Memelihara kesehatan penting sekali untuk diterapkan sebagai gaya hidup
masyarakat, karena dengan memelihara kesehatan diri, seseorang secara sadar
akan melakukan upaya untuk menanggulangi dan mencegah gangguan kesehatan
yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk
kehamilan dan persalinan.
Kesehatan juga merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia yang
harus dipenuhi, selain pangan, sandang, pendidikan, pekerjaan dan ketenteraman
hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan ini, diperlukan
pembangunan kesehatan yang berkesinambungan dengan tujuan agar tercapainya
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Adanya pembangunan
kesehatan ini tak lepas dari pemikiran bahwa semua warga negara berhak
memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidup layak
sesuai dengan martabat bangsa. Dengan begitu, tanggung jawab untuk
terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat
Indonesia, swasta dan pemerintah secara bersama-sama.
Dalam hal ini pemerintah secara tidak langsung mempunyai tanggung jawab
yang besar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi warganya.
Karena besarnya tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan derajat
kesehatan warganya itulah maka pemerintah diwajibkan membuat indikatorindikator kunci untuk menjadi alat ukur dalam mengevaluasi apakah pelayanan
kesehatan yang telah diberikan selama ini sudah baik dan memadai. Pelayanan
kesehatan dalam konteks ini adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri
atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan
kesehatan baik perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat (Levey dan
Loomba, 1973 dalam Azwar 1996). Pelayanan kesehatan ini dapat dikatakan baik
dan memadai jika sudah memenuhi indikator-indikator pengukuran kinerja. Selain
itu, adanya alat ukur ini juga dapat digunakan sebagai media untuk mengawasi
dan menilai sejauh mana pencapaian dari program yang telah direncanakan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (GAO, 2005b).
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Perbaikan kinerja di bidang kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan
anak serta kesehatan reproduksi merupakan salah satu upaya peningkatan derajat
kesehatan masyarakat Indonesia. Kesehatan ibu dan anak adalah pangkal
kesehatan dan kesejahteraan bangsa. Ibu yang sehat akan melahirkan anak yang
sehat, lalu menuju keluarga yang sehat dan bahagia, dan efek jangka panjangnya
negara akan menjadi kuat. Kesehatan ibu dan anak juga merupakan bagian dari
pilar pembangunan bangsa. Negara dan bangsa akan menderita bila ibu, anak dan
keluarga serta masyarakat dalam kondisi tidak sehat.
Untuk memenuhi semuanya itu diperlukan upaya-upaya kesehatan untuk
sang ibu dan juga anaknya. Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang
kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin,
ibu menyusui bayi dan anak balita serta anak prasekolah (nursingbegin.com).
Oleh karena itu, kesehatan ibu perlu dijaga sewaktu hamil, melahirkan dan
menyusui. Kelalaian atas hal ini dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa ibu
dan anak yang dikandungnya, yang selanjutnya mengganggu kesehatan dan
kebahagiaan keluarga tersebut.
Hingga saat ini memang sudah banyak program-program pembangunan
kesehatan di Indonesia yang ditujukan pada penanggulangan masalah-masalah
kesehatan ibu dan anak. Namun pada dasarnya program-program tersebut lebih
menitikberatkan pada upaya-upaya penurunan angka kematian bayi dan anak,
angka kematian kasar, dan angka kematian ibu. Hasil Survei Demografi
Kesehatan Indonesia (SDKI) yang terakhir pada tahun 2007 menunjukkan sedikit
penurunan angka kematian bayi dan anak (untuk kematian bayi, data
menunjukkan terjadi penurunan satu angka dari 35 kematian bayi/1000 kelahiran
hidup di tahun 2003 menjadi 34 kematian bayi/1000 kelahiran hidup, sementara
itu untuk kematian anak terjadi penurunan 2 angka dari 46 kematian balita/1000
kelahiran hidup menjadi 44 kematian balita/1000 kelahiran hidup), angka
kematian ibu (turun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2003 menjadi
228 per 100.000 pada tahun 2007). Hasil yang berbeda tampak pada angka
kematian kasar yang tidak menunjukkan penurunan sejak tahun 2005, sebanyak
6,9 per 1.000 penduduk.
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Selain angka kematian, sebenarnya masalah kesehatan ibu dan anak juga
menyangkut angka kesakitan atau morbiditas. Penyakit-penyakit tertentu seperti
ISPA, diare dan tetanus yang sering diderita oleh bayi dan anak acap kali berakhir
dengan kematian. Demikian pula dengan peryakit-penyakit yang diderita oleh ibu
hamil seperti anemia, hipertensi, hepatitis dan lain-lain dapat membawa resiko
kematian ketika akan, sedang atau setelah persalinan (Linda, 2004).
Hal-hal semacam itulah yang seharusnya segera diantisipasi oleh dinas
terkait agar di tahun-tahun mendatang tidak terulang lagi. Untuk mengantisipasi
hal tersebut, dinas kesehatan perlu menilai apakah pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat saat ini sudah baik dan memadai atau masih terdapat
kekurangan yang harus segera diperbaiki. Pada saat inilah pengukuran kinerja
perlu dilakukan dengan cara membandingkan hasil kinerja selama ini dengan
indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.
Setiap lima tahun sekali, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk
merencanakan berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan
langsung oleh kementerian kesehatan selama lima tahun yang akan datang. Di
dalam renstra tersebut mengandung berbagai macam program beserta dengan
indikator-indikator untuk menilai sejauh mana keberhasilan sasaran program yang
telah dibuat. Menurut Renstra Kementerian Kesehatan terbaru untuk tahun 20102014 yang lebih menekankan pada pencapaian Millenium Development Goals
(MDGs) pada tahun 2015, terdapat 12 indikator tentang kesehatan ibu dan
terdapat 9 indikator mengenai kesehatan anak. Namun dalam kenyataannya hanya
beberapa indikator saja yang diterapkan dinas kesehatan.
Sebagai contoh dari perbedaan ini, dapat dilihat di dalam LPPD Kota
Salatiga. Di dalam LPPD tersebut hanya terdapat 8 indikator kesehatan yang
terdiri dari 4 indikator kesehatan secara umum dan 4 indikator yang mengulas
tentang kesehatan ibu dan anak. Padahal di dalam renstra terdapat 21 indikator
mengenai kesehatan ibu dan anak yang harus diterapkan. Perbedaan ini dapat
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terjadi dikarenakan adanya perbedaan kementerian yang menangani Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Berbeda dengan laporan pertanggungjawaban lain yang berkaitan langsung
dengan kementerian terkait, laporan pertanggungjawaban yang dinamakan LPPD
ini dibawahi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh karena itu indikator
yang terkandung di dalamnya pun berbeda dengan laporan pertanggungjawaban
yang lain. Indikator yang terkandung di dalam LPPD merupakan indikator pilihan
dan usulan dari tiap-tiap kementerian yang dirasa relevan dan cocok untuk
diterapkan di seluruh Indonesia. Sehingga setiap daerah di Indonesia menerapkan
indikator yang sama hingga indikator tersebut diperbaharui oleh kementerian
masing-masing. Aturan mengenai indikator-indikator ini dapat dilihat dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Oleh karena LPPD merupakan media pertanggungjawaban kepada
Kementerian Dalam Negeri, maka Pemerintah Daerah (Pemda) menyerahkan
LPPD kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan kemudian
diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 9
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat .
Selanjutnya, karena adanya perbedaan itulah maka peneliti merasa bahwa
penelitian ini penting untuk dilakukan. Selain itu, topik mengenai pengukuran dan
pengungkapan kinerja ini juga merupakan domain dari bidang akuntansi yang
merupakan latar belakang pendidikan peneliti.
Namun, sebelum penelitian ini dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang
sebaiknya kita ketahui dan kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, terkait
dengan penyusunan indikator kinerja, sebenarnya penerapan sistem pengukuran
kinerja di Indonesia telah dimulai ketika “Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala
Lembaga administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman
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Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” diterbitkan
oleh pemerintah pusat. Inpres tersebut kemudian diperbaiki dengan diterbitkannya
Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 pada 25 Maret 2003. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dimaksud dalam
peraturan-peraturan di atas merupakan bentuk pertanggung-jawaban pemerintah
kepada masyarakat yang berisi informasi mengenai pencapaian hasil pelaksanaan
kegiatan atau program atau kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.
Kedua, untuk melengkapi peraturan yang sudah ada, Menteri Dalam Negeri
juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam peraturan baru ini, LAKIP akan dievaluasi secara sistematis terhadap
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem
pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja, pemerintah menyusun indikator
kinerja untuk menilai tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing
urusan pemerintahan. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran,
hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu kegiatan. Termasuk di dalamnya indikator kinerja

utama yang

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan atau
biasa disebut dengan indikator kinerja kunci (IKK). Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2008 pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK)
adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan
suatu urusan pemerintahan. IKK yang biasanya dituangkan dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan satu kesatuan
dalam sistem pengukuran kinerja mulai dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan daerah, antar satu daerah dengan daerah
lainnya dalam tingkat wilayah provinsi maupun pada tingkat nasional
(Permendagri Nomor 73 Tahun 2009). Artinya, IKK yang digunakan di seluruh
daerah di Indonesia adalah sama.
Ketiga, agar IKK kesehatan ibu dan anak yang telah diterapkan tersebut
dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja yang lebih baik, perlu dilakukan
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pembandingan dengan IKK yang tercantum di dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan dan IKK yang telah diterapkan di negara lain sebagai best
practice. IKK yang akan diperbandingan dalam penelitian kali ini akan lebih
terfokus pada bidang kesehatan ibu dan anak karena bidang ini termasuk ke dalam
salah satu urusan wajib pemerintah, selain itu hal ini juga merupakan kebutuhan
paling hakiki dan mendasar bagi setiap umat manusia.
Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pandangan legislator (anggota DPRD Kota Salatiga) sebagai pengawas
pemerintah, terhadap indikator kinerja kunci (IKK) kesehatan ibu dan anak yang
telah diterapkan di Salatiga. Tujuan berikutnya adalah peneliti ingin membuktikan
apakah IKK yang berlaku di Indonesia telah representatif untuk dijadikan patokan
bagi seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Selain itu, adanya penelitian ini juga
akan memberikan wawasan perbandingan dan proses pembelajaran terkait dengan
perkembangan penyusunan indikator kinerja kunci di Indonesia maupun di Negara
maju seperti Amerika Serikat. Informasi yang diperoleh melalui penelitian ini
akan bermanfaat bagi pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai bahan
pertimbangan dalam pengembangan penyusunan indikator kinerja yang lebih baik
di masa yang akan datang.
Dalam penelitian ini, IKK kesehatan ibu dan anak di Indonesia yang
tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota
Salatiga akan diperbandingkan dengan IKK kesehatan ibu dan anak yang
tercantum di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Tahun 2010-2014 dan IKK kesehatan ibu dan anak di Amerika Serikat sebagai
best practice tolok ukur kinerja pemerintah.
Negara Amerika Serikat dipilih sebagai best practice dalam penelitian ini
karena berdasarkan The 2011 Legatum Prosperity Index yang diterbitkan pada
tahun 2011, Amerika Serikat (AS) mendapatkan skor tertinggi dan menduduki
peringkat pertama selama tiga tahun terakhir (tahun 2009-2011) dalam bidang
kesehatan. Hasil riset yang dilakukan oleh Legatum Institute yang berpusat di
London ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan yang terdapat di Amerika
Serikat telah maju, sukses, dan memadai bila dibandingkan dengan 109 negara
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lain yang ikut disurvei, termasuk Indonesia yang justru menduduki peringkat 83
pada tahun 2011 lalu. Selain itu, karena Republik Indonesia dan Amerika Serikat
telah bekerja sama dalam program perbantuan penelitian United States Agency
International Development (USAID), maka indikator dari Amerika Serikat jauh
lebih mudah untuk diakses dan didapatkan daripada indikator dari negara-negara
lain seperti Swiss yang menduduki peringkat kedua dan Islandia pada peringkat
ketiga. Oleh karena pertimbangan tersebut di atas, peneliti meyakini bahwa
indikator-indikator kesehatan ibu dan anak yang diterapkan di Amerika Serikat
dapat dijadikan sebagai best practice dalam penelitian ini.
Pembandingan

indikator

ini

dilakukan

untuk

mengetahui

pandangan/persepsi para Legislator (anggota DPRD Kota Salatiga) sebagai
pembuat peraturan dan pengawas kinerja pemerintah terhadap relevansi IKK
kesehatan ibu dan anak di Indonesia, sekaligus melihat apakah IKK Amerika
Serikat tentang kesehatan ibu dan anak tersebut layak dan relevan untuk diadopsi
dan diterapkan oleh Indonesia. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, dapat
dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
a) Bagaimana persepsi Anggota DPRD Kota Salatiga terhadap IKK
kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Renstra Kementerian
Kesehatan) dan diterapkan dalam LPPD?
b) Bagaimana persepsi Anggota DPRD Kota Salatiga terhadap IKK
kesehatan yang diterapkan di negara maju sebagai best practice untuk
diterapkan di Indonesia?
Dengan demikian, konsep pengukuran kinerja pemerintahan terkait dengan
sektor kesehatan ibu dan anak yang diukur dan dievaluasi menggunakan indikator
kinerja kunci akan dibahas di dalam penelitian ini dengan melihat persepsi
anggota DPRD Kota Salatiga.
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2. Telaah Teoritis
Suatu penelitian akan menjadi kuat apabila dilandasi oleh teori-teori yang
telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, teori-teori di bawah ini sebaiknya kita
pahami terlebih dahulu sebelum memulai penelitian lebih mendalam.

Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja dan Hasil Kinerja
Bastian (2006) mengemukakan bahwa kinerja merupakan gambaran
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi. Untuk mendapatkan gambaran mengenai
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program tersebut, diperlukan indikato
sebagai alat ukurnya. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan untuk dilakukannya
pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi
seringkali memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan keseluruhan. Indikator ini
digunakan sebagai alat yang bermanfaat dalam menilai atau mengukur kinerja
suatu instansi. Selanjutnya, dalam kaitannya sebagai alat ukur, indikator kinerja
dapat didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan
memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat (benefit) dan dampak (impact).
Selanjutnya, Bastian (2008) juga memaparkan langkah-langkah dalam
menyusun indikator kinerja. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Strategis.
2. Mengidentifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi
indikator kinerja.
3. Memilih indikator kinerja yang paling relevan terhadap keberhasilan
kebijakan/program/kegiatan.
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Namun, sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja perlu diketahui. Syarat yang
berlaku atas semua kelompok kinerja tersebut adalah:
1. Spesifik dan jelas, sehingga kesalahan interpretasi tidak mungkin
terjadi.
2. Dapat diukur kinerjanya secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif
maupun kualitatif dengan kesimpulan yang sama.
3. Relevan; yaitu indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang
relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan
keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian
pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif; yaitu data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja
bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya
yang tersedia.

Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan terutama di Kota Salatiga akan
baik dan memadai jika diukur menggunakan sistem pengukuran sektor publik
yang menurut Mardiasmo (2002) adalah sistem yang bertujuan untuk membantu
manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial
dan non finansial.
Menurut Johny (1988), sebenarnya dari pembahasan pengukuran kinerja,
ditemukan beberapa konsep yang sangat penting artinya dan harus diterapkan,
yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas. Ekonomis, dapat dipahami sebagai
tingkat biaya minimal (kehematan) untuk melaksanakan suatu kegiatan. Efisiensi artinya
dengan biaya (input) minimal, dapat diperoleh hasil (output) yang diinginkan. Sedangkan
efektifitas merupakan derajat keberhasilan suatu program mencapai tujuan/sasarannya.

Ketiga konsep ini saling terkait satu sama lain. Namun pada kenyataannya di
Indonesia, penerapan ketiga konsep ini lebih mengarah kepada pencapaian tujuan
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(efektivitas) daripada penghematan biaya (ekonomis dan efisiensi). Hal ini dapat
dilihat dari indikator-indikator yang terdapat di dalam LPPD dan Renstra
Kemenkes RI 2010-2014, tidak terdapat indikator sektor kesehatan ibu dan anak
yang terkait langsung dengan biaya ataupun penganggaran. Lain Indonesia, lain
halnya dengan di Amerika. Jika kita melihat indikator-indikator yang diterapkan
di Amerika, terdapat 4 indikator mengenai biaya dan anggaran di sektor kesehatan
ibu dan anak. Ini menunjukkan bahwa di Amerika, konsep mengenai efektivitas
sudah benar-benar diterapkan beriringan dengan konsep mengenai efektivitas.

Tujuan Pengukuran Kinerja
Pengukuran kerja yang diterapkan oleh entitas pemerintahan tentunya
mempunyai maksud dan tujuan. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa
pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan.
Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu
memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat
membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran-sasaran program unit
kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas
organisasi sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk
pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja
sektor publik digunakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan
memperbaiki komunikasi kelembagaan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi
manajemen berperan dalam pembuatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan satuan
ukur untuk masing-masing aktifitas.
Merangkum dari tujuan yang diungkapkan oleh Mardiasmo di atas, Bastian
(2008) mengatakan bahwa tujuan yang paling mendasar adalah keinginan atas
akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau masyarakat.
Beberapa ahli mengatakan bahwa akuntabilitas dapat diperoleh jika dua kondisi
berikut dapat dipenuhi, yaitu Pemerintah Daerah harus memberikan laporan
kinerja kepada msyarakat dan masyarakat harus mampu membuat pemerintah
daerah bertanggung jawab atas laporannya.
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Manfaat Penilaian Kinerja
Dengan melakukan pengukuran kinerja, suatu entitas pemerintahan akan
mendapatkan banyak manfaat utama seperti yang diungkapkan Bastian (2008),
antara lain:
1. Mengklarifikasi akan kejelasan tujuan organisasi.
2. Penyusunan ukuran aktivitas yang disetujui.
3. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses produksi.
4. Memfasilitasi perbandingan kinerja dalam organisasi yang berbeda.
5. Memfasilitasi pengaturan target organisasi dan manajer.
6. Meningkatkan akuntabilitas organisasi terhadap stakeholder-nya.

Hambatan Penilaian Kinerja
Dalam praktiknya, banyak aspek kinerja sektor publik yang sulit diukur dan
proses pengukurannya tergantung pada data yang disediakan secara langsung oleh
pegawai/orang-orang yang kinerjanya akan diukur. Sebagai contoh, pengukuran
kasus-kasus kesehatan membutuhkan informasi diagnosis pasien yang disediakan
oleh dokter. Jika data tersebut digunakan untuk menilai efisiensi dokter yang
sama, mereka memiliki dorongan yang kuat untuk memaksimalkan beban tugas
dengan menempatkan para pasiennya dalam kelompok diagnosis bertarif beban
tugas tinggi. Hampir tidak mungkin mengendalikan aktivitas semacam itu dengan
dengan audit eksternal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Karena penelitian kali ini menetapkan Anggota DPRD Kota Salatiga
sebagai responden penelitian, alangkah baiknya bila peneliti membahas beberapa
informasi umum mengenai responden penelitian ini.
Menurut situs wikipedia.org, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/
kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Segala sesuatu tentang
DPRD telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27
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Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
DPRD Kota Salatiga sendiri terdiri dari tiga komisi, yaitu Komisi 1 (membidangi
Pemerintahan dan Hukum termasuk juga kesehatan, dan pendidikan), Komisi 2
(membidangi Ekonomi & Keuangan) dan Komisi 3 (membidangi Pembangunan
& Kesejahteraan Rakyat).

3. Metodologi Penelitian
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer yang
berasal dari pengisian kuisioner oleh anggota DPRD Kota Salatiga periode 20092014. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Salatiga tahun 2009, Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan 2010-2014, dan juga Indikator Kesehatan Ibu
dan Anak Amerika Serikat. LPPD Kota Salatiga dipilih sebagai representatif dari
IKK Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia karena IKK yang berlaku di seluruh
daerah di Indonesia adalah sama.
Kuisioner yang digunakan terdiri dari 2 bagian. Kuisioner I berisi item-item
Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang kesehatan ibu dan anak yang termuat di
dalam ketiga sumber di atas, dan Kuisioner II berisi kolom kosong untuk
digunakan responden sebagai media dalam menuliskan usulan IKK Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak yang belum terangkum dalam Kuisioner I.
Satuan Analisis – Satuan Pengamatan
Satuan Analisis penelitian ini adalah Seluruh Anggota DPRD Kota Salatiga
Periode 2009-2014. Adapun jumlahnya menurut data Salatiga Dalam Angka 2009
adalah sebanyak 25 orang. Jumlah ini merupakan seluruh anggota DPRD Kota
Salatiga hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 sebanyak yang tersebar ke
dalam tiga komisi. Sedangkan Satuan Pengamatan yang digunakan adalah
Anggota DPRD Kota Salatiga Periode 2009-2014 yang berkenan dan tidak
berhalangan untuk mengikuti penelitian ini.
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Metode Pengumpulan dan Analisis Data
1) Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan
analisis konten (isi) terhadap LPPD Salatiga 2009, Renstra Kementerian
Kesehatan 2010-2014 dan Indikator Kesehatan Ibu dan Anak Amerika Serikat
yang diterbitkan kepada masyarakat untuk memperoleh item-item indikator yang
terkandung di dalamnya.
2) Meminta responden menilai seberapa relevan item-item IKK Kesehatan
Ibu dan Anak dalam laporan-laporan tersebut dengan cara memberi tanda
centang/contreng () pada skala Likert 1-4 untuk setiap informasi IKK Kesehatan
Ibu dan Anak yang ada. (1: sangat tidak relevan; 4: sangat relevan)
3) Dari hasil yang diperoleh pada nomor 2, tiap item IKK tadi dihitung
rata-ratanya (mean), kemudian dipilih item IKK yang rata-rata nilainya di atas
median skala Likert (2,5).
4) Setelah dipilih item-item yang rata-rata nilainya lebih dari median skala
Likert tadi, dilakukan analisis konten sekali lagi terhadap LPPD Salatiga, Renstra
Kementerian Kesehatan 2010-2014 dan Indikator Kesehatan Ibu dan Anak
Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui item-item apa saja yang
menurut anggota DPRD Kota Salatiga dipandang relevan dan tidak relevan.
5) Dalam kuisioner bagian 2, diberikan ruang kosong untuk menampung
informasi yang dianggap relevan oleh responden (sesuai pengetahuan yang
dimiliki responden) dan juga dicantumkan skala Likert 1-4 untuk menilai seberapa
relevan indikator tersebut.
6) Setelah responden selesai mengisi kuisioner tadi, peneliti akan
mewawancarai responden yang berkenan dan tidak keberatan diwawancarai untuk
mendapatkan informasi tambahan mengenai kondisi riil kesehatan ibu dan anak
yang terjadi di Kota Salatiga.
7) Setelah didapat data-data mengenai relevan tidaknya item-item IKK
Kesehatan Ibu dan Anak dalam isi kuisioner dan wawancara tadi, kemudian akan
dilakukan analisis data dengan menggunakan metode statistik deskriptif, untuk
dapat memaknai data yang telah didapat dari hasil penelitian.
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4. Temuan dan Pembahasan
4.1. Gambaran secara umum responden penelitian
Tabel 1
Gambaran Umum Responden
Kriteria
Laki – Laki
Perempuan
Total
Usia
≤ 50 tahun
> 50 tahun
Total
Pendidikan SMA
Terakhir
D3
S1
S2
Total
Lama
≤ 1 periode jabatan (≤ 29 bulan)
Menjabat
> 1 periode jabatan (> 29 bulan)
Total
Jabatan di Anggota DPRD
DPRD
Pimpinan DPRD
Kota
(Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua
Salatiga
Komisi, Wakil Ketua Komisi, Sekretaris Komisi)
Jenis
Kelamin

Asal
Fraksi
(Urutan
Sesuai
Abjad)

Total
Partai Amanat Nasional (PAN)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Partai Demokrat (PD)
Partai Golongan Karya (PG)
Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Total

Jumlah
Responden

Persentase
(%)

16
8
24 Orang
19
5
24 Orang
4
2
13
5
24 Orang
17
7
24 Orang
15

66,67
33,33
100%
79,17
20,83
100%
16,67
8,33
54,17
20,83
100%
70,83
29,17
100%
62,5

9

37,5

24 Orang
2
4
4
4
1
3
4
1
1
24 Orang

100%
8,33
16,67
16,67
16,67
4,17
12,5
16,67
4,17
4,17
100%

[Sumber: Data Primer, 2012]
Secara umum responden penelitian ini dibagi menurut jenis kelamin, usia,
pendidikan terakhir, periode menjabat, jabatan, dan asal fraksi. Dari total 25 orang
anggota DPRD Kota Salatiga, yang bersedia dan tidak berhalangan untuk
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mengikuti penelitian ini adalah sebanyak 24 orang yang didominasi oleh
responden berjenis kelamin laki-laki (66,67%), berusia di bawah 50 tahun
(79,17%). Dilihat dari pendidikan terakhir dan lama menjabat responden,
pendidikan tertinggi adalah S2 namun didominasi oleh responden yang
berpendidikan terakhir S1 (54,17%) yang kurang dari atau sama dengan 1 periode
jabatan atau ≤ 29 bulan (70,83%). DPRD Kota Salatiga dibagi menjadi 3 komisi
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap komisi dipimpin oleh
seorang Ketua Komisi, didampingi seorang Wakil Ketua Komisi dan dibantu oleh
seorang Sekretaris Komisi. Sedangkan, Ketua DPRD didampingi oleh dua orang
Wakil Ketua DPRD. Pimpinan DPRD yang berjumlah 9 orang dan sisanya
sebagai anggota komisi berasal dari 9 Partai Politik (parpol) hasil Pemilu
Legislatif tahun 2009 yang menetapkan bahwa terdapat 4 parpol besar yang
mempunyai jumlah perwakilan sama besar sejumlah 4 orang, yaitu Partai
Demokrat, PDI-P, Partai Golkar, dan PKS.

4.2. Penilaian Responden Terhadap Indikator Kinerja Kunci Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak di Dalam Kuesioner
4.2.1. Penilaian Responden Terhadap Indikator Kinerja Kunci Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak yang Terdapat di Dalam LPPD
Tabel 2
Penilaian Responden Terhadap IKK Bidang Kesehatan Ibu dan Anak yang
Terdapat di Dalam LPPD
No
1

2
3
4
5

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat
perawatan
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin

[Sumber: Data Primer, 2012]
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Ratarata

Terdapat
di LPPD

Terdapat
di
RENSTRA

Terdapat
di
Amerika

3,33





-

3,39



-

-

3,04



-

-

3,21



-

-

3,5



-

-

Hasil analisis dalam tabel di atas menyatakan bahwa setiap indikatorindikator kesehatan ibu dan anak yang terdapat di dalam LPPD Kota Salatiga
dianggap sudah baik dan relevan untuk diterapkan dan dimasukkan di dalam
LPPD. Responden, dalam hal ini anggota DPRD Kota Salatiga, sebagian besar
menilai setiap indikator dengan nilai lebih dari 2,5 (dua koma lima), dan apabila
dilihat secara keseluruhan dari data yang telah diperoleh, dapat disimpulkan juga
bahwa seluruh anggota DPRD Kota Salatiga setuju apabila LPPD seharusnya
berisi indikator-indikator kesehatan ibu dan anak sesuai dengan yang telah
dinyatakan di atas. Namun setelah ditanyakan lebih lanjut melalui wawancara
dengan peneliti, beberapa responden mengakui bahwa indikator kinerja kunci
sektor kesehatan ibu dan anak yang terdapat di dalam LPPD masih terlalu sedikit
dan masih harus ditambah lagi agar dapat mewakili permasalahan-permasalahan
kesehatan ibu dan anak yang banyak terjadi di masyarakat, seperti: gerakan
pemberian Air Susu Ibu (ASI), belum adanya jaminan persalinan (jampersal) di
puskesmas, persentase jumlah posyandu di setiap kelurahan. Hasil wawancara ini
dapat dilihat selengkapnya di dalam Lampiran 7 halaman 40.

4.2.2. Penilaian Responden Terhadap Indikator Kinerja Kunci Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak yang Terdapat di Dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-2014
Tabel 3
Penilaian Responden Terhadap IKK Bidang Kesehatan Ibu dan Anak yang
Terdapat di Dalam Renstra Kemenkes RI Tahun 2010-2014
No
1
2
3
4
5

Terdapat
di
Amerika
-

Ratarata

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh
nakes terlatih (cakupan PN)
Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Ante
Natal Care (ANC)
Persentase ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal (cakupan K4)
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan KB sesuai standar
Persentase ibu nifas yang mendapatkan
pelayanan (Cak KF)

3,33



3,26

-



-

3,13

-



-

3,25

-



-

3,13

-



-
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Terdapat
di LPPD

Terdapat
di
RENSTRA


Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak

Tabel 3
Penilaian Responden Terhadap IKK Bidang Kesehatan Ibu dan Anak yang
Terdapat di Dalam Renstra Kemenkes RI Tahun 2010-2014
Terdapat
di
RENSTRA


Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak

Ratarata

Terdapat
di LPPD

Persentase ibu hamil, bersalin, dan nifas yang
mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan
(cakupan PK)
Persentase pasangan usia subur yang menjadi
peserta KB aktif (CPR)
Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu
PONED
Persentase Puskesmas mampu Pelayanan
Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) terpadu
Persentase Puskesmas mampu tatalaksana
Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan
terhadap Perempuan (PPKtP) termasuk korban
Pemberantasan Tindak Pidana dan Perdagangan
Orang (PTPPO)
Persentase unit utama Kementerian Kesehatan
yang membuat perencanaan dan melaksanakan
kegiatan yang responsif gender

3,33

-

3,22

-



-

3,04

-



-

3,05

-



-

2,63

-



-

3

-



-

12

Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan
terhadap ibu dengan kebutuhan penanganan jiwa
khusus (seperti: depresi pasca persalinan)

2,91

-



-

13
14

Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN
lengkap)
Cakupan pelayanan kesehatan bayi
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
Cakupan penanganan neonatal komplikasi
Cakupan SD/MI melaksanakan penjaringan
siswa kelas 1
Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4
Puskesmas mampu laksana PKPR (Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja)
Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 2
Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus
kekerasan terhadap anak (KTA)
Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan
terhadap anak dengan kebutuhan penanganan
jiwa khusus (seperti: autis, GPPH, RM)

2,96
3,04

-




-

3,5
3,52
3,1
3,08

-







-

3,17

-



-

2,91

-



-

3

-



-

No
6

7
8
9
10

11

15
16
17
18
19

20

21

Terdapat di
Amerika

[Sumber: Data Primer, 2012]
Berdasarkan hasil analisis, apabila dilihat rata-rata secara keseluruhan, para
anggota DPRD Kota Salatiga mengganggap dan setuju apabila indikator-indikator
bidang kesehatan ibu dan anak yang terdapat di dalam Rencana Strategis
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-

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Renstra Kemenkes RI) Tahun 20102014 relevan untuk dimasukkan ke dalam LPPD. Responden menilai setiap
indikator dengan nilai lebih dari 2,5. Kecenderungan yang terjadi adalah sebagian
besar anggota DPRD Kota Salatiga menilai bahwa indikator-indikator yang
berasal dari Renstra Kemenkes RI tersebut juga relevan apabila dijadikan sebagai
ukuran kinerja bidang kesehatan ibu dan anak. Namun, jika ingin diterapkan di
daerah, maka indikator-indikator di atas sebaiknya juga disesuaikan dengan
konteks kedaerahan. Indikator yang berasal dari Renstra di atas jika dilihat dari
segi kedaerahan, terdapat 5 indikator yang sebaiknya dibahasakan sesuai dengan
konteks lokal, yaitu indikator nomor 11, 12, 19, 20, dan 21; karena indikatorindikator tersebut seharusnya berlaku untuk aras nasional. Misalnya untuk
indikator Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu
tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA), dapat disesuaikan dan diganti
menjadi Persentase Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang mampu
tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA).

4.2.3. Penilaian Responden Terhadap Indikator Kinerja Kunci Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak yang Terdapat di Amerika Sebagai Best Practice
Tabel 4
Penilaian Responden Terhadap IKK Bidang Kesehatan Ibu dan Anak yang
Terdapat di Amerika (Best Practice)
No
1

2
3
4
5

Terdapat Terdapat
di
di
RENSTRA Amerika

-

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak

Ratarata

Terdapat
di LPPD

Meningkatkan dosis vaksinasi yang didistribusikan
kepada badan kesehatan daerah untuk imunisasi
anak usia 0-18
Meningkatkan Persentase tingkat imunisasi anak
usia 2 tahun
Kenaikan Persentase anak yang tetap berada di
kursi mobil ketika mengalami kecelakaan mobil
Meningkatkan Persentase bayi yang lahir dengan
berat badan normal
Meningkatkan Persentase proporsi wanita yang
berpartisipasi dalam program WIC yang menyusui
bayinya paling sedikit 5 minggu

3,04

-

3,375

-

-



2,23

-

-



3,5

-

-



3,25

-

-
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Tabel 4
Penilaian Responden Terhadap IKK Bidang Kesehatan Ibu dan Anak yang
Terdapat di Amerika (Best Practice)
No
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak

Ratarata

Terdapat
di LPPD

Meningkatkan Persentase proporsi orang tua
dengan batita yang dikirimi materi promosi
kesehatan Profil ANAK
Menurunkan Persentase per tahun angka kehamilan
yang tidak diinginkan selama 6 tahun ke depan
Persentase anak di bawah usia 2 tahun yang
menerima pelayanan
Persentase ibu hamil mendaftar ke pelayanan
kesehatan dalam tiga bulan kehamilan
Persentase wanita yang menjalani pemeriksaan
kanker rahim
Menurunkan Persentase anak yang pernah dan
sedang mengalami kerusakan gigi
Tingkat kehamilan pada remaja (per 1000 wanita
usia 13-17). Kehamilan remaja diukur untuk
kehamilan di bawah usia 18
Persentase anak yang mendapat imunisasi MMR
dan DPT
Menurunkan persentase per tahun angka kehamilan
yang tidak diinginkan selama 6 tahun ke depan
Waktu tunggu (dalam hari) bagi pelayanan
kesehatan untuk wanita hamil dan anak
Biaya per bidang pelayanan yang dikelola
Biaya per wilayah pelayanan Inspeksi Kesehatan
yang diawasi
Belanja bersih per kepala penduduk untuk
kesehatan lingkungan dan perlindungan konsumen
Biaya per klien dewasa dan manula/klien lama

2,96

-

Terdapat
di
RENSTRA
-

Terdapat
di
Amerika


3,09

-

-



3,13

-





3,25

-

-



3,17

-

-



3,13

-

-



2,83

-

-



3,35

-

-



2,96

-

-



2,96

-

-



3,21
2,91

-

-




3,08

-

-



2,96

-

-



[Sumber: Data Primer, 2012]
Melihat hasil temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa hampir
keseluruhan anggota DPRD Kota Salatiga mengganggap dan setuju bahwa hampir
semua indikator bidang kesehatan ibu dan anak yang berasal dari Amerika Serikat
sebagai best practice, relevan untuk dimasukkan ke dalam LPPD. Dalam hal ini
anggota DPRD Kota Salatiga sebagai responden menilai setiap indikator dengan
nilai lebih dari 2,5 (dua koma lima). Namun, terdapat satu indikator yang
dianggap tidak relevan oleh Anggota DPRD Kota Salatiga, yaitu indikator nomor
3 (tiga) mengenai kenaikan persentase anak yang tetap berada di kursi mobil
ketika mengalami kecelakaan mobil. Di luar satu indikator yang dinilai tidak
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relevan tersebut, kecenderungan yang muncul adalah anggota DPRD juga menilai
apabila IKK yang berasal dari Amerika Serikat sebagai best practice relevan jika
dijadikan sebagai ukuran kinerja bidang kesehatan ibu dan anak di Indonesia.
Indikator-indikator yang dinilai relevan oleh responden, yang berasal dari
ketiga sumber di atas dapat dilihat dalam diagram berikut:
Diagram 1
IKK yang berasal dari LPPD, Renstra Kemenkes RI 2010-2014 dan
Amerika Serikat

[Sumber: Data Primer, 2012]
Indikator-indikator yang berada di dalam daerah A merupakan indikatorindikator yang sudah dan hanya termuat di dalam LPPD Kota Salatiga. Daerah B
adalah daerah yang berisi indikator-indikator yang hanya tercantum di dalam
Renstra Kemenkes RI 2010-2014. Sedangkan daerah C hanya berisi indikatorindikator Amerika Serikat yang relevan untuk terdapat di dalam suatu LPPD.
Dengan melihat seluruh indikator kesehatan ibu dan anak yang terdapat di
dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Salatiga dan
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010-2014 (Renstra
Kemenkes RI 2010-2014) yang menerangkan bahwa indikator-indikator itu
relevan untuk terdapat dalam suatu LPPD, dapat dilihat bahwa terdapat satu
indikator dari Renstra yang sebenarnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama
dengan indikator yang telah terdapat di dalam LPPD Kota Salatiga yaitu indikator
untuk menghitung persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
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yang memiliki kompetensi kebidanan. Karena mempunyai maksud dan tujuan
yang sama, maka kedua indikator ini dapat digabungkan menjadi satu indikator
saja. Indikator tersebut dapat dilihat di dalam area arsiran bergaris panjang dan
bertanda ().
Lalu jika melihat IKK bidang Kesehatan Ibu dan Anak yang terdapat dalam
Renstra Kemenkes RI Tahun 2010-2014 dan IKK di Amerika Serikat yang
menerangkan bahwa indikator-indikator itu relevan terdapat dalam suatu LPPD,
dapat dilihat pula bahwa di dalam indikator yang berasal dari Amerika terdapat
satu indikator yang sebenarnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama juga
dengan indikator yang telah terdapat di dalam Renstra Kemenkes RI, yaitu
indikator untuk menghitung persentase anak di bawah usia 2 tahun (bayi) yang
menerima pelayanan kesehatan. Kedua indikator tersebut berada di dalam area
arsiran kotak-kotak dan bertanda ().

4.2.4. Penilaian Responden Terhadap Indikator Kinerja Kunci Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak Berdasarkan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Reproduksi
Dari data yang didapat (lihat lampiran 1, hal. 31), secara rata-rata
keseluruhan responden yang merupakan anggota DPRD Kota Salatiga menilai
indikator kesehatan berdasarkan pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan
reproduksi dengan nilai rata-rata di atas 2,5 untuk setiap indikator yang ada.
Indikator yang berkaitan langsung dengan permasalahan persalinan ibu hamil
mendapatkan nilai paling tinggi oleh responden. Sedangkan untuk indikator yang
berkaitan dengan kehamilan remaja justru mendapatkan nilai paling rendah di
antara indikator-indikator yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa responden
menilai indikator pertolongan pada ibu hamil yang akan segera melahirkan itu
merupakan indikator yang terpenting. Mengingat banyak kasus ibu meninggal
dunia beberapa saat setelah melahirkan anaknya (Survei Demografi Kesehatan
Indonesia Tahun 2007).
Apabila dilihat secara keseluruhan, setiap Indikator Kinerja Kunci yang
telah diklasifikasikan berdasarkan pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan
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reproduksi dianggap relevan dicantumkan dalam LPPD Kota Salatiga dalam
upaya pencapaian efektivitas penyelengaraan pemerintahan daerah.

4.2.5. Penilaian Responden Terhadap Indikator Kinerja Kunci Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak Berdasarkan Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Anak
Dari data yang didapat (lihat lampiran 2, hal. 32), secara rata-rata
keseluruhan responden yang merupakan anggota DPRD Kota Salatiga menilai
indikator kesehatan berdasarkan pembinaan pelayanan kesehatan anak dengan
nilai rata-rata di atas 2,5 untuk setiap indikator yang ada. Indikator yang berkaitan
langsung dengan peningkatan persentase bayi yang lahir dengan berat badan
normal dan pelayanan kesehatan bayi mendapatkan nilai paling tinggi oleh
responden. Sedangkan untuk indikator yang berkaitan dengan persentase anak
yang tetap berada di kursi mobil ketika mengalami kecelakaan mobil justru
mendapatkan nilai paling rendah di antara indikator-indikator yang lainnya dan
dapat dikelompokkan ke dalam indikator yang tidak relevan. Hal ini menunjukkan
bahwa kondisi di Indonesia berbeda dengan di negara maju seperti Amerika
Serikat, mengingat masih sedikit warga kelas menengah yang mempunyai mobil.
Sehingga indikator ini dianggap tidak terlalu relevan bila diterapkan sebagai alat
ukur kinerja di Indonesia.
Apabila dilihat secara keseluruhan, setiap Indikator Kinerja Kunci yang
telah diklasifikasikan berdasarkan pembinaan pelayanan kesehatan anak dianggap
relevan dicantumkan dalam LPPD Kota Salatiga dalam upaya pencapaian
efektivitas penyelengaraan pemerintah daerah.

4.2.6. Penilaian Responden Terhadap Indikator Kinerja Kunci Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak Berdasarkan Akses Fasilitas dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Dari data yang didapat (lihat lampiran 3, hal. 32), secara rata-rata
keseluruhan responden yang merupakan anggota DPRD Kota Salatiga menilai
indikator kesehatan berdasarkan akses fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan
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dengan nilai rata-rata di atas 2,5 untuk setiap indikator yang ada. Indikator yang
berkaitan langsung dengan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin mendapatkan nilai paling tinggi oleh responden.
Sedangkan untuk indikator yang berkaitan dengan Persentase Puskesmas mampu
tatalaksana Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan
(PPKtP) termasuk korban Pemberantasan Tindak Pidana dan Perdagangan
Orang (PTPPO) mendapatkan nilai paling rendah di antara indikator-indikator
yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dengan melihat pengalaman Kota Salatiga,
maka kondisi masyarakat miskin di Indonesia masih perlu diperhatikan lebih
mendalam. Terutama bila berkaitan dengan pelayanan kesehatan, banyak warga
miskin yang kurang diberi pelayanan secara maksimal dan memuaskan. Sehingga
indikator ini dianggap sangat penting dan relevan bila dibandingkan dengan
indikator-indikator yang lainnya.
Apabila dilihat secara keseluruhan, setiap Indikator Kinerja Kunci yang
telah diklasifikasikan berdasarkan akses fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan
dianggap relevan dicantumkan dalam LPPD Kota Salatiga dalam upaya
pencapaian efektivitas penyelengaaraan pemerintah daerah.

4.2.7. Penilaian Responden Terhadap Indikator Kinerja Kunci Bidang
Kesehatan Ibu dan Anak Berdasarkan Alokasi dan Pendanaan
Dari hasil temuan (lihat lampiran 4, hal. 33) responden dalam hal ini
Anggota DPRD Kota Salatiga rata-rata menilai setiap konten lebih dari 2,5 pada
indikator–indikator berbasis anggaran tersebut. Indikator berhubungan dengan
biaya per bidang pelayanan yang dikelola mendapatkan nilai paling tinggi.
Dilihat secara keseluruhan, setiap Indikator Kinerja Kunci yang telah
diklasifikasikn berdasarkan alokasi dan pendanaan pendidikan dianggap relevan
dicantumkan dalam LPPD Kota Salatiga dalam upaya pencapaian efisiensi
penyelengaaraan pemerintah daerah.
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4.3. Perbandingan Hasil Persepsi Responden yang Dibedakan Menurut
Atribut
Selain pembandingan data secara keseluruhan, data-data yang telah didapat
dari penelitian ini dapat dibandingkan berdasarkan atribut-atribut demografis yang
dimiliki oleh responden.
4.3.1. Perbandingan Rata-Rata Menurut Pendidikan Terakhir
Dari data yang didapat (lihat lampiran 5, hal. 34), jika dilihat secara rata-rata
keseluruhan, semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin tinggi pula
nilai yang diberikan kepada kepada indikator yang terdapat dalam di dalam LPPD
Kota Salatiga, Renstra Kemenkes RI 2010–2014 dan IKK Amerika sebagai Best
Practice. Kecenderungan ini mungkin saja terjadi diakibatkan oleh perbedaan
tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para responden. Responden berpendidikan
SMA dan D3 kemungkinan besar masih awam mengenai pengisian kuesioner dan
penelitian, sedangkan responden yang berpendidikan S1 dan S2 diasumsikan lebih
mengerti mengenai pengisian kuesioner, sehingga hasil penilaian yang dihasilkan
juga dapat berbeda.

4.3.2. Perbandingan Rata-Rata Menurut Periode Jabatan Responden
Dari data didapat (lihat lampiran 5, hal. 34), dilihat secara rata-rata
keseluruhan, responden yang memiliki masa jabatan kurang dari sama dengan 1
periode jabatan memberikan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan
responden yang sudah menjabat lebih dari 1 periode. Responden yang memiliki
masa jabatan lebih dari 1 periode jabatan memberikan nilai lebih baik kepada
indikator-indikator tersebut di atas. Perbedaan ini mungkin terjadi akibat dari
lamanya responden menjabat sebagai anggota DPRD Kota Salatiga. Mengingat
bidang-bidang yang ditangani hampir sama dalam kurun waktu beberapa tahun,
kemungkinan besar nilai yang diberikan oleh responden yang memiliki masa
jabatan lebih dari 1 periode lebih baik karena responden tersebut sudah lebih
mengetahui dan mengerti permasalahan-permasalahan yang timbul di Kota
Salatiga, sedangkan responden yang memiliki masa jabatan kurang dari sama
dengan 1 periode masih baru di lingkungan kerja dewan ini dan sedang
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beradaptasi sehingga perbedaan pengalaman dan pengetahuan ini kemungkinan
besar menyebabkan perbedaan pemberian nilai.

4.3.3. Perbandingan Rata-Rata Menurut Asal Fraksi
Dari data yang didapat (lihat lampiran 5, hal. 34), secara rata-rata dapat
dilihat bahwa semua fraksi menilai bahwa indikator-indikator yang berasal dari
dalam LPPD, Renstra Kemenkes RI, dan Amerika, relevan untuk dimasukkan ke
dalam LPPD. Secara rata-rata umum, fraksi yang memberikan nilai paling tinggi
pada rangkuman indikator-indikator tersebut di atas adalah Fraksi PKS (3,38),
sedangkan yang memberikan nilai paling rendah adalah Fraksi PIS (2,40).
Perbedaan ini mungkin dapat diakibatkan oleh kepentingan tiap fraksi maupun
perbedaan pandangan yang terdapat pada tiap individu responden.

4.4. Pendapat Pribadi Responden Tentang Indikator Kesehatan Ibu dan
Anak yang Seharusnya Terdapat di Dalam LPPD
Secara umum, responden dalam penelitian ini menganggap bahwa LPPD
Kota Salatiga ini telah mewakili pemikiran mereka mengenai IKK yang
seharusnya terdapat dalam suatu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Hanya terdapat 9 (sembilan) dari 24 (dua puluh empat) responden yang
memberikan pendapat mengenai IKK di luar dari rangkuman IKK yang telah
disebutkan pada kuisioner bagian 1, mengenai IKK yang seharusnya terdapat di
dalam suatu LPPD. Data berikut menunjukkan IKK yang menurut pendapat dan
pemikiran pribadi responden (di luar kuisioner bagian 1) yang relevan untuk
terdapat di dalam LPPD:
Dari saran IKK yang dikumpulkan (lihat lampiran 6, hal. 39), dapat
disimpulkan bahwa pendapat yang diberikan oleh responden sebagian besar
menyangkut peningkatan pelayanan, akses fasilitas, pendidikan kesehatan usia
dini, sosialisasi yang berkelanjutan dan adanya regulasi yang jelas mengenai
penggunaan susu formula dan juga rokok. Pada saat ini makin banyak ibu yang
meninggalkan ASI dan lebih memilih menggunakan air susu formula untuk
bayinya yang baru saja lahir. Padahal jika diberikan jangka panjang akan
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merugikan sang bayi. Di samping itu, responden juga menginginkan adanya
penambahan indikator untuk mengukur kinerja pemerintah terkait dengan bidang
kesehatan ibu dan anak, karena indikator yang terdapat di dalam LPPD saat ini
dirasa masih sangat kurang dan belum berimbas langsung kepada masyarakat.
Kedepannya di dalam penyusunan LPPD Kota Salatiga sebaiknya pemerintah
daerah lebih banyak memasukkan indikator-indikator yang berbasiskan anggaran.
Sejauh ini, indikator yang terdapat di dalam LPPD hanya menyangkut mengenai
efektivitas kinerja saja. Padahal indikator yang berbasiskan anggaran juga
diperlukan untuk menilai efisiensi kinerja mereka.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang telah
dikumpulkan, peneliti menarik kesimpulan bahwa indikator-indikator kinerja
kunci yang tercantum dalam LPPD saat ini sudah dapat dikatakan cukup baik dan
relevan untuk dijadikan sebagai ukuran kinerja sektor kesehatan ibu dan anak di
Salatiga, namun indikator-indikator tersebut masih kurang mewakili banyaknya
permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Oleh karena itu masih diperlukan
penambahan indikator-indikator lain yang dirasa relevan, baik indikator
efektivitas maupun indikator berbasis anggaran untuk mengukur efisiensi
pelayanan yang diberikan, sesuai dengan penilaian maupun saran Anggota DPRD
Kota Salatiga sebagai responden penelitian ini. Selain itu diperlukan juga adanya
tambahan penjelasan/keterangan (footnote) pada setiap indikator agar dapat lebih
mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat secara luas.
Secara rata-rata, anggota DPRD Kota Salatiga menilai indikator yang
terangkum dalam kuisioner yang berasal dari LPPD Kota Salatiga, Renstra
Kemenkes RI 2010-2014, dan Amerika sebagai best practice, relevan untuk
dimasukkan ke dalam LPPD Kota Salatiga, meskipun terdapat pula 1 indikator
yang menurut anggota DPRD Kota Salatiga tidak relevan untuk berada di dalam
LPPD Kota Salatiga. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum anggota DPRD
Kota Salatiga telah dapat menerima indikator yang tercantum di dalam ketiga
sumber di atas sebagai ukuran kinerja bidang kesehatan ibu dan anak.
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Mengingat penilaian anggota DPRD Kota Salatiga yang menganggap bahwa
indikator yang terdapat dalam LPPD Kota Salatiga adalah relevan sebagai
indikator kinerja sektor kesehatan ibu dan anak, maka langkah yang sebaiknya
dilakukan adalah mempertahankannya sebagai alat untuk mengukur kinerja
pemerintah daerah. Namun di samping itu, penyaji LPPD sebaiknya melakukan
perbaikan terhadap penerbitan LPPD di masa yang akan datang dengan
memperhatikan beberapa hal, antara lain:
1.

Penilaian anggota DPRD Kota Salatiga yang menganggap indikator dari
Renstra Kemenkes RI 2010-2014 dan Amerika sebagai best practice juga
relevan untuk menjadi indikator kinerja pemerintah daerah.

2.

Penambahan penjelasan terhadap poin-poin indikator juga diperlukan,
sehingga dapat memudahkan masyarakat luas dalam mencerna, memahami
dan mengerti mengenai isi LPPD, serta meningkatkan pengawasan terhadap
kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik oleh pihak-pihak berwenang.

3.

Selain hal-hal di atas, perbaikan harus dilakukan dari sisi masyarakat,
seperti melakukan publikasi yang lebih baik melalui media massa (seperti
surat kabar, internet dan radio), agar masyarakat dapat lebih proaktif di
dalam penerbitan LPPD dan tugas tanggung jawab yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dapat terlaksana dengan maksimal sehingga masyarakat
dapat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya di masa yang akan
datang.
Di dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa keterbatasan.

Pertama, adanya satu anggota DPRD Kota Salatiga yang sedang terkena kasus
pidana sehingga tidak bersedia dan berhalangan untuk mengikuti penelitian.
Keseluruhan anggota DPRD Kota Salatiga adalah 25 orang, sedangkan anggota
DPRD Kota Salatiga yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 24
orang (96%). Kedua, kemungkinan terjadinya conflict of interest pada anggota
DPRD Kota Salatiga yang termasuk dalam fraksi pendukung walikota. Ketiga,
masih perlu adanya penyesuaian kalimat pada indikator-indikator tertentu yang
berlaku nasional yang berasal dari Renstra Kemenkes RI. Indikator tersebut
sebaiknya disesuaikan dengan konteks lokal. Keempat, penelitian ini masih berada
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