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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam tulisan berjudul “penerapan prinsip good governance dalam 

pelaksanaan pelayanan publik terhadap pasien jampersal pada rumah sakit umum 

daerah (Studi kasus di RSUD Kab. Kudus)” seperti yang  dipaparkan pada bab – 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Good governance diperlukan dalam sebuah birokrasi dengan tujuan 

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat; 

2. Pelayanan publik dapat dianggap sebagai salah satu pilihan strategis 

untuk mengembangkan good governance; 

3. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan dan 

memenuhi asas – asas yang tercantum di dalam undang – undang 

pelayanan publik; 

4. Jampersal tidak hanya dapat digunakan untuk masyarakat miskin dan 

tidak mampu, melainkan untuk semua masyarakat dengan memenuhi 

syarat dan ketentuan yang berlaku; 

5. Syarat yang berlaku adalah terkait dengan prosedur yang harus 

dilakukan oleh pasien, serta terkait dengan fasilitas dan pelayanan 
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yang diterima oleh pasien, yaitu menerima fasilitas rawat inap pada 

kelas III, dan kewajiban pasien untuk melakukan program KB; 

6. Pelaksanaan program jampersal dilakukan secara bertingkat, yaitu 

dimulai dari tingkat dasar, yaitu pada bidan desa atau pada puskesmas 

dan pada tingkat lanjut, yaitu pada rumah sakit; 

7. Rumah sakit merupakan penyedia jasa pelayanan program jampersal 

pada tingkat lanjut, yaitu sifatnya hanya sebagai tempat rujukan dari 

bidan delima dan atau puskesmas; 

8. Program jampersal bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu 

dan bayi pasca melahirkan, untuk menekan angka kelahiran, serta 

untuk mempercepat program MDG’s; 

9. Pelayanan publik yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Kudus 

terhadap pasien dengan program jampersal dapat dikatakan baik, hal 

ini dilihat dari amatan penulis pada lapangan, serta pada hasil 

wawancara dan jawaban atas kuesioner yang diberikan penulis 

terhadap pasien dengan program jampersal; 

10. Adanya peran aktif, efektifitas, keadilan, serta tidak adanya KKN 

dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik merupakan kriteria – 

kriteria yang dapat digunakan dalam mewujudkan good governance; 

11. Peran aktif pihak rumah sakit, khususnya petugas yang menangani 

program jampersal, baik dari petugas administrasi, petugas kesehatan, 

tenaga medis, serta pertugas – petugas lain terkait pelayanan rumah 

sakit terhadap pasien. Efektifitas terhadap pelayanan yang diberikan 
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oleh petugas rumah sakit terhadap pasien. Keadilan dimana dalam 

memberikan pelayanan terhadap pasien tidak memilih atau membeda 

– bedakan, serta tidak adanya KKN dalam pelayanan. Hal – hal inilah 

yang diterapkan oleh pihak RSUD Kabupaten Kudus guna untuk 

mewujudkan good governance. 

 

B. Saran 

Melihat pada kenyataan di lapangan selama melakukan amatan 

terhadap pelaksanaan pelayanan publik terhadap pasien jampersal di 

RSUD Kabupaten Kudus, maka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bidan desa atau bidan puskesmas harus berperan aktif dalam 

menginformasikan serta menjelaskan mengenai program 

jampersal terhadap ibu – ibu yang akan melakukan persalinan; 

2. Untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan yang baik harus 

melihat dan mengacu pada peraturan – peraturan yang merupakan 

suatu acuan, bukan asal membuat kebijakan – kebijakan lain 

berdasarkan suatu tekanan; 

3. Meskipun sudah dapat dikatakan sebagai pelayanan yang baik, 

akan tetapi para penyelenggara pelayanan publik harus selalu 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 
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