in health spending.

CONCLUSION

 New ideas are needed to bring innovation to improve the quality of
health services.
 Improving the quality of health services into hope and demand for the
citizens.
 Health as one element of the human development index is an important
thing to be filled every citizen.
 Local Government, BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial) Health, as well as private parties engaged in the field of health
services to formulate and implement the development program of
innovative health services. Thus, health services easier, faster, more
comfortable, and cheaper.

RECOMENDATION

 Providing access to quality health services evenly through various
innovative programs that are expected to improve the health care
system.

 Develop innovative health services to work quickly and apply creative
ideas.

 Improving public health by empowering communities through active
participation in the improvement of promotive and preventive efforts.

 To accelerate the preparation of the implementation of health insurance,
to cover all aspects of membership, services, and financing.

Thank You
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Abstract
The study aims to describe and analyze; (1) the patient's response to health
services at the hospital and (2) innovative strategies for health services at the hospital,
and (3) model of health services innovation system at the hospital. This research uses
qualitative research method. Meanwhile, the research paradigm used is constructivism
paradigm.
The patient's response to health services at the hospital: (1) patients expect
quality health services, (2) patients want the ease and comfortable in health serivices
and (3) patients assume that hospitals have to be able to deliver better quality services to
provide satisfaction. Innovative strategies of health serivices: (1) investments in health
facilities, (2) development of health human resources, (3) improving health services
mechanism, (3) the functioning of private clinics, (4) quality and cost control and (5)
health services should not only rehabilitative-curative, but also preventive-promotive.
The partnership model of innovation system of health services in hospital, involving
stakeholders, namely local government, hospital, BPJS Health, and society (patient).
Key word: the patient's response, innovative strategies, health services, model of health
services innovation system
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Introduction
Indonesia is a big country with a high complexity of the problems. Development
in Indonesia affected by the internal and external pressure. Internal pressure, such as the
rate of growth of population, the big of area, infrastructure, human resources. External
pressure, such as high mobility of people and goods between countries,
especially within the framework of the ASEAN Economic Community, 2015.
Health is one of the most important dimensions in strengthening and improving
the quality of human resources. he problem of health, such as: infant mortality,
malnutrition and degenerative diseases. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) or National
Health Insurance in Indonesia starting from January 1, 2014, was gradually
implemented to achieve Universal Health Coverage in 2019. In Indonesia, health
services still a serious problem, especially health services at the hospital. Health
services at the hospitals are still many complaints of patients, especially patients of the
member of BPJS Kesehatan.
In general, the quality of health services in Indonesia is low, not least in
Bandung. The low quality of health services due to the availability and quality of health
facilities were inadequate and unfulfilled amount, type, quality, and distribution of
health human resources, especially at the level of primary health care (pusat kesehatan
masyarakat or community health centers).

The Statement of Problem
Health services in the hospital can be formulated as follows : (1) the low quality
of health services, (2) health facilities is inadequate, (3) the gap of distribution of health
human resources and (4) low cost for health services.

Puposes of the Study
The study aims to describe and analyze; (1) the patient's response to health
services at the hospital and (2) innovative strategies for health services at the hospital,
and (3) model of health services innovation system at the hospital.
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Functions and Objectives of Health System
The WHO report (2000) defines health system is to include all the activities
whose primary purpose is to promote, restore or maintain health. Universally, health
system functions according to the WHO (2000) are: (1) stewardship; (2) health services;
(3) health financing; and (4) resources. Stewardship is a new concept which extends the
old understanding, that regulation - set the rules - through two additional components,
namely ensuring equality to guide decision making in the health system and provide.
The government acts as a regulator in a health system. Regulatory functions and
the determination of health policy as stewardship function (regulation, direction, and
supervision). Stewardship function on decentralized governance as well as in Indonesia,
located in the area of a local government authority.
Boffin (Sunjaya, 2010:7), mention the concept of the performance of the health
system centered on three main objectives, namely: (1) improve health; (2) improve
responsiveness to societal expectations; and (3) ensure fairness in financial contribution.
Then Sunjaya (2010: 7-8) explains that responsiveness can be achieved by developing a
stewardship function which is a broader understanding of the function of regulation.
Various complaints / grievances relating to the health community should be seen as the
failure of this function. That is, there could be a weakness in the policy or health
regulations. Including in the context of responsiveness is responsive to the expectations
of society (non-medical), ensuring sufficient community and patient safety.

Fig.1: Relations Between Functions and Objectives of Health System
Source: World Health Report, WHO, 2000
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The Concept of Innovation
The ability to develop new ideas and innovation has become a priority for many
organizations. Intense global competition and technological development have made
innovation be a source of competitive advantage. Research on innovation has addressed
a number of ways, such as using levels of innovation in individuals, teams/projects or
organizations (Drucker, 1999).
Neo dan Chen (2007:3): dynamism is characterized by new ideas, fresh
perceptions, continual upgrading, quiqk actions, flexible adaptions and and

creative

innovations. Dynamism implies continous learning, fast and effective execution, and
unending change.
Research Methods
This study used a qualitative research design. Creswell (1998: 14) says that
“qualitative research in a natural setting where the researcher is an instrument of data
collection”. Sampling method in this study purposive sampling. As said Bryman (2008:
415), that purposive sampling is a non-probality form of sampling. Determination of the
subjects in this study is the use of non-probability sampling with purposive manner.
Bryman (2008: 414) said “most sampling in qualitative research entails purposive
sampling of some kind”. The results of this research are then analyzed, using data
analysis workflow model of Miles and Huberman. According to Miles and Haberman
(1994: 10) we analysis as consisting of three concurrent flows of activity: data
reduction, data display, and conclusion drawing and verification. This research uses
data collection method, that is in-depth interview, observation, document study.
In detail, related to the analysis of the data, especially the interview, involves
four types of coding, namely: the initial coding, focused coding, axial coding and
coding theoritical (Charmaz, 2006). Initial phase coding, the researchers do the coding
manually, by looking at the transcript of the interview word for word, line-by-line,
sentence-per-line, per-incident or incidents to define what is happening and what it
means. So, at this stage, researchers attempt to capture a variety of codes, abstract ideas,
or concepts that are emerging (Charmaz, 2006).
Then, the next phase is focused coding, according to Glaser, the coding is done
more focused, selective, and conceptual (Charmaz, 2006). Furthermore, the stage axial
coding, researchers link between categories and sub-categories, detailing the dimensions
4

or attributes of a theme or category, and synthesizing various narrative or excerpt of the
data to be fit or coherence with a framework of analysis that appears (Charmaz, 2006).
Lastly, theoritical phase coding, according Charmaz (2006) aims to make a more
specific range of possible relationships between categories are created on a dedicated
stage coding. Or by using the term Glaser, this stage seeks to knit back story crumbled
into a conceptual or theoretical building intact.
In detail, related to the analysis of the data, especially the interview, involves
four types of coding, namely: the initial coding, focused coding, axial coding and
coding theoritical (Charmaz, 2006). Initial phase coding, the researchers do the coding
manually, by looking at the transcript of the interview word for word, line-by-line,
sentence-per-line, per-incident or incidents to define what is happening and what it
means. So, at this stage, researchers attempt to capture a variety of codes, abstract ideas,
or concepts that are emerging (Charmaz, 2006).
Then, the next phase is focused coding, according to Glaser, the coding is done
"more focused, selective, and conceptual (Charmaz, 2006). Furthermore, the stage axial
coding, researchers link between categories and sub-categories, detailing the dimensions
or attributes of a theme or category, and synthesizing various narrative or excerpt of the
data to be fit or coherence with a framework of analysis that appears (Charmaz, 2006).
Lastly, theoritical phase coding, according Charmaz (2006) aims to make a more
specific range of possible relationships between categories are created on a dedicated
stage coding. Using the term Glaser, this stage seeks to "knit back story crumbled" into
"a conceptual or theoretical building intact".
Result
1. Patient’s Response
Patients expect quality health services. Hospital as a health service providers
should have a competitive advantage. Hospitals must have competitiveness in the
quality of health care provided. Consumers are increasingly intelligent and educated
cause desires and expectations concerning the quality of health services has increased.
The fulfillment of the expectations of consumers is a main priority in health services.
The advantages of hospital services depends on the quality shown by the hospital.
Specific services must present the needs and desires of the patient, as perceived and
enjoyed directly by the patient will be assessed by the patient. Patients always meet the
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needs of the service by selecting a hospital that has a good quality service. Patients
assume that the hospital has a good range of services that can provide satisfaction. This
should be a consideration for the hospital to provide customer-oriented services in order
to provide satisfaction as well as efforts to create loyalty to the patient. Realization of
loyalty based on satisfaction perceived. Patients who are satisfied will be encouraged to
make use of the health service hospital that will eventually make the patient become
loyal. Patients who will be loyal to enable the realization of a long-term relationship
with the hospital. The relationship between patients as consumers and hospitals as a
health care provider will provide many benefits for the hospital.
Patients want the ease and comfortable in health serivices. Patients are expecting
to get the ease and comfortable in health services. There timeliness in service and not
the longest wait for the diagnosis by the doctor and nurses. And also the availability of
medicine. If there is dissatisfaction or complaints can quickly respond or be served as
well as possible. Thus, to improve the quality of health services should be and continue
to be done on an ongoing basis, both from the aspect of health provision and
development of human resources, the provision of health facilities, and the availability
of prescription medicine. Such efforts need to be done, especially for primary health
services facilities, namely in Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) and clinics.
Health resources, namely health human resources, health facilities, and funding needs to
be improved, especially to strengthen the health facilities at the primary level, such as
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Hospitals as providers of health care should have a competitive advantage.
Hospitals must have competitiveness in the quality of health care provided. Consumers
are increasingly intelligent and educated cause desires and expectations concerning the
quality of health services has increased. The fulfillment of the expectations of
consumers is a top priority in health care services. Fulfillment of patient expectations is
the key to satisfaction, ie if the performance of the quality of hospital services in line
with expectations, then the patient will be
Patients assume that hospitals have to be able to deliver better quality services to
provide satisfaction. The hospital should have a competitive advantage in the quality of
health services provided. Patients increasingly clever and well-educated cause
expectations to quality health services is increasing. Fulfillment of patient expectations
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should be the main priority in health services. Patients assume that hospitals have
quality care services are able to provide satisfaction. Thus, the hospital should be
considered to provide the best health services in the context achieve satisfaction as well
as efforts to create loyalty to the patient.
2. Innovative Strategies for Health Services
Innovation is the key to improving the quality of health services. Innovation is not
always associated with the creation of a sophisticated product, but rather on how to make the
job easier, faster, more comfortable, and cheaper. Health services also should be created to
make it easier, faster, more comfortable, cheaper anyway. Therefore, measures of health care
innovation that needs to be done, namely, first, health facility investment. Necessary
investments made local governments and the private sector to provide and develop health
facilities. Community needs to quality health services is increasing. This is in line with the
increasingly high public awareness of the importance of health facilities as well as one of health
resources.
Second, development of health human resources. Health human resources is also an
important component to improve optimal health care services. The issue of health human
resources is becoming increasingly strategic in line with the enactment of the SJSN (Sistem
Jaminan Sosial Nasional) or National Social Security System with the aim of fulfilling the
basic needs of living. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) or National Health Insurance
implementation requires the availability of health human resources in the amount, type, and
quality of adequate and properly distributed.
Third, improve the mechanism of health services. Several hospitals in the city of
Bandung has implemented innovative ways to improve health services, among others, by
opening the patient registration service via SMS (Short Message Service) and telephone service,
so in addition to the patient can utilize the time at home as well in health services facilities are
not crowded. Forms of innovation such as this should be followed by other hospitals in the
regions.

Fourth, the functioning of private clinics. Private clinics in order to participate in
the of health services and can ease the work of pusat kesehatan masyarakat or
community health centers). However, it must continue to make quality improvement of
health services, so as not to be abandoned patients.
Fifth, quality and cost control. Quality control is done to improve the technical
competence, access to health services, effectiveness, human relations, the sustainability of
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health services and comfortable. Meanwhile, cost control is necessary for efficiency and prevent
extravagant.

Sixth, orientation is not curative-rehabilitative, but preventive-promotive for
health services. We need to appreciate the steps the government of Bandung in building
and revitalizing city parks. Beautiful city park and comfortable is a form of preventivepromotive health services that can prevent or reduce stress. To that end, health services
should not only rehabilitative-curative, but also preventive-promotive.
New ideas are needed to bring innovation in order to improve the quality of health
services to citizens. Improving the quality of health services into hope and demand for the
citizens. Health as one element of the human development index is an important thing to be
filled every citizen. Indeed, the local government (provincial, city and districs), BPJS Kesehatan
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan or Social Security Organizer Agency in
Health, and private clinics engaged in the field of health services to formulate and implement
the development program of innovative health services. Thus, health services easier, faster,
more comfortable and cheaper can be achieved.

Design of Model
The partnership model of innovation system of health services in hospital,
involving stakeholders, namely local government, hospital, BPJS Health, and society
(patient).
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Local
Government

BPJS
Health

Innovation

Hospital

Community
(Patient)

Fig. 2
The Partnership Model of Innovation System of Health Service at Hospitals

Discussion
Barrientos and Hulme (2008): the future of social protection programs,
especially in low-income countries, is determined in part by the success of finding
innovative ways to reduce the financial constraints in the medium and long term. Gaia,
et al (2011): in the long run, social policy need political support and is based on
sustainable funding mechanism should be instituted. Guy and Chris (Normand and
Weber: 2009) describes the management of health insurance that covers three important
elements, namely raising funds, mutual cooperation and efficiency in health spending.
The Government of Bandung as a regulator has the steps of innovation of health
services as follows: investing in health facilities, provide and develop human resources
health, improve the mechanism of health services, functioning private clinics,
controlling quality and cost, and conducting rehabilitative-curative and preventivepromotive service orientation
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BPJS Health, tasks: conducting and / or receiving registration of participants,
collect and collect contributions from participants and employers, receive contributions
from the Government, managing Social Security Funds for the benefit of participants,
collecting and managing data of social security program participants, paying benefits
and / or financing health services in accordance with the provisions of social security
programs, provide information on the implementation of social security programs to
participants and communities.
Hospital, tasks : hospitals improve the quality of health services quickly, easily,
conveniently, and cheaply andsSociety (Patient): the community (the patient) has
loyalty as the recipient of health services that have the expectation and demands on the
quality of health services.
Conclusion
Based on these results, it can be concluded as follows:
1. New ideas are needed to bring innovation to improve the quality of health services.
2. Improving the quality of health services into hope and demand for the citizens.
3. Health as one element of the human development index is an important thing to be filled
every citizen.
4. The local government (provincial, city and districs), BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial) Kesehatan or Social Security Organizer Agency in Health, formulate and
implement the development program of innovative health services. Thus, health services
easier, faster, more comfortable and cheaper.

Recomendation
Based on these conclusions, it can be recommended as follows:
1.

Providing access to quality health services evenly through various innovative programs that
are expected to improve the health care system.

2.

Develop innovative health services to work quickly and apply creative ideas.

3.

Improving public health by empowering communities through active participation in the
improvement of promotive and preventive efforts.

4.

To accelerate the preparation of the implementation of health insurance, to cover all aspects
of membership, services, and financing.
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