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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. RSUD Kabupaten Kudus 

I. Sejarah RSUD Kabupaten Kudus 

Rumah Sakit Umum Kabupaten Kudus didirikan tahun 1928 oleh 

pemerintah Hindia Belanda, dan Direktur pertama adalah dr. C. Van. Proosdy. 

Pada tahun 1942, Jepang masuk dan menguasai Hindia Belanda, sehingga Rumah 

Sakit Umum Kudus juga dikuasai oleh Jepang. Pada tahun 1945 Jepang kalah 

perang dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan demikian 

Rumah Sakit Umum Kudus berada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. 

Selama pemerintahan Jepang Rumah Sakit Kudus dipimpin oleh dr. Lie Gik 

Djing, dr. R. SW. Roroem dan dr. Tjia, kemudian setelah Jepang meninggalkan 

Indonesia, pada tahun 1946 Rumah Sakit Kudus dipimpin oleh dr. Loekmonohadi. 

Rumah Sakit Umum Kudus juga digunakan untuk tempat kuliah dan 

praktek oleh Perguruan Tinggi Kedokteran (PTK), sehingga Rumah Sakit Umum 

Kudus selain melaksanakan pelayanan kesehatan juga sebagai tempat pendidikan 

dokter, bidan, dan perawat. 

Pada tahun 1983 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II 

Kudus, tanggal 9 September 1983 Nomor 061/433/1983 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum menetapkan bahwa Rumah Sakit 
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Umum Kudus merupakan Rumah Sakit kelas C yaitu Rumah Sakit Umum yang 

melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit 4 cabang spesialisasi, yaitu : 

penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan penyakit kandungan serta kesehatan anak. 

Pada tahun 1991, berdasarkan Keppres Nomor 38/Keppres.SK/VIII/1991 

tanggal 26 Agustus 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan 

Keuangan Rumah Sakit Umum Kudus. Hal ini dimaksudkan agar Rumah Sakit 

Umum Kudus dapat meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melalui 

Perda Nomor 17 Tahun 1992 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten 

Daerah Kudus menjadi Rumah Sakit Unit Swadana Daerah dimana Rumah Sakit 

berwenang untuk mengelola dan menggunakan penerimaan fungsional secara 

langsung. 

Pada tahun 1993, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Kudus Nomor 1884/306/1993 tentang Uji Coba Rumah Sakit Umum 

Kabupaten Dati II Kudus sebagai Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan 

Keuangannya. 

Pada tahun 1994, keluar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

22/Mendagri/SK/III/1994 tanggal 22 maret 1994 tentang Pedoman Organisasi dan 

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah. 

Pada tahun 1995, dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1997/Menkes/SK/I/1995 tanggal 30 Januari 1995 tentang Peningkatan Kelas 

Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
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Kudus dari Rumah Sakit Kelas C menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non 

Pendidikan. 

Pada tahun 1996, keluar Keputusan Bupati KDH Tingkat II Kudus Nomor 

445/526/1996 tanggal 6 Februari 1996 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Dati II Kudus dari Kelas C menjadi Kelas B Non 

Pendidikan. 

Pada tahun 1997, keluar Perda Kabupaten Dati II Kudus Nomor 3 Tahun 

1997 tanggal 5 Februari 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Dati II Kudus. 

Pada tahun 2001, keluar Keppres Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Kelembagaan dan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dan pada tahun 2002 

keluar Keputusan Mendagri Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 

tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah. 

Pada tahun 2002, keluar Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 

tanggal 8 Juli 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah 

Kabupaten Kudus. 

Pada tahun 2003, keluar Keputusan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2003 

tanggal 26 Januari 2003 tentang Uraian Tugas Badan Rumah Sakit Daerah 

Kabupaten Kudus. 

Pada tahun 2008 keluar Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 

tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan 
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Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Kantor Pelayanaan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus. 

Adapun periode kepemimpinan atau direktur Rumah Sakit Umum Kudus 

sejak berdiri sampai sekarang : 

1. Periode tahun 1928 – 1942 : dr. C. Van Proosdy 

2. Periode tahun 1942 – 1943 : dr. Lie Gik Djing 

3. Periode tahun 1943 – 1945 : dr. R. SW. Roroem 

4. Periode tahun 1945 – 1946 : dr. Tjia 

5. Periode tahun 1946 – 1948 : dr. Loekmonohadi 

6. Periode tahun 1948 – 1949 : dr. Soenandar 

7. Periode tahun 1949 – 1953 : dr. R. Soetardi 

8. Periode tahun 1953 – 1956 : dr. M. Soenaryo 

9. Periode tahun 1956 – 1959 : dr. Met Otto Beiser 

10. Periode tahun 1959 – 1963 : dr. Ny. Go. Ing Djwan 

11. Periode tahun 1963 – 1971 : dr. H. Marzuki 

12. Periode tahun 1971 – 1978  : dr. Moch Islam Nawawi 

13. Periode tahun 1978 – 1988 : dr. R. Wirjono Emawan 

14. Periode tahun 1988 – 2000 : dr. Istiyana 

15. Periode tahun 2000 – 2003 : dr. Budi Santosa 

16. Periode tahun 2003 – 2009 : dr. Handaningrum, M.Kes. 

17. Periode tahun 2009 – sekarang : drg. Syakib Arsalan, M.Kes. 
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II. Gambaran umum RSUD Kabupaten Kudus 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang terletak di Jalan dr. 

Lukmonohadi nomor 19 Kudus merupakan rumah sakit pemerintah tipe B Non 

pendidikan yang berada di Kabupaten Kudus. Rumah sakit yang memiliki luas 

kurang lebih 30.800 m
2
 ini memiliki visi sebagai rumah sakit pilihan utama 

masyarakat, sedangkan untuk misi adalah dengan memberikan pelayanan 

kesehatan secara tepat waktu dan akurat; melakukan pelayanan berkeadilan; 

meningkatkan mutu pelayanan; mengukur tingkat kepuasan pelayanan; 

meningkatkan dan menyediakan sumber daya secara berkelanjutan. 

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, RSUD 

Kab. Kudus memiliki berbagai pelayanan yang meliputi pelayanan rawat inap, 

pelayanan rawat jalan, penunjang medik, penunjang non medik, gawat darurat, 

bedah sentral, dan intensive care unit. Sebagai penunjang pelayanan medis 

tersedia berbagai klinik yang di dalamnya terdapat dokter spesialis, yaitu klinik 

penyakit THT, klinik penyakit dalam, klinik penyakit saraf, klinik penyakit mata, 

klinik bedah, klinik penyakit anak, klinik penyakit kulit dan kelamin, klinik 

penyakit kebidanan dan kandungan, klinik rehabilitasi medik, klinik penyakit jiwa 

/ psikiatri, klinik psikologi, klinik penyakit gigi dan mulut, klinik penyakit paru, 

klinik orthopedi, klinik umum, dan klinik gizi. Sebagai penunjang medik, di 

dalam RSUD Kab. Kudus juga terdapat Laboratorium yang di dalamnya juga 

terdapat bank darah, Radiologi, Kamar jenazah dengan frezer jenazah (pendingin 

jenazah). Untuk pelayanan penunjang non medik, terdapat instalasi farmasi, 

instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, intensive care unit (ICU). 
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III. Manajemen RSUD Kabupaten Kudus 

Di dalam RSUD Kabupaten Kudus terdapat organisasi dimana memiliki 

fungsi sebagai pengelola rumah sakit, yaitu dengan struktur manajemen sebagai 

berikut : 

Direktur     : drg. Syakib Arsalan, M.Kes. 

Wadir Umum & Keuangan    : M. Kris Nugroho, SH., M.Kes. 

Wadir Pelayanan    : dr. Maryata 

Kabag. Tata Usaha    : Yuliati, SH., MM. 

Kasubbag. Kepegawaian   : Bambang Sutrisno 

Kasubbag. Rumah tangga dan Perlengkapan : Drs. Sulaspin 

Kabag. Keuangan    : Supartoyo, SH. 

Kasubbag. Penyusunan anggaran,  : Dra. Jayati 

Akuntansi dan verifikasi 

Kasubbag. Perbendaharaan dan Mobilisasi : Suntoro, SE. 

dana 

Kasubbag. Perencanaan, Penelitian, dan : Sri Ratna Purwantina, SE. 

Pengembangan, evaluasi, dan pelaporan 

Kabid. Pelayanan    : dr. F. Hikari Widodo, M.Kes. 
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Kasie. Pelayanan Rawat Jalan   : Purnomowati, SE. 

Kasie. Pelayanan Rawat Inap   : Emy Wahyuningrung, AMK 

Kabid. Keperawatan    : dr. Sunaryo 

Kasie. Keperawatan Rawat Jalan  : Endang Sulistyowati, S.Kep. 

Kasie. Keperawatan Rawat Inap  : Dody Herbowo Laksono, S.Kep 

Kabid. Penunjang     : dr. Budi Susanto, Sp. RM. 

Kasie. Penunjang Medik   : Susiani Puspito R, S. Kep. Ns 

Kasie. Penunjang Non Medik   : Dyah Tjitrawati, S.psi., M.psi. 

 

IV. Program dan Kegiatan Tahun 2011 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan meliputi sebagai berikut : 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang didukung dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

a. kegiatan penyediaan jasa surat menyurat; 

b. kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; 

c. kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; 

d. kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional; 
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e. kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan; 

f. kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor; 

g. kegiatan penyediaan alat tulis kantor; 

h. kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggadaan; 

i. kegiatan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor; 

j. kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – 

undangan; 

k. kegiatan penyediaan makanan dan minuman; 

l. kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. 

2. Program peningkatan saran dan prasarana aparatur 

a. kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor; 

b. kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 

3. Program peningkatan disiplin aparatur 

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. 

5. Program upaya kesehatan masyarakat 

a. kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat; 

b. kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah 

kesehatan; 

c. kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. 

6. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / 

rumah sakit jiwa / rumah sakit paru / rumah sakit mata 
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a. kegiatan pembangunan rumah sakit; 

b. kegiatan pengadaan alat – alat kesehatan rumah sakit; 

c. kegiatan pengadaan obat – obatan rumah sakit; 

d. kegiatan pengadaan mebelair rumah sakit; 

e. kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit 

(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dan lain – lain); 

f. kegiatan pengadaan bahan – bahan logitik rumah sakit; 

g. kegiatan pengembangan tipe rumah sakit. 

7. Program pemeliharaan saran dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa 

/ rumah sakit paru / rumah sakit mata 

a. kegiatan pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit; 

b. kegiatan pemeliharaan rutin / berkala alat – alat kesehatan rumah 

tangga; 

c. kegiatan pemeliharaan rutin / berkala mebelair rumah sakit; 

d. kegiatan pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah sakit. 

 

V. Alur Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap 

 Adapun alur pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten kudus, pada 

pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap adalah sebagai berikut :  
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BAGAN II 

Alur Pelayanan Rawat Jalan Pada RSUD Kab. Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*sumber : Profil RSUD Kab. Kudus Tahun 2011 

Mengambil 

Nomor Antrian 

Menunggu Nomor 

Antrian Dipanggil 

Menyerahkan Berkas 

untuk di daftar 

Klinik yang dituju 

Untuk pemeriksaan 

Menebus resep 

Di apotek 

Membayar 

biaya pelayanan 
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BAGAN III 

Alur Pelayanan Rawat Inap Pada RSUD Kab. Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*sumber : Profil RSUD Kab. Kudus Tahun 2011 

Pasien Masuk 

UGD 

Tindakan oleh 

tenaga medis (Perawat) 

Penanganan Oleh 

Dokter Jaga (Umum) 

Keluarga pasien mendaftarkan 

pada loket pendaftaran 

Menyerahkan berkas 

pada petugas di UGD 

Pulang 

Ruangan 

rawat Inap 

Dikonsultasikan 

oleh dr. spesialis 

Penanganan oleh 

dr. Spesialis 

Menebus Obat 

di Apotek 

Membayar biaya 

pelayanan 
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B. Pelayanan Publik Pada Pasien Jampersal 

I. Pasien Jampersal 

Pasien jampersal adalah pasien yang melakukan persalinan dengan 

menggunakan jaminan persalinan yang merupakan program pemerintah. 

Jaminan persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang 

meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas 

termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
1
 Fasilitas Kesehatan 

adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI, dan 

swasta.
2
 

Setiap masyarakat berhak menikmati fasilitas jampersal dari 

pemerintah dengan cara mengikuti syarat – syarat yang telah ditentukan oleh 

pemerintah mengenai program jampersal, yaitu dengan memanfaatkan 

fasilitas kesehatan pada rawat inap kelas III dan mengikuti program KB.
3
 

Pada RSUD Kabupaten Kudus banyak terdapat pasien yang 

melakukan persalinan dengan menggunakan program jampersal, hal ini 

ditunjukan dengan data yang menyebutkan banyaknya masyarakat yang 

lebih memilih melakukan persalinan dengan menggunakan program 

                                                           
1
 Ibid., Huruf E. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., Huruf D. 
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jampersal sejak dikeluarkannya program pemerintah dan diundangkannya 

peraturan mengenai jampersal pada tahun 2011. 

Pada tahun 2011 renggang waktu antara bulan Mei – Desember 

terdapat pasien dengan program jampersal yaitu sebanyak 366 pasien. 

Sedangkan pada tahun 2012, pasien dengan program jampersal melonjak 

drastis yaitu mencapai 3158 pasien dalam renggang waktu mulai bulan 

Januari – November. Selisih antara pasien jampersal pada Tahun 2011 dan 

Tahun 2012 adalah 2792 pasien, yaitu mengalami kenaikan lebih dari 750%. 

Rincian setiap bulan untuk jumlah pasien jampersal pada tahun 2011 

dan tahun 2012 akan disajikan dalam tabel sebagai berikut : 
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Rincian Jumlah Pasien Jampersal Pada RSUD Kabupaten Kudus 

Tahun 2011 dan Tahun 2012 

 

TABEL I     TABEL II 

Rincian Pasien Jampersal   Rincian Pasien Jampersal 

       Tahun 2011               Tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*sumber : Database RSUD Kab. Kudus 

Bulan Jumlah Pasien 

Mei 38 

Juni 127 

Juli 112 

Agustus 48 

September 28 

Oktober 2 

November - 

Desember 11 

Jumlah :            366 

 Bulan Jumlah Pasien 

Januari 194 

Februari 182 

Maret 237 

April 285 

Mei 333 

Juni 315 

Juli 316 

Agustus 229 

September 285 

Oktober 297 

November 170 

Jumlah :         3158 
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Keterangan Tabel : 

Awal adanya program jampersal, yaitu bulan mei tahun 2011 jumlah 

pasien yang menggunakan program jampersal mencapai 38 pasien, sedangkan 

lonjakan terjadi pada bulan juni sebanyak 127 pasien. Sedangkan pada bulan – 

bulan selanjutnya yaitu juli sampai dengan desember terjadi penurunan terhadap 

jumlah pasien yang menggunakan program jampersal. Penurunan drastis terjadi 

pada bulan juli menuju agustus, yaitu pada bulan juli yang mencapai 112 pasien 

menurun drastis pada bulan agustus yang hanya terdapat 48 pasien. 

Pada tahun ke-2 adanya program jampersal, yaitu tahun 2012, terjadi 

lonjakan jumlah pasien jampersal di RSUD Kabupaten Kudus, yaitu dari bulan 

desember 2011 yang hanya berjumlah 11 pasien, dan pada bulan januari 2012 

mencapai 194 pasien. 

Pada tahun 2012 mulai bulan januari sampai dengan bulan November 

jumlah pasien program jampersal tidak begitu mengalami penurunan yang berarti, 

dibandingkan pada tahun 2011 dimana jumlah pasien jampersal menurun drastis. 

Tahun 2012 jumlah pasien jampersal mengalami kenaikan yang fantastik, diawali 

pada awal tahun yang hanya terdapat 194 pasien, dan kenaikan fantastik terdapat 

pada bulan mei yaitu mencapai 333 pasien, sedangkan penurunan jumlah pasien 

hanya terdapat pada bulan November yaitu dengan 170 pasien, dimana jumlah 

tersebut jauh diatas jumlah pasien terbanyak pada tahun 2011, awal mula adanya 

program jampersal, yaitu pada bulan juni yang hanya mencapai 127 pasien.  
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Terkait dengan lonjakan drastis antara tahun 2011 dan 2012 pada jumlah 

pasien dengan program jampersal di RSUD Kab. Kudus, tidak semua pasien 

dengan program jampersal berasal dari Kab. Kudus, melainkan luar dari Kab. 

Kudus juga banyak yang melakukan persalinan di RSUD Kab. Kudus. Menurut 

interview yang penulis lakukan terhadap responden yang berasal dari luar Kab. 

Kudus, mengapa mereka lebih memilih melakukan persalinan di RSUD Kab. 

Kudus adalah terkait dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan lebih layak 

dan lebih baik dari pada rumah sakit di wilayah mereka, selain itu karena faktor 

jarak yang ditempuh lebih dekat ke RSUD Kab.Kudus dibanding jarak tempuh ke 

rumah sakit yang justru ada diwilayah mereka. 

Pada penulisan ini, penulis mengambil data dengan mengambil beberapa 

sample secara acak. Sample yang diambil merupakan pasien jampersal pada bulan 

Februari 2013 di RSUD Kabupaten Kudus 

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan penulisan dilakukan 

secara deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan 

karakteristik mengenai suatu populasi.
4
 Penelitian ini menggambarkan situasi 

pelayanan yang diberikan terhadap pasien jampersal di RSUD Kabupaten Kudus 

yaitu dengan mengambil beberapa sample secara acak dari jumlah pasien 

jampersal pada bulan februari 2013 di RSUD Kabupaten Kudus, yaitu sebanyak 

Sembilan pasien. 

 

                                                           
4
 Azwar, Saifuddin., Op.Cit. 
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        TABEL III 

Data Narasumber Pasien Jampersal 

No. Nama Usia Pendidikan Pekerjaan Anak ke- Alamat 

1. Ester 28 th SLTA Ibu RT* 1 Kudus 

2. Vita Ardiani 24 th S1 Guru 1 Kudus 

3. Ika Puspitasari 23 th SMP Ibu RT* 1 Jepara 

4. Risnawati  25 th SMA Ibu RT* 1 Demak 

5. Kristiningsih 39 th SMEA Ibu RT* 3 Demak 

6. Siti Sunipah 32 th SMK Ibu RT* 2 Kudus 

7. Kartini 36 th SMP Penjahit 1 Kudus  

8. Parsini  34 th SD Ibu RT* 2 Kudus 

9. Misni  25 th SD Ibu RT* 2 Kudus 

*yang dimaksud dengan Ibu RT adalah Ibu Rumah Tangga 

Ke Sembilan narasumber tersebut berasal dari latar belakang yang 

berbeda, dari mulai umur, pendidikan, pekerjaan, lingkungan, dan lainnya. Latar 

belakang mempengaruhi cara berpikir mereka dan pengetahuan mereka tentang 

jampersal. Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu memiliki pengetahuan 

yang luas mengenai program jampersal kecuali gratis, sedangkan orang yang 

berpendidikan rendah belum tentu pula tidak mengetahui segala sesuatu yang 

berkaitan dengan jampersal. Hal ini dilihat dari cara menyikapi kuesioner yang 

penulis berikan dan cara mereka menjawab pertanyaan ketika penulis wawancara. 
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Pasien jampersal yang terdapat pada RSUD Kabupaten Kudus tidak hanya 

berasal dari Kabupaten Kudus saja, melainkan dari beberapa Kabupaten yang 

terdapat disekitar Kabupaten Kudus. Misalnya dari Kabupaten Demak, Kabupaten 

Pati, dan Kabupaten Jepara. Hal ini dikarenakan tingkat fasilitas dan pelayanan 

yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Kudus dianggap lebih baik daripada RSUD 

di wilayah Kabupaten mereka, dan atau dikarenakan jarak tempuh dari tempat 

tinggal pasien ke RSUD pada wilayah tempat tinggal mereka lebih jauh daripada 

jarak menuju RSUD Kabupaten Kudus. 

 

C. Pemaparan Hasil Penelitian di RSUD Kabupaten Kudus 

I. Pelaksanaan Jampersal pada RSUD Kabupaten Kudus 

Jaminan persalinan atau jampersal merupakan salah satu program 

pemerintah dibawah program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), 

dimana program jampersal hanya diperuntukkan kepada ibu – ibu yang akan 

melakukan persalinan. Jampersal tidak hanya diberikan kepada masyarakat 

miskin atau tidak mampu, melainkan kepada semua masyarakat, khususnya 

wanita yang akan melakukan persalinan dengan melihat ketentuan yang 

telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu ketentuan yang sesuai dengan apa 

yang tertuang di dalam PERMENKES Nomor 

2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan 

Tahun 2012. Ketentuan yang menyatakan bahwa ibu yang akan melakukan 

persalinan dengan menggunakan program jampersal mendapatkan fasilitas 



19 
 

rawat inap pada kelas III rumah sakit pemerintah, ataupun swasta, dan 

ketentuan lainnya adalah harus melakukan program KB.
5
 

Program jampersal bertujuan untuk membantu biaya persalinan, 

dalam rangka menekan angka kelahiran, mengurangi angka kematian ibu 

pasca melahirkan, serta untuk pencapaian MDG’s.
6
 

Pelayanan jampersal adalah pelayanan berjenjang atau bertingkat, 

yaitu dimana dalam pelayanannya harus dilakukan mulai pelayanan pada 

tingkat dasar. Pelayanan pada tingkat dasar adalah pelayanan yang diberikan 

oleh bidan desa yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan dinas 

kesehatan,
7
 atau biasa disebut sebagai bidan delima dan atau pada 

puskesmas PONED.
8
 

RSUD Kabupaten Kudus merupakan rumah sakit umum pemerintah 

di Kabupaten Kudus, dimana dalam program jampersal ini mempunyai 

fungsi sebagai pemberi pelayanan persalinan pada tingkat lanjutan. Pasien 

dengan program jampersal pada RSUD Kabupaten Kudus merupakan pasien 

rujukan dari pelayanan jampersal tingkat dasar, yaitu bidan desa yang 

                                                           
5
 Huruf D, Bab I Pendahuluan, PERMENKES Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk 

Teknis Jaminan Persalinan Tahun 2012. 
6
 Ibid., Huruf A. 

7
 Ibid., huruf E angka 3. 

8
 PONED (Puskesmas Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar) yaitu puskesmas yang 

mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir 
emergensi dasar. 
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memiliki perjanjian kerja sama dengan pemerintah atau biasa disebut 

sebagai bidan delima, dan atau puskesmas.
9
 

Pelayanan jampersal pada RSUD Kabupaten Kudus dimulai sejak 

bulan mei tahun 2011 yaitu setelah adanya peraturan Permenkes RI Nomor 

631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, 

serta diperbarui pengaturannya pada bulan desember tahun 2011 melalui 

Permenkes RI Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk 

Teknis Jaminan Persalinan Tahun 2012, sedangkan dimulai dengan adanya 

pasien dengan program jampersal pada tanggal 10 mei 2011.
10

 

Ketentuan untuk melakukan pendaftaran pasien dengan program 

jampersal adalah dengan membawa : 

1. Surat rujukan puskesmas PONED
11

 atau bidan delima; 

2. Buku KIA (kesehatan ibu dan anak); 

3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga; 

4. Partograf;
12

 

5. Bersedia melakukan program KB. 

Adapun alur pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Kudus 

terhadap pasien dengan program jampersal adalah sebagai berikut : 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Database pasien jamkesmas pada RSUD Kab. Kudus. 

11
 PONED (Puskesmas Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar) yaitu puskesmas yang 

mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir 
emergensi dasar. 
12

 Alat untuk memantau kemajuan persalinan dan membantu petugas kesehatan dalam 
menentukan keputusan dalam penatalaksanaan (untuk membantu mengetahui perkembangan 
pada masa kehamilan sampai dengan persalinan). 



21 
 

BAGAN IV 

Alur Pelayanan Terhadap Pasien Program Jampersal 

di RSUD Kab. Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*sumber : hasil wawancara dengan petugas administrasi dan kepala ruang bersalin 

Pasien datang Ruang Bersalin Pemeriksaan oleh 

bidan 

Adanya Resiko Normal 

Di Konsultasikan 

kepada Dokter 

Dilakukan 

tindakan oleh 

Bidan 

Dilakukan tindakan 

oleh dokter 

Dinyatakan sembuh atau 

kondisi baik oleh dokter 

Dilakukan pemeriksaan 

dan pemantauan oleh 

Dokter 

Ibu dan Bayi 

Dipindahkan ke ruang 

rawat inap untuk 

penyembuhan 

Bayi lahir 

Pulang Penyelesaian 

administrasi 

Keluarga pasien 

di damping Bidan 

Melakukan 

pendaftaran 

Melengkapi berkas 

pendaftaran 

Dilakukan 

pendaftaran 

oleh petugas 

Pemasangan KB 
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Kasus persalinan terhadap pasien jampersal di RSUD Kabupaten Kudus 

disebabkan apabila tidak adanya fasilitas memadahi dalam pelayanan tingkat 

dasar di bidan delima dan atau di puskesmas terhadap pasien. Misalnya fasilitas 

pertolongan persalinan karena adanya kelainan terhadap bayi, kondisi ibu atau 

bayi, adanya kekhawatiran atau resiko terhadap suatu persalinan dimana pada 

pelayanan jampersal tingkat dasar tidak sanggup untuk melayani, pemberian 

pelayanan nifas, maupun pelayanan KB pasca melahirkan, serta pelayanan bayi 

yang baru lahir. 

Program KB merupakan ketentuan wajib bagi pasien yang akan 

melakukan persalinan dengan menggunakan program jampersal. Hal ini sesuai 

dengan kebijakan operational yang diatur di dalam permenkes tentang petunjuk 

teknis jampersal. Pasien jampersal bersama suami wajib menandatangani surat 

pernyataan yang menyatakan persetujuan untuk dilakukan pemasangan alat KB. 

Pemasangan alat KB diberikan dan dilakukan oleh bidan pada rumah sakit. Jenis 

KB yang diberikan adalah MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), dan 

untuk penyediaan alat KB, rumah sakit bekerja sama dengan BKKBN (Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). 

 

D. Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik terhadap 

Pelaksanaan Jampersal di RSUD Kabupaten Kudus 

Yang dimaksud dengan pelayanan publik dalam Bab ini adalah pelayanan 

publik yang terdapat di RSUD Kabupaten Kudus, yaitu dimana terkait dengan 
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pemberian pelayanan terhadap pasien dengan program jampersal di RSUD 

Kabupaten Kudus. 

Pelayanan publik pada RSUD Kabupaten Kudus diberikan oleh seluruh 

pegawai RSUD Kabupaten Kudus, dalam hal ini pegawai tersebut dapat dikatakan 

sebagai pelayan publik. Terkait dengan program jampersal di RSUD Kabupaten 

Kudus, pelayanan yang diberikan adalah terkait dengan segala sesuatu mengenai 

program jampersal terhadap pasien dengan program jampersal, yaitu dimulai dari 

pelayanan administrasi oleh petugas administrasi, pelayanan oleh bidan, perawat, 

serta dokter pada ruang bersalin, dan ruang rawat inap selama pasien menjalani 

persalinan dan perawatan pasca persalinan pada RSUD Kabupaten Kudus. 

Pelayanan publik terhadap ibu – ibu dengan program jampersal dilakukan 

tidak hanya pada tingkat rumah sakit. Hal ini mengingat pada program jampersal 

pelayanan diberikan secara bertingkat, yaitu dimulai pada tingkat dasar, dimana 

hal ini dilakukan oleh bidan desa yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan 

dinas kesehatan atau biasa disebut dengan bidan delima, dan atau pada puskesmas. 

Rumah sakit hanya merupakan pelayanan pada tingkat lanjutan, dimana pelayanan 

yang diberikan merupakan hasil dari rujukan dari bidan delima atau puskesmas. 

Pada RSUD Kabupaten Kudus, pelayanan kepada masyarakat terkait dengan 

program jampersal dilakukan sesuai dengan peraturan terkait pelaksanaan 

jampersal, yaitu Permenkes RI Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang 

Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Tahun 2012, serta tetap mengacu kepada 

peraturan mengenai pelayanan publik, yaitu dengan memperhatikan pada asas – 
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asas yang terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. 

Pelayanan publik yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Kudus terdapat 

pasien jampersal sudah sesuai dengan apa yang tertuang pada asas – asas 

pelayanan publik, seperti tidak adanya diskriminasi pelayanan terhadap pasien, 

adanya kesamaan hak pada setiap pasien, adanya keterbukaan petugas terhadap 

pasien, akuntabilitas, ketetapan waktu, kecepatan, kemudahan, serta 

keterjangkauan. Hal ini sesuai dengan amatan yang dilakukan oleh penulis selama 

studi kasus di RSUD Kabupaten Kudus. Dari mulai pelayanan yang diberikan 

oleh petugas administrasi, tenaga kesehatan, baik perawat, bidan, maupun dokter, 

serta petugas – petugas lain terkait dengan pemberian pelayanan kepada pasien. 

Hasil yang menyatakan bahwa RSUD Kabupaten Kudus telah melakukan 

pelayanan sesuai dengan asas yang tercantum di dalam undang – undang 

pelayanan publik tidak hanya berdasarkan amatan yang dilakukan oleh penulis, 

melainkan juga berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan oleh 

penulis kepada sembilan narasumber. 

Dari sembilan narasumber, tingkat kepuasan berdasarkan kuesioner terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Kudus, yaitu dimana tingkat 

kepuasan dilihat dari standart minimal pelayanan, semua responden menyatakan 

puas, sedangkan pada wawancara yang dilakukan oleh penulis pada sembilan 

narasumber terhadap tingkat kepuasan mencapai enam pasien yang menyatakan 

puas, dua pasien menyatakan cukup puas, dan satu pasien menyatakan tidak puas. 
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Pada tingkat kenyamanan yang diberikan oleh pihak RSUD Kabupaten Kudus, 

dari sembilan narasumber berdasarkan kuesioner dan wawancara terdapat tujuh 

pasien yang menyatakan nyaman, dan dua pasien yang menyatakan kurang 

nyaman. Ketidaknyamanan pasien dikarenakan kondisi cuaca yang cukup panas 

pada Kabupaten Kudus, dan tidak adanya fasilitas pendingin ruangan yang 

diberikan terhadap pasien jampersal. Pada tingkat sikap yang ditunjukan oleh 

petugas dalam memberi pelayanan terhadap pasien, berdasarkan kuesioner dan 

wawancara yang dilakukan terhadap sembilan narasumber, delapan pasien 

menyatakan bahwa petugas memberikan pelayanan yang terbaik, dan hanya satu 

pasien yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan 

kurang baik. 

Berdasarkan amatan dan hasil dari kuesionar dan wawancara yang 

dilakukan penulis terhadap sembilan narasumber, penulis menyimpulkan bahwa 

hampir semua narasumber menyatakan pelayanan yang diberikan oleh petugas 

pelayanan RSUD Kabupaten Kudus dilakukan sesuai dengan asas yang tercantum 

dalam undang – undang pelayanan publik, yaitu pelayanan diberikan secara baik, 

ramah, cepat, tanggap, dan tanpa adanya diskriminasi. Hasil wawancara penulis 

dengan Sembilan narasumber dapat dilihat pada lampiran hasil kuesioner dan 

wawancara. 

Kenyataan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten 

Kudus juga di dukung oleh data – data yang menyebutkan bahwa jumlah pasien, 

terutama pasien dengan program jampersal pada RSUD Kabupaten Kudus 

menunjukkan grafik meningkat dimulai dari bulan mei 2011, awal adanya 
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program jampersal, sampai dengan saat ini.
13

 Selain itu didukung pula dengan 

banyaknya pasien dari luar Kabupaten Kudus yang melakukan perawatan pada 

RSUD Kabupaten Kudus, terutama pasien dengan rujukan persalinan dengan 

program jampersal.
14

 

 

I. Permasalahan yang Muncul dalam Proses Pelayanan Publik 

Secara umum permasalahan yang sering timbul dalam proses 

pelayanan publik di RSUD Kabupaten Kudus adalah masalah 

kesalahpahaman antara petugas pemberi pelayanan dengan pasien, dan 

atau permasalahan mengenai ketidaktahuan pasien mengenai program 

jampersal ataupun pelayanan yang diberikan. Permasalahan yang timbul 

adalah sebagai berikut : 

1. Pada petugas administrasi dianggap terkesan mempersulit untuk 

melakukan pendaftaran ataupun hal – hal lain terkait administrasi 

pada program jampersal, terutama pada pasien yang awal mulanya 

terdaftar dengan pelayanan umum. Ketika pasien telah melahirkan 

dan dilayani oleh pihak RSUD, pasien mengajukan pelayanan 

dengan program jampersal, dan dalam hal ini pasien meminta 

pelayanan secara gratis tanpa mengeluarkan biaya. Padahal secara 

peraturan tidak diperbolehkan, mengingat pelayanan pada program 

                                                           
13

 Data dapat dilihat pada Tabel I dan Tabel II mengenai jumlah pasien dengan program jampersal 
tahun 2011 dan tahun 2012 pada RSUD Kabupaten Kudus. 
14

 Data terkait banyaknya jumlah pasien dari luar daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada 
Tabel IV dan Tabel V. 
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jampersal merupakan pelayanan secara bertingkat atau berjenjang, 

yaitu pelayanan yang dilakukan pada tingkat dasar. 

2. Pihak pasien menuding bahwa petugas pelayanan tidak 

memberikan pelayanan yang baik terhadap mereka,
15

 hal ini 

dikarenakan ketidaktahuan pihak pasien terhadap prosedur 

pelaksanaan program jampersal, dan apabila pihak pelayanan tidak 

mengabulkan permintaan pihak pasien, maka banyak dari pihak 

pasien melaporkan petugas pelayanan kepada atasan
16

, yaitu 

melaporan bahwa petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan 

yang baik. 

a. Pihak RSUD mendapatkan perintah melalui telefon dari 

atasan
17

 untuk melayani pasien yang melapor. Hal ini 

dengan penekanan bahwa apapun harus dilakukan untuk 

melayani masyarakat, dan petugas pelayanan harus 

menuruti segala perintah atasan. 

b. Oleh karena adanya suatu perintah demikian, maka pihak 

RSUD Kabupaten Kudus harus mengupayakan untuk 

merubah data – data terkait pasien yang pada mulanya 

mendaftar dengan pelayanan umum menjadi data pasien 

dengan menggunakan program jampersal, hal ini 

dikarenakan adanya kebijakan – kebijakan tertentu 

terhadap pasien tersebut, meskipun di RSUD Kabupaten 
                                                           
15

 Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai dengan asas pelayanan publik. 
16

 Atasan yang dimaksud adalah Bupati. 
17

 Ibid. 
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Kudus terdapat verifikator yang bertugas untuk 

mengawasi pelaksanaan program jaminan kesehatan, 

termasuk jampersal, akan tetapi apabila sudah 

mendapatkan perintah seperti tersebut dari pihak atasan, 

maka apapun harus dilakukan, meskipun hal ini dapat 

dikatakan menyalahi aturan. 

c. Perubahan data – data pasien terkait dengan syarat atau 

ketentuan pasien dengan program jampersal biasanya 

dilakukan oleh pihak pasien, yaitu dengan meminta surat 

rujukan pada bidan delima dan atau pada puskesmas, 

surat rujukan dibuat dengan tanggal dimana pasien masuk 

pertama pada RSUD Kabupaten Kudus dan melakukan 

persalinan, serta syarat – syarat lain terkait dengan 

ketentuan program jampersal. Apabila semua persyaratan 

sudah lengkap, maka petugas administrasi merubah data – 

data pasien pada database RSUD Kabupaten Kudus dari 

pasien dengan pelayanan umum menjadi pasien dengan 

program jampersal. 

3. Permasalahan lain terkait dengan pelayanan terhadap pasien 

program jampersal adalah tentang ketidaktahuan pasien terhadap 

program jampersal, terutama pada ketentuan fasilitas yang 

diperoleh pasien persalinan menggunakan program jampersal, yaitu 

adanya penempatan pada kelas III. 



29 
 

a. Pihak pasien sering protes atau meminta dipindah ke 

ruangan lain, dengan alasan terlalu ramai pada ruangan 

dikarenakan satu ruangan terdapat beberapa pasien, 

ataupun dikarenakan tidak adanya pendingin pada 

ruangan (AC). 

b. Terkadang ada pula pihak pasien yang meminta dipindah 

ke kelas I dan kekurangan pembayaran akan dibayar oleh 

pihak pasien. 

c. Permintaan – permintaan tersebut ditolak oleh pihak 

rumah sakit, yaitu dengan cara menjelaskan mengenai 

program jampersal, dan pihak rumah sakit menawarkan 

bahwa apabila pasien tetap meminta pindah kelas maka 

pelayanan menggunakan program jampersal akan dicabut 

dan diganti dengan pelayanan umum, yaitu dengan 

membayar seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses 

persalinan pasien di RSUD Kabupaten Kudus. 

Hal – hal yang penulis paparkan diatas adalah permasalahan – 

permasalahan yang sering timbul dalam proses pelayanan yang diberikan 

oleh pihak RSUD Kabupaten Kudus terhadap pasien dengan menggunakan 

program jampersal. 
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II. Penerapan Good Governance pada RSUD Kabupaten Kudus 

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata 

kelola pemerintahan yang baik dalam hal ini adalah terkait pada pengelolaan 

pelayanan publik di RSUD Kabupaten Kudus. Adanya kenyamanan yang 

diberikan oleh pihak rumah sakit dan tingkat kepuasan pasien, yaitu dengan 

melihat pada hasil amatan maupun kuesioner dan wawancara, maka dapat 

dikatakan bahwa dalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya terhadap pasien 

jampersal dapat dikatakan baik, mengingat kriteria good governance dan asas 

pelayanan publik terpenuhi. 

Good governance dapat dikatakan terlaksana apabila terwujudnya 

transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.
18

 Transparansi berarti 

adanya pemberian jaminan bagi ketersediaan akses publik dalam seluruh proses 

pengambilan kebijakan pengelolaan pemerintahan.
19

 Transparansi yang diberikan 

oleh pihak RSUD Kabupaten Kudus terkait dengan pelayanan terhadap pasien 

jampersal adalah dengan adanya semacam penjelasan oleh petugas kepada 

keluarga pasien mengenai prosedur terhadap pelayanan pasien jampersal. Adanya 

banner yang isinya memuat petunjuk pelayanan, dan syarat administrasi untuk 

pelayanan program jampersal. 

 Penegakan hukum merupakan pemberian jaminan mengenai pelaksanaan 

penegakan hukum secara adil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal 

ini adalah jaminan kepastian hukum yaitu perlindungan yang diberikan oleh pihak 

                                                           
18

 Dwiyanto, Agus, Op. Cit., Halaman 18 – 19. 
19

 Santosa, Pandji., Op. Cit. 
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RSUD Kabupaten Kudus terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak 

RSUD Kabupaten Kudus terhadap pasien. 

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi 

pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misinya, yaitu dalam hal ini adalah kegagalan rumah sakit dalam 

melaksanakan good governance, dimana pengelolaan organisasi atau bisa disebut 

pemerintahan di dalam rumah sakit tidak dapat melakukan pengelolaan dengan 

baik, yaitu terkait banyaknya pasien yang memaksa meminta pihak rumah sakit 

untuk melakukan perubahan data atau pelayanan yang justru hal tersebut tidak 

sesuai dengan prosedur yang benar. 

Adanya peran aktif, efektifitas, keadilan, serta tidak adanya KKN dalam 

pelaksanaan suatu pelayanan publik merupakan kriteria – kriteria yang dapat 

digunakan dalam mewujudkan good governance. 

Peran aktif pihak rumah sakit, khususnya petugas yang memberikan 

pelayanan terhadap program jampersal, baik petugas administrasi, petugas 

kesehatan, tenaga medis, serta pertugas – petugas lain terkait pelayanan rumah 

sakit terhadap pasien. Efektifitas terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas 

rumah sakit terhadap pasien. Keadilan dimana dalam memberikan pelayanan 

terhadap pasien tidak adanya diskriminasi, serta tidak adanya KKN dalam 

pelayanan. Hal – hal inilah yang diterapkan oleh pihak RSUD Kabupaten Kudus 

guna untuk mewujudkan good governance. 

 


