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ABSTRAK 

BAD AN PENYANTliN PliSKESMAS (RPP) .SEBAG.1J WADAH PERAN SERTA 
1\t .. ~~YARAKA'! '\t~~Dt·KI__''\;(; !'F!.A YA~A~ KESE!L~! A~ 

01 PUSKESMAS AIMERE KABUPATEN NGADA 
NlJS.\ TENGG.\R.\ TIMlJR 

l Gusti Agung Kctt:t Artanaya 
;" .. :e<•tnl 1 ">t 7 = ..... ~.~. _f! ·.-~h~)C:: .,,-.,,-,, 

~--"-'-'-' 

Program Pasca Sarjana 
L'::; \ :;:r~;;t;;;,:; T c:t:uL:; 

Pu!;kesmas merupakan salah satu lcmbaga pelavanan publik Dalam penvelem~ganum lavanan 
i-esdmlau Pusi-esma.s belUiu Japat se~.:am uplunai !JlenJuJUng k.etetilbat<Ul Jan petUJl seLL(! 
masy£lr<lbt <;:ehrngg<l komuniJ..asr dengan ma<;~·arah:at he!um berJabn dtw arah_ Kormrni"a<;:r 
\·:mo hf'lmn nmim:1l nnt:u~ fln<;\,:p<;m:"t<; rl:m m<t<;\-:Jr:~k:Jt hprn('nonrnh tf'rh:~rhn bnPn:1 . ,___, ' . ' ..., ,- -· 
Puskesmas. Pcmahaman masyarakat masih menganggap bahwa Pus~esmas adalah mJilk 
pemerintah_ Namun d1 Kecama!an Annere Kabupaten Ngada NTT anggapan tersebut secara 
n(•rlnh<~n rlnn<11 r:\!rnmllT!<J!!"'ir nli?h L:01n:n:1 n<iiln\-01 nerQ.I1 I_\:1dnn P•:n\·(lntlm Pl)<:\;e<:rnC~~ !!rrl1r: r- - - --.- - --- - -- , r . - -

nampak dan capman Hasil angJ..et terhadap lndeks Kepuasan Mru.)arakat dt Puskesmas 
A.imere diperoleh hasil74,34 ~·'U (1:012) dan menmgkat secara sigrufiJ..an menjad1 SO% (1:0!4) 
J.t.::u !1!J.suk dab!11 k::t::gon b::!L 83.d:l!1 P~nyJ.ntun Pu~kesm:!.S A! mere !'!:!~!'c!p:lh:J.!: org::r!!:O:J.S! 
masyarakat ~·ang dnetapkan dengan Sural KeputusM Carnal bers1fat sukarela, t1dak 
tercatat1tidak terdaftar di Kementenan SosiaL tidak mempunyai A.nggaran dasar ataupun 
.'\ .. " .. ~~:t::u: Rcmd: T.::.n~g:!, !!d::L m.:mpun:. :1: ::.ngg::u:1..'1 !dap dJ.!:m: n:d:tks:l.i1J.k:~n L~g:J.L:."! 

rutin_ Ilal im menJadi menarik tmtuk dikaJl tentang peran Badan Penyantun Puskcsmas 
/\imere. Tu;uan pcnclwan. Mengana!Jsis Pcran dan bentuk dukungill'l Badan Pcnyantun 
Puskcs:nJS ;\nne:·e scb:lt;:l! v;ad:.th pe:::::u1 scrt:l 1~1:::.::;.ara!.:1t n::.cndul.u:~; peby:.:.n:::u: l,eschata:~ 

di Puskesmas Aimere Kabupaten Ngada NTT. Met ode Penehtian ini adalah kual1tatif dengan 
rancangan studi kasus. Data dipcroleh dari hasli mdcpth mtcn-'ICW kepada informan kunci 
:.cutu Badw.'1 pcnya.--.tun Pu;;!-.;;:smas, Pcmcrintah dan pcmcrhut; kcschat;;;n scrta mda!-.uL.;:; 
observasi, telaah dokumen dan Hasll menunjukkan Peran Badan Penyantun Puskesmas 
Aimere dalam mendukw1g pclayanan kesehatan di Puskesmas Aimere adalah: melaksanakan 
upaya pcnga"·asw. t(:i·hadap klncrja Push-Jsmas .. scbaga; pclalu dala;n pcn)cba.rlu<i"ar; 
infonnasi program kesehatan .. memfasilitasi dan ad,·okasJ kcpada para pengambtlan 
kd1t_iah.an terkait dengan pendanaan~ menjalm 1-..eqasama hntas sektor dan Puskesmas dan 
;;.:;ba~ai li1V"i--aivr Cicrakan svsial. Dui.;ungili1 Dactan Pcnyamun Puskcsmas Aimcrc d<Jam 
mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas Aimere berupa keg1atan advokas1, medtasi, 
fasilitw.t. pembangwmn sarana penun_1ang dan tkui seJta Jalam upa~a pt:n\-ebaJiuasan 
uti.UtHl&J h.e~~;halatt 

Kesimpulan Badan Penyantun Puskesmas mempunyai peran mendukung pelayanan 
kesehatan di Puskesmas Aimere. Bentuk peran serta Badan Penvantun Puskesmas 
J.ik.alagUJth.an seUagat beuiuh. penut st:Jla h.ulabuml1f aniwa ptaa.tt serla spunla.~J Uatt pt:l<UL 
serta tennduks1. 
Kata Kunci . Badan Penyanrun Puskesmas. Peran serta. Pelayanan kesehatan 

II 
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-\!bTR.-\( I 

!-TSK[S~\lAS Sl.:P!-'ORTl:\.(J BODf[S Wf'P) 
CON!MlJNITY PARTICIPATION AS CONTAINERS TO SUPPORT HEALTH CARE 

1'\ Pl iRLJ( flFA1 TH c;-.;-...:-1 Rf- OF '-\F\:IFRI- 1'\ Di:'. f'Rl( T ~Ci·\DA 

FAST NCSA TENGGARA 

1 Citl'..:ll A!_:tm:: Kc1111 .'>.rt:m:-J\;1 

gungtuti2tl7 a.~ahoo com 

Graduate Program 
()pen Unn ersi ty 

Pl-1( 1::. ll!l<: uC publiC seni(t: d~t:no.:tc::, In the sub-JI:-il\l. .. lilcalth ~'-'l 1 11.:<.: ddt\ cr; ha::; ll~)i been 
able to opltmall_l .. encourage engagemeni and communi!_\- participation so 1hat commumcation 
'.\!th the pL~bhc h:~s ~:.vt nm beth \\a)~· \'~1! (:plnn:..t! c:.nmnL~r:~c::.!:cn b·.:l;'.~en he~!Hh ..:e::tcr~ 

and conunuml\ health centers influence performance_ Understandmg of people st1ll think that 
the heahh ..:enter t::, U\\J\t:U b\· lhe gv1·ettHneul Hut 111 dn: Disittt,( AnneJe i\;gaJa NTT 
a<.:s-urr.pltnn Js skm ty can he mmimued hecwse nf the rn!e (l/' Rnard of Tmslees (',-the hl·<d!h 
center. Th1s !S apparent rrom lhe achJe\ements or results agam~! Commumty SatJsfactJOn 
lnd0'\ qu..:-st10nnatre <Jt th.:- health cento2r ,\l!ner.: rc~ults obtained 7-1 "',...)o.;, (20 l2) and incrcascd 
s1gnificantly to SO~.) (2014) or enter m either category Bvard o!'Tru:;tees Pu::.kcsmas Aimere 
0 c(\mm11n11y 0fS<'H11f<l.Jlnn f<:1ahil<:hed h~· the Dt'UC'<' nf1h•:' I {?:JJi 1<: \ r_~l1_1n1;J')_. n(\1 rp-~Jo.;fl"n'd.: 

not rcg1stered in the J\1imstr) of Socml Affans, did no! ha\-e statutes or l:hiaws .. do not have a 
fic.cd budget m cm·r)mg out routine act;·.-it;..::~ lt bccvni..::s mtcre:;tmg i.u c:-.:zun;m:: tlic role of 
Rnard nf Tmstees of PHC At mere_ Objectn·e To ~maly/f' tht> role nf I he Roard ofT n1stees 
$1d m support of the health center as a comamer Atmere commumt\· part11.:1pauon to support 
health ::.;:2n1ccs :nth~ health center Ng:Kb Aimcrc ~'TT :\1cthoJc: Thts stud~ is .1 quJhtatiH~ 
case studY destgn_ Data obtruned from the in-depth interne\\- to ke\ mformQnts namely the 
Buard qf Trustee:-; health cemers. _g~wernmcnl ~md henlth ad' uca~:: as \\ell <1:-: obsen·ation_ 
document reYiew and a Board of Trustees Results shO\\ed Role Aimere health center m 
511ppnn nf he(l\th serYtce-: <t1 1he he;::dth center Atnwrc· nrc· cnrrymg n1n th(' <:lfpPrYt<.:J(Hl r:Ycr 
the performance of health centers; as actors m the dissemtnatwn of information health 
iJ>Ogram: facilitating and Jchocatmg policy dcci:;icm:; rcl:Jt-::d to finar;\.:mg .. crvss-scctor 
cooperation and health center and as an mnovator of socml moYcments. Support Board of 
Tru~tees Puskesmas Airnere m support of heaith sernces at the health center J\imere form of 
::!dH..'C:lcy. mediation. facilitation. construction or suppc1rtmg fac1h~ie~ :md partictpale m 
acln'lties to dtssemmate health mformatJOn 
ConchJSll)ll Communtt~ Heaith Cenlet B(>arJ or Tnt::,let:" h<b the n;.le (If "-Ui'POfl!n~ health 
sen-ices 10 Puskesma<; Aimere. Forms or partiCipation or GoarJ of Trustees Puskesmas 
categonr(;.'d as a form nf colbbor;t1!\T parllctpaltr)ll het\\een the rnk ni' the "P()nt:\nc'fl\\S and 

induced partictpation 
Kc) \\ ords. Health Center Board of Truste\:ls. parttc:palivn, h:.::;allh sc:-' 1c2s 
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KA TA PE:\GA~'TAR 

Puji S\ukut _penuli~ pani<llkan kehaJital IJa H'ang WiJ.t \Vw.a-Tuhwt Yang Malw 

Esa kruena mas perkenaanNY A telah membcn kcsempatai1 dan J...emudnhan penulis dalam 

menempuh pemlit.ilkan hm~~a sde-,atma pemu::.wtart lests im. Tests mt bequdul Balian 

Penyantun Puskesmas Sebag<H \\Jdah Pewn Serta Masvarakat Mcndu\..ung Pda~anan 

Kesehman dt Puskesmas Aimere Kabupmen N~ada Nusa Tenggara Timur.. dtsusun sebagai 

sa\ah satu persyaraian mencapat JeraJal Sarjana S-2 pada Program PascasarJana Program 

Studi Admtmstrasi Publik pada Universnas Terbuka_ 

Penulis secara khusus mcnyampmkan ucapan ierimakasih yang sebesar-besamya 

kepada BapaJ... Bupali NgaUa \artg Ielah rnembett\..an \..esempalan unluk dapal mengikult 

pendtdiJ...an pasca sa.rJalW dan Bapak Dr Frans Gana. MSi sebagat pembimbing I scrta 

BapaJ... Dr Dis_ Ptus Bunu Kdlen MM. sebagat j.n::mbunbing II \ang Ielah memberikan 

sumb;mgan penuknan ~ ang san gat !ot:mbautu dalam penulisan tes1s mi 

Pada kesempatan ~·ang bmk im JU)-!a penults menp.ucapkan tenma kasih kepada semua pihak 

yang telah membanlu dalam proses pend1dii-..an dan pcnyelesatan tcSJS !nl, yaitu. 

Ketua Program Stud1 Pascasaqana Pro!.!ram Studi Admmtstra'>t PubhJ... Unn·ersitas 

Tcrbuka. 

2_ Kelua UPBJJ-Urmersilas Terbu\..a Kupang beser\a ::.dulllh staf .serla pat a duseu _\ang 

telah membenkan dukungan dan fasilitas kepada penults selmna menempuh pcndidikan. 

3. Bapak ibu De\\<UJ pcn~u_ii selaku pengun vang Ielah mcmberi masuk.an dalam 

penyempurna.:ut penulisan le::.is HlL 

.:j._ Bapak Vinsensius Kua Citli.SM seiaku Ketua Badan Penvantun Puskesmas beserta 

seluruh anggota Badan Penyanlun Puskesmas Aimere yang telah memben banyak 

mformac;t sehagai bahan penullsan dalam tesis im 

5. lbu Kepala Dinas kesehatan Kabupaien Ngada dan seluruh mforman dalam peneiitian tn! 

~-ang tidak dapal disebut\..illl sa\u pcrsatu. 

6. Bapak Drs TI1omas Dolo Radho dan Bapak Yo banes Don Bosko P,SP sdaJ...u Mentor CE -
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BAB IV 

HASIL OAN PEMBAIIASAN 

A Desl..nps1 Ob_iek Pencllttan 

Peran serta Mas:'>arakat adalah salah sa\U bentuk kcpeduhan dan duh.ungan 

mas' arakat terhadap pem e\cnggaraan ataupun penge\olaan suatu kcgmtan 

kemasyarakatan. Fcnomena umum men~ebutkan kegagalan .suatu kcgtatan 

kemas:"arakatan sering kah diasumstkan sebagm ak1bat kurangnya atau renduhnya 

peran serta masyarak.at Dari mformas1 yang d1peroleh dan Dmas Kesehatan 

Kabupaten Ngada terkatt dengan Peran serta masyarakat menunJUkkan adam·a 

kontradikt1f atas fenomena yang berkembang karena l..eter!Jbatan masyarakat di 

Kabupaten Ngada dalam menunJang program kesehatan cukup baik Salah satu 

bentuk dukungan im adalah adan~a Badan Pen~antun Pus;kesmas d1 seuap 

Puskesmas. Badan Pen ... antun Puskesmas 101 mempakan wadah peran serta 

masyarakat. Dan keseluruhm1 Badan Pen) an tun Puskcsmas yang ada di 

Kabupaten Ngada.. maka Badan Penvantun Puskcsmas Aimere ~·ang sejak berdtri 

tahun 2012 sam pat dengan \...eadaan sckarang tetap ck.\'IS mendukung Pusi...esmas 

Aimere_ Peneliuan dilakukan dt Kecamatan Aimere_ Wi\ayah Kecamatan Aimere 

:vang merupakan salah satu pmtu masu\... kc Kabupaten Ngada dan arah barat dan 

selatan. 

Pelaksanaan penelitian 

Proses penelitian dtawah dengan Pengumpulan data yang dliakuknn 

setelah adanva surat !Jill penelitlan dari Uni\·crsJtas Terbuka serta surat (1in dan 

Badan Kesbangpolluunas Kabupaten Ngada_ 
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Wa'ktu pen!-'umpulan data_ p~mwlahan. anal1S1<; sampa1 dent!an a\...lm penulisan 

dllakukan se!ama 3 bulw1 y<Hiu bulan April -Me1 2010_ lnforman dalam 

peneht1an 1111 &ialah oran~-orang van~ berhuhungan lan~sung dan men):!.etahlll 

tentang Badan Penyantun Puskesma<;_ Jumlah lnfonnan sebanyak 11 orang Yang 

dmno sebagm benkut 

Tabd 4.1 Jumlah dan Unsur lnforman Penelillan 

~0 ~ l 1"1Sl'Rl'iFOR~I\;;,---, Jl"VIL\H ~-- KETERA"'CA"i ----, 
- I • • • ' 0 - I 

~Un~ur Pemermtah -- ~ ·-·--··--\' Kepala Dinas Kesehatan 

' I 
Penanggung Jawab kegmtan 

, C~at Aimcrc 

2 Unsur Kecamatan Ketua BPP 

Badan Pem·anlun 2 Anggota BPP 

Puskcsma::. i Kepala Puskesmas A1mcre 

I Pengelola Program Puskesmas 2 

II 3 
I Puskesmas A1mere 2 

i Memvr.Fa:.ibtator,. i i 

Mentor CE 

' 

tommunit~ Enpo,,erment l L 
CE) f- ---- ·---- - --

1 I I I I 
---- J 

:____L -----. _I 
Sumber Data d10lah penditi, 2016 

Berdasarkan Tingkat pendidikan mfonnan penelit1an terdin dari 1 orang 

(SLTA). I orang ( D It 3 orang (DIll). 5 orang (S 1) dan 1 orang (S2) dan 

berdllSarkan umur dmnc1 sebagm benkut Umur 40 - 50 tahun sebanyak 9 

orang dan:--- ang diatas 50 tahun sebanvak 2 orang. 
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Data V<me dtkumpu\1-.an adalah data laporan tahunilll Puskcsmas Aimere tahun 

2013 sampat dcngan ~015. Profd Kesehatan Kabupaten Ngada. Dokumentast 

kegiatan Badan Pem·antun Puskt.>smas Atmere 

Selam data da\am bentuk dokumcn. peneliti .Juga melakukan md~:ptlz 1/ll!:I"VIt:M 

dengan beberapa mforman pentmg dan informan pcndukung. Penehtwn tni 

mcnggail serta mengkaJ! secara mendalam tentang peran Badan Pen~antun 

Puskcsmas Aimere. hentuk dukungan apa sa1a van!-'- telah dibenkan dnlam 

mendukung Pelayanan kcsehatan di Puskesmas Aimere. serta tala kerja Badan 

Pemantun Puskesmas Sclanjutnva data ~-ang d1peroleh dtanahsis secara 

kualitatif. kajian menggunakan bahan pustaka dan perbandingan dengan penehtian 

terdahulu Has!l akhir dan seluruh proses penehttan adalah adanya Kcs1mpul:m 

dan s<u-an yang disusun sccara stslimatis berdasarkan fakta yang diungkapkan 

oleh mforman serta dan penuhs dengan mempcrhatikan data ~·ang Ielah 

dikumpulkan dan kaJian pustaka. 

2. Keterbatasan pene\iuan 

Dalam penclitmn mL pcneh\1 menyadan bah\\ a proses pene\itian 1n1 

l!daklah belialan sempuma. karena masih ban~·ak hal yang pcrlu dikaj1 sepert1 

anggapan masyarakat tentang keberadaan Badan penyanttm Puskesmas. 

Beberapa fakior penyebabnYa adalah Ketersediaan waktu mforman. 

ketcrbatasan pcnclitian terdahulu. serta belum d1!aksanakann~a Focus (;roup 

J)/.\·cusswn (HiD) terkaH Peran serta Mas"\arakat. Dalam proses analts1s :-·ang 

scbelunmya dirancang dibantu dengan mcnggunakan beberapa aplikas1 program 

computer sepert1 open code. namun pacta saat pengerjaan menga\ami kegagalan 

aplikast sehingga untuk kelanjutan pekerJaan dilakukan secara manual 

56 

42763.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



B. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum W1la~ah KcrJa Puskesmas ALmcrc hecamatan Annerc 

a_ Gcografi dan Demo~ndl 

Kecamatan Aimere adalah ~alah salu kecamatan ~ ang ada di Kabupalcn 

N>;!ada Propmsi Nusa Ten~11ara Timur_ Luas \\ila\ah K .. xamatan Annere adalah 

(J2,5 Km2 Secara admmistratJ \'e \\ !Ia yah kerJa Kecamatan A1mere terdm dan 2 

(dua) kelurahan dan 8 (delapan) desa. Yatlu Kelurahan Amterc. Kelurahan Foa. 

Desa A1mere Timur, Desa Kehgejo. Dcsa Hem\·ea. Desa Lekogoko. Desa 

Legelapu. Desa Waesae. Desa Kila. dan Desa Binm\alL 

Batas v..-iJayah Kecamatan ALmerc. adalah sebagm berikut: 

I) Sebelah Utara berbatasan dengan Kccamatan Baja\\ a 

2) Sebclah Selatan bcrbatasan dengan Laul SU\\ u 

3) Sebclah Timur berbatasan dengan Kecamatan lncne 

4) Sebc\ah Barat berbatasan dcngan Kecamatan Kotakomba 

Kabupaten Manggarm TmlUr 

Topografi wllayah Kecamatan A1merc bcn·anasL meilputi \\Llayah dengan 

dataran tinggL. dataran rendah. daerah pesLsLr pantai dan umumny-a wdayah 

kecamatan Aimere merupakan daerah perbukitan_ 
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\ ,. 

,,,. ~- ..... ,, .. 

Ciamhar ..j. 2 

PETA WILAYAfii(ERJA PUSKESMAS AIMERE 
KECAMA TAN AIM ERE KABUPATEN HGAOA 

------

....... 
"'"'' .,,, ...... 

--· •• -·--
-~··--· 
-~A• -·-· --· ·--· ------···" -------

• 

! 

' ---~ 

Jumlah pcnduduk Kecamatan Aimere keadaan tahun 2015 bcT_Jumlah 

10.114 JI\\a dcngan Jumlah penduduk laki laki scbesar 5_077 jl\\a (50.2%) 

dan perempuan sebesar 5_037 (I\\ a (..j.lJ.X% ). Jumlah Kcpala Keluarga sebanyak 

l.9SO KK_ 

Gamhar 4 J Ras1o Lak1-1ak1 dan Perempuru1 pcnduduk 
D1 Kecamatan Atmcre tallUn 2015 

lAKI-LAKI PEREMPUAN 

Sumber Laporan Tahunan Puskesmas Ann ere 2015 
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b. Ja•·ak jan~kauan : 

Jarak pngkauan dan kola kecnmatan Ann ere ke lbukola !(abupaten Ngada 

1 Bajm\ a) adalah ..J.2 l(m denl!an \\ aktu tempuh 7S meniL sednn~kan tarak 

JUngkaurm dru1 "aklu tempuh dan Kola kecamatan ke rnasmg- maswg \\'lla~ah 

kelurahan dru1 Desa paling dekat dapal d1tempuh dalam waktu 10 mcml dan 

lel~]auh d1lempuh dalam \\<iltu (l Jatn. Denkul ada!ah label \\Uklu tempuh danJenis 

transportas1 yang dapat digunakan 

Tn\11."141 Jar:1k cbn W8]..,_tu Tempuh Pu~ke':im8" ke Des:1/Kelurnhnn 
Di \\ila:"-ah Kecamatan A1mere 

'\No ~-~:-EJi;[~-A~--~-JAR;gT~RI-· i~~1~ \ -TR~~~~~~~As-~-l 
1 i KECAMATAN YANGDAPAT : 

, (Km) DJGUNAKAN I 
---~-------~----- __________ __. 

l Kel Aunere l 15 merut KendaraantR2&R4) i 
I ' : 

, i --f Keli6oeto 5 3!1 memt 1 Kendarxm tR2&R4) I 
~----·1--------- -- -------+-- -- ------------ -------------- ---------------- ---1 

I ~ fi::~:, --~ -:--:: -(l =~ I =:;:;:i::::: i 
----·--__ __j__ _ _______ _j 

\ 7 - Legelapu : 3 HJO menit Kendaraan (R2&R4) ! 
L__ ---- ---·--r- -- -------- ---- -- --------' 
\ 8 Waesae 2 20 memt Kendaraan (R2&R4) i 
I . 

1

-- --------- -- -·--·----- -- ----- ---------; 
9 Rma\\ah ! J 25 Memt Kendaraan (R2&R4) : 

>------- --- - - f ---- --- --" - ----·--------- ---· _____________ .: 
) Hl J Kilia ! 7 l 2U Menit Kendara.'U1 (R2&R4J ! 
L_--oO','-""'-----=ec.-c-~---- ~ -- --o~--'"'"·--o-==c .. ·~·--,-~- _ ''· ,-,--="·-="''-'"7-----·' -. -----o=·o-.--~-~ _-,.'L-,-.7- _ ' "- ----=-'-"·'· -'-='-'=--- ---~o-~j 
j Ket~rang<UJ R2 (Rod a dua). R4 (Roda ~mpal) 1 

!---------.. ------~----- ·--
Sumbcr · Laporan ·1 a.~unan Pus!-.esmas A1mere :?:U tS 
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c. Sa•·ana Pelayanan Kesehatan 

l) Jumlah saran a prasnrana kcsehatan 

Sarana l,.cschatan d1 l,.ccmnatan Aimert~ tcndm dan l buah Puskesnws 

dengan fasilitas Ra\\al Jalan dan Ruang Ra\\al !nap ~mtu Puskesmas Aimerc. 3 

huah puskesmas pembantu ~-::Htu Pustu Hem\ ea. Pustu I .ekogoko. Pustu 

Nunumeo: 3 buah Polindes ~ mtu Polindes foa. Polmdes Legelapu_ Polindes 

Kelige.JO: 2 buah Poskesdes 'aitu Poskesdes Bimn,al! dan Poskesdes k1la serta 21 

buah posyandu yang terscbar di 8 desa dan 2 Kelurahan 

GamhCJr 4 4 JumlCJh Sanma KesehalC!n ch KecCJmatan A1mere 
TailUn 2UL'i 

• PUSKESMAS 
• PUSTU 

POSKESDES 
• POLIN DES 
• POSYANDU 

Sumher . Laporan Tahunan Puskesma.;; Aimere 20! S 

2). Jumlah dan Jems Tenaga kesehatan 

a)_ Jumlah danJenis spesJfikasJ tenaga kesehatan 

( l) Dok1er Gig1 ! orang 

(2) Dokter Umum . 1 Orang 

0) Perawat Srata I . 6 orang 
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(. .. 1) P~ra\\ nt D IV I orang 

(5) Penmat DIll !9 onUJg 

(6) SKM SIK & RM 2 Oranu 

(7) SKM Adrnmkes . 2 Orang 

():0 Bidan D IV 2oran!l 

(IJ) Bidan D III I (1orang 

( I 0) Pera\\ at G1g_1 D Ill I or.:mg 

(I I) Pera\\at SPRG 1 orang 

( 12) Perawat Gigi D IV l orang 

(13) SPK l Onmg 

(14) Gin D Ill I oranp_ 

(15) San•tarian D Ill I orang 

( I 6) Samtanan D I I orang 

(17) Apotd.er I orang 

(I X) As1sten Apotcker D Ill 2 orang 

( I'!) Farmasm Makanan 1 Orang 

(20) Anahs Laboratonum D Ill 2 orang 

(21) Administras1 kcsehatan SMA/SMU 4 orang 

(22) Sop1r STM 

(23) Soplf SMA 

(24) Cleaning Sen·ice 

l orang 

l Orang 

1 orang 

Jumlah seluruh Tenaga Kcschatan di Kecamatan A• mere sebanyak 76 orang 

dengan tempat pelaksanaan tugas yaitu · 68 orang beke~ja di Puskesmas dan 8 

orang bekerJa di Desa. 
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b)_ Status t~naga l..eschatan d1 K~Gmlatan A1merc 

Penetapan Status tcnaga kesehatan menggunakan l..ritena pengangkatan 

seha?al tena~a kesehatan_ \31\u 

(1) Pega\\aJ Negen S1pll (PNS) 5(l Orang 

(2) Pegawm Tidak Tetap IPrn 4 Orang 

(3) Tenaga Suk.:trela CJ Orang 

(4) Tenaga Honor Daerah rTHD) 17 Orang 

Uambar 4_5_ Jumlah Tenaga Kesehatah di Puskesmas A1mere 
i3erdasarkan status kepega\\man tahun 2015 

bO 

50 ~-
50 

' 

40 ] -

30 

20 1_7_ 

10 
4 

6 

0 • PNS PTI SUKARELA THO 

Sumber Data Laporan Puskesmas diolah peneliti 
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2 Capatan kmena Pusk..:smas 

a lndeks Kepuasan Ma.s~·arakat 

Salah satu penilatan \all)! dt~unakan untuk menilm kualitas la\'anan 

kesehatan di1akukan dengan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. TuJuan 

pen.?ukunm lndeks Kepuasan Masyarakat mi adalah Untuk menpetuhm tin~kat 

kepuasan mas~ arakal secara berJ,ala dan mengetahm kecenderungan kine~ja 

pelm·anan pada Umt PelaYanan ln.stanst Pemerintah dan waktu ke n-<ll-..tu Unsur-

unsur pemlaian Indeks Kepuasan MasyarakaC meliputi 

1) Prosedur pelaYanan. 

2) Persyaratan pelayanan. 

3) Kqelasan pela\anan. 

4) Kedtstpltnan petugas pelayanan_ 

5) Tangg.ung. l<l\\ab pctugas pelm·anan. 

(,) Kemampuan petugas pelayanan. 

7) Keccpatan Pela,·anan. 

X) Keadtlan mendapatkan pelayanan. 

9) Kesopanan dan keramahan pelaYanan. 

I 0) Ke\\ajaran btaya pelayanan, 

II) Kepasttan bta\'a pelaYanan. 

12) Kepa.stian Jadual pelayanan. 

13) Kem·amanan hngkungan. 

14) Keamanan pela,·anan 

Dari hasil penilman terhadap Indeks Kepuasan MasYarakat pelaYanan 

kesehatan di Puskcsmas A1mere. dipcroleh nilm 7R % atau kalagon Bail-. (2013) 

dan menmgkat rnen_1adt :>\0 o;;) atau Katagori Bail (2014)_ 
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90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

1112013 

'•2014 

, __ ~----- -

Gr~m!:-ar 4 (, Jnrlel.." !-.:cpu:1srm l'vlil<>~ aml.;n! Pu"~E''>mn<> 

--41MERE SURISINA 

IS ' 
80 

- --: 
14 

WAEPENA 

78 

83 

RIUNG 

" 76 

MARONGGE 

'-' 

79 

_j 

Seialan dengan hast! penilatan lndcks Kepuasan Masvarakat 1111 maka 

dalam hal pela)anan keschatan di Puskesmas Aimcre mengalarn1 pcrubahan 

sebelum dan sesudah adanya Badan Penvantun Puskcsmas_ Berdasarkan 

pengamatan masyarakat disampmkan telah teqadi perubahan ~ang signtlikan 

khususnya dalarn penanganan pasnen di Puske.smas A1mere Seperti apa _vang 

d1sarnpaikan oleh In lOrman berikut im · 

· heda /GIAh beda Jtmh. hcda iauh sekafl. terauam mamsnya mcreka pun_Hl 

pelayanan sekamng saya rasukan dan .mya dn!u sehelum 1/u pak saJH d1cuekin. 

soya diwekm soma pcrugas211n wp1 setelah koreks1 mas11kpak. erwk seka/z_ iad1 

mams mereka. tapt untuk puskkesmas int memang .I'O}rt rasa/am. · (!n_f<}rman 7. 

Anggora Bf'P) 
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b Kun1ungan Pasten ke Puskesmas dan]aJ!!l!-'annYa 

I). KunJungan K I dan K4 lbu hamil 

Sejalan dengan pelaksanaan program penurunan An~ka 1-:.emal!an lbu dan 

Bayt. maka setmp 1bu hamil seharusn~ a melakukan p~menksaan sccara rutin 

selama masa kehrumlanm·a. lndikator Yang digunakan adalah Kl dan K4 ibu 

ham II 

Kladalah KunJungan lbu hamil ke fasilitas kesehatan \an_e pcrtama kall pada 

masa kehami!an trimester I dan K4 adalah KunJungan Ibu hamil ke fas1htas 

kesehatan pada tnmester Ill sebelum persalman. 

Data di Puskesmas Aimerc, menurt_]ul--kan ada kecendrungan pos1tif atau 

penin,?katan terhadap kunjungan Kl dan K4 se_iak 201.1 sampm dengan 20l.'i Kl 

pada tahun 2013 scbesar a, llfo Jan pada tahun 2015 mcngalami peningkatan 

men]adi 84.2 tv,,_ lndikator K4 Juga mcnunjukkan penmgkatan trend menmgkat 

ymtu 58% ditahun 2013 menjadt Ci9 % d1 tahun 2015 

90 

so 
70 

60 

50 

40 
30 J_ 

20 

10 

0 

Gambm 4.7 Cakupau Kl J,Ul J-;.4 Di Pu::.kcsma-. A11n.:re 
Tahun 2013-2015 

66 73 

~· -----===== 58 . . 71 6'} 

84.2. 

201.1 :W14 2t) I') 

-Kl 

-K4 

-· --·-------------~--------- _______ j 

Sumber · Laporan Tahunan Puskesmas dan Profil Kesehatan vang diolah 
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Men1n~katn'a Jtnnlah kun1un'-!an K.\ danK-+ llWa d1dukun~ old1 Badan 

Pcnyantun Puskesmas \'all" . 0 secara akt1f rnendukung Puskesmas untuk 

menYebarluashan tentan~ pentingnYa pemenksaan \...ehamilan sebelum persalinan_ 

Hal JtlJ sesum pengahuan dan tnfOrrnan keihutsertaan dalam upaya 

penyebarluasan mformasi tentang perncnkasaan kehamilan Berikut 

pern~ ataannya 

dun /eh1h2 mng flarlltS 1111 11dak hu/eh di polmdn. horus parilt.mya ~~~ 

puskemas_ kaiau d1 puskesmas tlu kan sarona prasarananya !eng imp. 
cuntoh melahtrkan di puskesmus futfl ado kend(lrtJUn apo ntJmirnyu amhuftm __ 

kan hisa cepal diatas1. sehah .w:knrang persalman harus d1 puskcsmas tidak 
ho!eh di desa. /Ji d~:.w hunJtl pemerik.\{1(/fl tliHt! sa;a. ht:r.\amu Jukun kampung 
Ill/ hersamn 1hu h~tlan av. ·· (lnforman 5 Anggota Badan Pcnyantun Puskesmas) 

2) Persalimm di fas1lit<.tS kesehatan Yang memadm 

Perscntase persalman yang d1laksanakan d1 fasditas kcsehatan yang 

memadm ditargetbn \00 %. Di Kabupaten Ngada se\uruh Puskesmas dianggap 

Fasilitas Kesehatan yang mcmadm, sehmgga menmgkatnya JUinlah persalman di 

Puskesmas merupakan md1l-.ator tercapaima persahnan ~·ang sehat. 01 Puskesmas 

Aimere selama 3 tahun terakhir belum mencapm target tetap1 ada kecendrungan 

mengalam1 pemngkatan dan lJ(J ~{) (tahun 2013). 97 % (tahun 2014) dan lJ8 % 

(tal10n 2015) 

Gambar 4.8 Cakupan Persalman d1 Faskes Memadm 
Puskesmas Aimere tahlill 2013-2015 

120 
100 

80 
60 
40 

20 

0 

-FAS MEMADAl 

2013 

96 

2014 

97 
-----·- -- --- -

'-NON FAS MEMADAI 4 3 

2015 

98 

2 
. . ' I.---~-·-----------·---- - --~- ------------- ----~- --~----·----- ----------- _. ____________ -----~" 
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3) Kun)ungan Pa~ten Um\at darurat h.e PuskL-'Smas Anncre 

KunJungan pac;ten kc:gm\atdaruratan ke Puskesmas Atmcrc adalah untuh. 

mengctahw kesigapan para petugZis Puskesmas Auncre dalam mcnghadapt situas1 

yang mcndesak Dari hasli pendataan yang dilah.uJ..an dtperoleh hastl bah\\·a pada 

2 tahun terakhir menuniuJ..h.an adanya peningkatan kunjungan ga\\at darurat \aitu 

485 orang pad a tahun 20 I..J- dan memngkat menJadi I <i Jl) orang di tahun 2015 

Gambar ..J_q KunJungan Pas1en G::mat Darurat d1 Puskesmas Aimere 
2014-2015 
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Penmgkatan J...unjungan kegm\atdaruratan di Puksesmas A1mere. 

meun)ukkan tin¥lat J...epeca\aan masvarakat terhadap lavanan sudah semakin bmk 

khususnya tcrkait pelayanan h.esiap stagaan Hal mi disampa:ikan oleh mrorrmm 

bahwa 

··kalau dt fl(JJJ ru sudah hagus saya !that mereka pakai kain Ttrm. jad1 tidak ada 
kesan mereka masuk !angsung lihat perangkar ohat_ a/at ala!. (In fOrman --1 

Kerua BPPJ 
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3 Radan Pem antun Pus\..esmas seba~a1 '' adah peran Serta Mas,·ara\..at 

Pembentukan Bad an Pen~ an tun Push:esmas Aunere dt fasilitast oleh 

Pemenntah Rl van_g didukun~ AIPMNH (Australian lndonesta Parthnersh1p for 

Maternal and Neonatal Healthly). Pembentukan Bad an Pen~ a11tun Puskesmas 

Annere didasarbm atas pcmahaman ba}m a mas,·aral-.at pengguna lavanan 

Puskesma.:.; A1mere belum mempun~a1 \\adah untuk men~amprukan asp1ras1 

ataupun keluhan terhadap lavanan kesehatan dan pelaksanaan pro~ram kcsehatan 

d1 masyarakat Pembentukan Badan Penyanlun Puskesmas dilak;anaLm dalam 

suatu forum rapat yang dihadin oleh para tokoh mas,arakat seluruh Kepala dc._<;a 

dt Kecamatan Aimerc, para kader , pemal-.ilan mas~arak.at pengguna layanan 

yan~ bertu_iuan men~·ampaikan segala bcntuk keluhan dan pcn~aduan terhadap 

pusk.csmas Aimere. Pembentukan Badan Pcnyantun Puskcsmas di1msiasi oleh 

Pemcrintah dan proses pembentukan difasditasi oleh fas1htator I mentor CE 

(Community Empowerment) dengan cara menghimpun para tokoh mas)arakat, 

Pef\\a\..ilan Kepala Desa, perwakilan masvarakat untuk membentuk suatu \\adah 

yang selanjutnya d1sebut Dad.:m Penyantun Puskesmas Auncn!_ 

Karaktcnstik Badan Pem·antun Pusl-.esmas bers1fat sosiaL sukarela. tidak 

mencan keuntungan finansml, mdepcnden. bergeraJ... dalam bidang kesehatan 

yaitu memben dukungan kepada pcnyelenggaraan pela~·anan kesehatan di 

Puskcsmas. Badan Penyantun Puskesma<> A1mcre dibentuk pada tanggal 20 

september 2011 melalw musyawarah vang dihadm oleh seluruh tokoh mas~·akarat 

dan Kepala Desa dan d1kukuhkan dengan Sural Kcputusan Camat Atmcrc. 

Selan:~utn~·a pada pertemuan Mim lokakarya Lmtas Sektor Kesehatan Tingkat 
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Kecamatan At mere. tan~~al 23 Apnl 2012 Bad<m Pem·antun Pusk~smas At mere 

dilanttk oleh Camat At mere. 

Gam bar 4 \U Acara Pehmtikan Radan Penyantun Puskesmas Aimere 

a. Pcran Badan Penyantun Puskesmas dalam menduJ...ung pelayanan Kesehatan 

Keberadaan Badru1 Penyantun Puskesmas merupakan sa\ah satu bentuk 

dukungan masvarakat terhadap pelavanan keschatan di Kabupaten Ngada. Badan 

Penyantun Puskesmas menunjukkan adan~·a keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan. In lOrman dari Dmas Kcsehatan Kabupaten Ngada _juga 

menyebutkan bahwa peran serta masyarakat di bidang kesehatan dt Kabupaten 

Ngada sudah cukup bail.. dan mforman .1uga mengakw bah\Ya keberada.'Ul Bad an 

Penyantun Puskesmas sangat membantu dalam penyelenggaraan pembangunaan 

kesehatan. benkut pemvataannva 

karena IJPP Iah yang h1sa memotiva.1·1 arau sebagai kata/isawr kala saya 
{!hat. Kalo dihubungkan dengan Permenkcs 75 HPF meniadt hagian pelaku 
juga didalam tmplemenrasi Pcrmenkes. Kaio dan sist UKP Upnya kesehatan 
perseorangan . kita yu hanyak di.\'UP!IOI't oleh JKN dan tenttmJ'Il klla udak mgm 
dia menjadi eeee mayor upaya .. terhagi upaya kesehatan mas:vamkat dist!ulah 
BPP berperan··_ (lnforman 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada) 

Keberadaan Badan Penvantun Puskesmas Auncrc dalam hal hubungan 

kerja terjalin sangal harmonis dan d1rasakan oleh para petugas sangat membantu 

puskesmas Peran Badan Penyantun Puskesmas dalam keikutsertaannva 

mendukung pelayanan kesehatan di Puskesm:'l.S Atmere yaitu memberikan 
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pemahaman tentang \...ebcradaan pus\...esma" di mas\ arakat mela\...u\...an 

pengmvasan tcrhadap program_ sebagw penyalur asptrasi masyara\...at. mela\...u\...an 

ad' ok.as1. berikut perYataannYa 

··fipp inl sangu/ mendukzmg kami atau mengawosi kegtatan puskesmas 
dan ;g •x herhuhungan dengan kemmyarakatan . Jodi Ianni betul hetul dulu 
mun::;an::;gup p11.1kt:smu) wlaiuh nulik urung kcsezhwan f(lpt .~t:tt:!ah mo.1·uk 
dengan refbrmas/ ;ad1 mu/ai terhenruk/ah BPP dan makan,va segoa/a sesuatu 
yang berhubungan d£.n kegwtan puskesmas rerulama dim pembangunan Jim ee 
sumher daya Ouhkun sumher dona ;g Hl'F .n: JX istu'cdmyu menytmlwu ulau 
mcngurus wuuk prose~· pcningkatan rw!aymwn puskesmas ··.(Informan 2. Petugas 
Kesehatan) 

jJcran Badnn penyanttm menurul saya sudah sangat hcrarti Jt7 bual 
perkemhangan puskesmas hmlan eenyantun mi knn sehagai milra kena yg 
men;ad1 pcnengah (lfau penyalur aspm1s1 dan mm~varakat ke puskcsmas maupun 
dari puske.1mas k pemermtahan yg !eb1h tinggi .. ataupun ke swasta semenjak 
herdinnya hadan penwm1w1 i111 sdh hanvak hal yg telah dlfakukan oleh eeee 
haJun fit:nyutwl utk perkemhungan pw,ke.,·ma\ Jan suya hun;.1{1k sekali dan 
kmtnn perannya sangat mngut mcmhantu pdayunan di puskesmas·· (lnforman 3. 
Kepala Puskcsmas Aimere) 

kalau han im BPI' aimcre sangat proakt!f. sangat proakt!fmendukung 
kualuas pe!a_nuum Ji puskesma1 ". (lnforman 8. Mentor CE) 

HPP itu merupokun wodah ma.<:yarakill wadah pemn serta 
masvarak£11 ee rmtuk m111ll dapal tal!hal akli{ mewakili masyarakt.tt setempat 
untuk m~:mb1.0n!um. Jakung{/n kt:puJu 1m.1kesmas, Jon Jukungun Jukur1gun tlu 
mulai pcrtama sekali itu dengan memhcn mput, kepada pusla.'.smas yang 
herhuhungan denj!an masulam dari mos_varalalt apa 1111 ke/uhan atau JUga 
aprv.1hiSI don rnu.1yurukoi tenlung {Jela)t111an pu.,kesrrws ytmg knlull 
mengewhur kondis1 keaJaan puskesmas 1n.rka ketlka ada permasalahan atau 
kesu/itan kc...-ulilan yang hutuh dukungan maka pcran BPP adalah memherikan 
advokasi .. (lnforman 10: Mentor CE) 

Dan pemYataan para mforman menunjuk\...an Peran Badan Pen_vantun 

Pus\...esmas Aimerc sudah memben\...an ntlai positif terhadap perbaikan pelayanan 

\...esehatan di Puskesmas Aimere lnforman juga menvebutkan manfaat Yang 

diperoleh sejak bermitra dengan Badan Penyantun Puskesmas Aimere telah 

membantu program-program kesehatan \...hususnva terka1t dengan mobilisasi 

masyarakat dan upaya promosi kesehatan. Berilut pemyataannya : 
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mcreko i/11 fiH.?O promos1 ren/ang p1Hkcsmas ~II mancrrakut \C(\'0 kaszh 
comoh tmsalnyu hcgmt eee nusalnya huh11ngunnya 1-iengon pt>rsalman m1.mlnya 
t!U oda h<myuk hal yang sudah mcreka Ji.l"t7!npaikan Ji mas.mrukat dan ;uga 
mereka mcnrwnpaikan kepadn kamr oooo ka!o kcmarin tfll 1·an1 flernah keremu 
dcngan zbu 1111 saya sdh hzlang hahwa persafman harusnya dt Puske.\-nws. tfll 

.icnng sekah ka/o di pcru:muan2 resmi misa!nya sc!oin minilok /intas scktor ifu 
ketua hadan penmntun sermg seka/i menyampaikan rentang puskeymu.\ tentang 
fh.:rkemhungun p1.1.1kt:.1trW.\ lenwng prugrmn2 yg ada di Prl.l"kt:.Hnw (In fonn:ut 3. 
Kepala Puskesmas) 

·· di mm:mrakat .wnti ngomong dan mcreka lihat sendiri. suks1kon -;endrri. 
!etnyatu inz y(.111g puk pendt:fa umong zni. tm:rt:ka !ungsung sabllam dun tnt:rt:'ku 
rasala.m momsnya pe/ayanan ifu dcngan merek£1 rasa sendiri. hazk orang 
me!ahirkan moupun orang saku hiasa2 soia 1111 yong pokolmva kunfung 
puskesma.1 dorung wsa bedo tluri mereka musuk ke !uknsi puske.muts sdh rasa 
llJWnan karena hunga2nya hzdup apa i·ega!a macam h!Jmi gagah hcguu la/u 
hers1h lalu petugps2nva pada ramah kare1w sdh rermottvast dengan mereka 
punya panggilan h1dup masmg2 karena waktu iru JXIk kamz ngomong dan owal 
dulu kamz ngomong dengan air mala jugn kami ngomong dengan mr muta lfg 
knsrh upa .H;~_;a/o mawm. ··(In forman 7 Anggota BPP) 

Berdosarkan pemyataan informnn. maka secara tidak langsung Aadan Penyantun 

Puskesmas telah melaksanakan upaja Ad\·okast ke mas~·arakat drm kepada 

pengamb!l kebiJakan tingkat kecamatan sehtngga diperoleh sejumlah dana untuk 

kelancaran pelal,.sanaan kegiatan. Selam Ad\ol...asi dilakukan kepada masyarakat 

di tingkat kecamatan. Advokast oleh Badan Penyantun Puskesmas Aimere _1uga 

dilakukan lepada pemermtah Kabupaten, Anggota DPRD, Dinas Kesehatan dcm 

I ,mtas sektor di tinglat Kabupaten untuk penga.lokasmn hiava ~runa membantu 

Pusl,.esmas dalam pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang belum 

dtalokasikan termasuk peningJ....atllil msentifpetuga<> BenJ....ut perm<~taannya · 

su;va dapal lopown dari adtk2 hapak saya znz .Jaga malum dari jam n 
:.ampm Jam 6 pag1 ru uu upah kami dua rihu lima rarus dt depan 1hu kndis .mya 
rwlliang ilm kw'i.\" ndak nu.mU.\taWI kwlw men:ka men;aga nyu\Ht m.~.mu.\W lalu 
tinggalknn 1~;teri atau suami dz rumah men_ve!amatkan nJ'CIWO manusw !alu 
dihiayai hanva 2.j0() .akhirnya heruhah sekarong mereka jodi ketawa 
karena perhoikan itu ,\i.\lem itu mungkm 111.1 .mlah solu Jtmg peran HPP, lalu Hf'P 
.Jugo menggcrakan mcnginformasikan ini ke mmy bahwu pu.sk mi milik ma.1y. 
ilu .. 
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mereka /(111\"(J/eman)! hugaunmw keuanga11. I'O_nJ hi/an)! ke11W1\.?UI1 m klla 

L'0/'1. kaa can dgn yu kua hongun re/o_\'1 dcngan rerwama dt pohnk. dcngan J)Pi< 
harus ktla pegong_ supayo mereka hiso loloslam (1/Jf!,garan kemudwn &'ngon 
RJ-'MJ)J'/' annat deso klla kerja.wma. ukhirnm komi rerhanru dgn 
AJJJ)_ kemuJwn .Kluirz _)pvnhllilii/.) Juri mLI.\_\' udd mvtne/12 pt:n!t!l~ k.t!u LUhll 

kemhangkan balnra pusk 1111 kesu/1/an ini ini_ mereka memherz dan memhen 
uu!ah 1111 rang menarik d1siru. (lnforman 4. Ketua BPP) 

Dan pemaparan tentang yang dilakukan oleh Badan Penvantun Puskesmas dalam 

menunpng/mendukung Puskesmas , maka Pcran Strategis Badcm Penyantun 

Puskesmas mendukung pela~·anan kesehatan di Puskcsmas Aimere. adalah 

I) Badan Penyantllll melaksanakan upaya penga\\a<;an terhadap l..inerJa 

Puskesma<> 

2) Badan Penyantun ikut serta dalam upaya mempromosil..an Puskesmas 

termasul.. pcnyebarluasan mforma<;i program l..esehatan l..epada 

masyarakat 

3) Badan Penvantun Puskesmas Aimere menerima aspuasi maupun keluhan 

masyarakat pengguna layanan_ 

4) Badan pen~:antun Puskesmas melakul..an fasllitasi dan advokasi kepada 

para pengambilan kebJJakan terkait dengan pendanaan 

5) Badan Penvantun Puskesma<> men]alin keqasama lmtas sektor dan 

Puskesma<>_ 

6) Badan Penvantun Puskesmas melaksanal..an Geral..an sos1al vaitu melalui 

gerakan .. Koin senbu .. 

b. Bentuk Dukungan Badan Penyantun PtJskesmas Aimere 

Bentuk duktu1gan yang d1benkan Badan Penyantun Puskesmas Aimere 

mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas Aimere. berupa . 
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l) Memberikan motl\-aSJ . med1asi dan fasil11as1 

Upaya m1 ddakukan oleh Badan Penyantun Puskesmas bmk kepada 

petuga.;; Puskesmas maupun kepada mas,·arakaL Mot1\·as1 oleh Badan Pell\·antun 

Puskesma<> kepada Puskesmas ddakukan dengan kunJungan Badan Penyantun 

Puskesmas ke Puskesmas bertcmu dengan k.epala Pusk.esma<; _1uga dengan petugas 

Pusk.esmas lainn~a- Med1asi oleh Badan Penyantun Puskesmas dilakukan k.etik.a 

Puskesma<> mengalami keluhan dan harus segera d1selesaikan misalm·a 

perselisihan pendapat antar petugas ~ang berak1bat ketidakharmomsan dalam 

hubungan ker_1a Fasilitaq Yang dilakukan Badan Pem··antun Pusl..esmas Aimere 

dalam hal Puskesmas rnengalami hambatan dalarn merealisasikan perencanaan 

kcbutuhan. maka Radan Pcm·antun Puskesmas men~gunakan forwn pertemuan 

tingkat kecamatan menymnprnkan apa yang men_1adi keluhan Puskesmas untuk 

selanjutnya dicarikan solus1 untuk disepakati dan d1laksanakan 

2). Membangun Sarana Prasarana pendukung di Puskesmas 

S~jak Pembcntukan dan bcrfungsinya Badan Penyatun Puskcsmas 

Aimere. telah banyak membantu Puskesmas Pada mint lokakarva Lintas Sekior 

pasca acara pdant1kan sclanjutnya Badan Pcnyantun Puskesmas mcnyusun 

rencana kegiatan dan d1sepakati untuk membangun selasar vang menghubungkan 

antara ruangan UGD, Ruang Bcrsalm dan Ruang Rawat Inap Umum dengan 

sumber dana dari S\\'adava mas~·arakat Desa berupa kontribus1 per desa Rp_ 

500_000 ,- serta sumbangan lam dalam bentuk hahan bangunan. Terbangunnya 

selasar im berdampak adanva kemudahan dalam pelayanan dari Unit Gaviat 

Darurat ke Ruang Ra\vat Jnap di Puskesmas Aimere. Has1l dan manfaat 
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pela\..sanaan kegmtan 1111 dt\..cmukan oleh beberapa mfonmm. berikut 

pernyataann~ a 

· _Jo/am pcnine,lwron pelanman remwmo dalam pe!anman yang herlmh11ngan 
dgn /.Y/1/ahnyo wwtk kckcurangan dlam kchuruhan2 puskesmas_ conwh aldu kan 
dilumah itu sc/amr tidak ada ll(;J) tiJak d1pakai kDrena se/asarn.w tidak ado 
hagmmana pos1en hi sa dan l !G/_) ke Rawat inap lflt tidak btsa makanya Jengan 
Hann/(lfl Bf'P untuk 1m:ngkvurdimr hugmmmw untuk mettd<tputk{ln danu '.uau 
hi sa membangun schuah se/asar .. 1111 HPP yang mengurusnya (lnforman 2 
Petugas Kesehatan) 

Hast! pengamatan penhti dapat dtsampmkan bahwa. adanya Selasar yang 

menghubungkan Gedung liGD dengan Ruang Rawat !nap Puskesmas A1mere 

memben kontribus1 semakin cepatnya pelayanan dan UGD ke Rawat Inap 

maupun sebahknya 

tcrus yong keduo hannwn-hantuan lain memudahkan da!am pemherian 
pelayonan ya f(/(lr ;wiuyrmon kn-charan krill mentadr ichi11 cepar karenn homuun 
:vang mcreka benkun saya ka.•i!h contoh rmsalnJ'tl pcmbangunan se!amr dulu kan 
UGIJ udak digunakan nah sekarang pelayanan lata mcnjadi !chih haik /wrena 
ada hanr11m1 dan hodon pcnyanrrm herll{)(l IT/nwn· lflr. rrrus yang kedr!(l mll·olnya 
eeee teras rwnah tunggu knlo du/u kan oranR k11a meJ?fadi sulit memhertkan 
laywum yang makszmal huut thu hamil atau zhu yang sudah hersa/in karena 
merek.a cepat sekal! W1f!~k kcmhai1 karena tulak meram nyaman rap1 sekarang 
mereka ihu hotm! dan kcluarga mera.m /eh1h nyaman dtsini )ad! dengan 
hantuan mereka 1fu memhuat pelayanan kwm !ebth cepat lehih hcrkualiras dan 
dJbukttkan dengan kepuasun masyarakat yang srnakm hart n-:okm hmk" 
(In forman .1 Kepala Pus\...esmas) 

Selain pembangunan selasar, Badan Penvanttm Puskesmas _1uga telah 

membantu Puskesmas merehabilitasi Rumah Ttlllggu. Perbaikan Gudang Juga 

pembangunan Garas1. Scluruh biava \·ang dikeluarkan adalah dari upava Badan 

Penyantun Push.esmm; Aim ere melakukan pendekatan dengan para donatur. 

"mzsalnva lata htkm selasar han:va 2 unit ttu herfimgsi. lJ(iJJ _vang t1dak 
herji.mgst .\'eiama 3 whun wakru uu akhirnya menjadi herjungs1 sehmgs;a 
peluynnan mcnjod1 maksimul.sehingga di UGD tcr!ayam lalu di rawat inap 
ter!ayani. kumudian dt KIA ibu hamil dan pclaymum 1bu bersalin. dt situ ada 
rumah tunggu wp1 rumah runggu ndak berfungsz samo seka!t hanya rwnah 
kosong saja t1dak ado tempat tidurnya, ~·iapa yang menge/ola, Iaiu bogaimana 
banf!:Un itu banf!Jm !epa:;,-_ .mya mencoba melihat persoakm mi kala rumah runggu 
herarti urung sebelum mefahirkan hnrus menunggu. setelah mr:lahirkan 
menunggu tslirahat /alu schelum melalurkan dia rnenunggu_ kita coba buat itu 

74 

42763.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



/olu .1o_n1 meldwt knulac~n pcrtarna llduk odu tempat ttdur. fm!liws Llr do/am 
rumah runggunyo keJua ndok ada terus saya coha hangun !aiu udak oda 
saranu] lain pcmuytmg mi.\aln_w alutl dupur kami kumpu! komi cek kegiatan 111i 
dari J>KK dcsa mi mercka kwnp11! haskomm'll. kumpuf dandang kum1nd komjH)r. 
kumpn! tong uu. iounJnd cLn:k. kwnpul pring ge!a.~ .~elnl.u7 akllimyu he~/!Jng.~t 
bcrpc1w1 Jinumf(1atkan. hanya kcrtka mi masy datang tcrlayam dengan hmk 
JCidi mrinva klfo menti..Hiliras1 1ad1 mllra pemcrintah untuk hagaimana 
menghuhungkan anturu mala ranrai yang pums pemerintah dan J1UI.~yarakm ini 
BFP coha ambil 1111 menghuhungkan 1111. ternyata llJUtnhungn_m Jllf.:U hagus 
kareno hasifnva luar hiasa ... (lnforman 4: Ketua BPP) 

Gam bar 4 I I Peletakan Batu pertama pembangunan Sela.;;ar 
D1 Puskesmas A1mere oleh llPP Aimere 

• 
~ SELA~§Oj 

.-----
Sumber. Dokumentas1 BPP Puskesmas Aimere 

pertwrnmya kam1 hangun ini ruang hersalm. apa. ruang tunggu hersa!m. 
hab1s 1/u seiU.\llr/1}41 . se/w,ur itu sllmbungan wuaru nwngonn (/(]}) Jgn ruungun 
rawat I!Ulp dengan ruang runggu bersafin itu kami hi kin se/asarnya. herkemhang 
dari suu k.ami hikin lagi dw punya mmah dapur apa namanya dapur untuk oranf!. 
yang tunggu. memmggu melahJrl«m 1111. berkemhang dan s1tu apa naman.va 

garasi mobil rumah saku". (lnforman 7, Anggota BPP) 
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Garnbar 4.12 Rehabdatast Rumah Tun~~u ell Puskesma'> Aimere 
Olch BPP_ Aimere 

Setelah dilakukan rehabilitasi Rumah Tunggu. selan.tutnya pengclo!aan 

Rumah Tunggu dilakukan oleh Badan Penyantun Puskesmas Atmere. Selama 

kurun waktu 2013-2014 rumah tunggu Puskesmas At mere telah dimanfaatkan 

dalam pelayanan kesehatan yaitu sebagm rumah tunggu pasten yang akan 

melahirkan di Puskesmas Aimere_ Pemanfaatan Rumah tunggu tidak hanya 

dtgunakan oleh masyarakat Kecamatan Atmere tetapt JUga oleh masyarakat dan 

luar kecamatan Annere. 

J'i() 

I 

' 
J 

4 

5 

(, 

7 

8 

y 

10 

Tabel4.3 Jumlah Pasien yang menggunakan Rumah Tunggu 
Di Puskesmas Aimere tahun 2() i J - 2(l 14 

·As.ALi>:ASmr.: ..•.. ,JlJMLAH .• I J{ETEilANGAN 
· JNAMADJ;i~,\· ··· .... · ... 

KELIGEJO 4 orang Kecamatan Aimere 

! AJMERE TIMUR I 5 or:mg Kcc::unatan .-\imcrc 
' 

I WAESAE \ 2 orang Kccamatan Aimere 

ILEKOGOKO I 7 orang Kecamatan Aimere 

I HEAWEA \ 2 orang Kecamatan Aimcrc 

I LEGELAPU I 4 orang Kecamatan Atmere 

iFOA \3 orang K.ecamatan Atmere 

I KILA J4 orang Kecamatan Am1ere 

I BINAWALl \ I orang I Kecamatan Armere 
KEL. AlMERE 5 orang 

JUMLAH 37 orang 
Kecamatan Aimere 

Sumber. Lapora.n Puskesmas Aimere dtolah penelitt 

.. ·· 

42763.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Pcrnanraatan Rumah Tun_l.!~u Pus!..esma.<; Aimere selain dimanraat!..an oleh 

penduduk Kecamatan Am1ere. tetap1 juga diman[·wthan oleh penduduJ... dan 

Kecmnatan dan Kabupaten lain. Adapun _1umlah pengguna Rumah tun?gu dari 

luar J...ecamat<m Annen:. ya1tu 25 orang dan Kecamatan Inene dan 3 orang dan 

luar Kabupalen Ngada 

Tabe\4.4 Jumlah Pas1en Luar Kecamalan A1mere menggunHJ...Hn Runmh Tun.£>gu 
Dt Puskcsmas At mere tahun 2o 13 - 2U\4 

>\\!(); ASALiAslEN .. JUMLAJI I<ETEI(Alll(}AN· 
:::' "<~lMAnilsA . .· ' 

1 1 SEBOWULI 7 orang J...ecamatan inene 

2 j WARUPELE I j R orang kecamatan inerie 

3 jiNERIE j3 orang kecamatan menc 

4 I W AEBELA \ I orang kecamatan incnc 

5 [ VVARUPELE II jl vrang kecamalan inene 

6 PAUPAUA 5 orang kecamatan mene 
. -·-· ...... -

JUMLAH 25 orang 
I ATAMBUA I orang Kabupaten Belu 

2 j MAt'\lGGARAI I orang t.:.abupaten Manggarai 

3 MANGGARAl TIMUR I orang Kab. Manggarai Timur 

1 JUMLAH 3 orang 

Gam bar 4. 13 Pembangunan Garas1 Kendaraan Pusling 
IJi Puskesmas Aimere oleh BPP A•mere 

...... _. __ 

PFRAN ~tRll\ M1>5YARAKAT MtlAllll ~PP\AAI ~fM!iliAIAN 

FONDM>I GUDANG OAN GARA~I PU~Kl ~~ Kl llliN6 

HA.~II nf>'• M R<..>M~ ~VSI"ARAKM TlA~ ppp I'Nill~ 

DiJ>K!~M'I> 

Sumber, Dokumentasi BPP Puskesmas Aimere 
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3). Melaksanakan pemebarluasan mfonnas1 

Bad an Penyantun Puskesmas dalam mendukung pda} anan kesehatan dt 

Puskesmas Am1erc _!U?a 1kut serta dalam pelaksanaan promosi kesehatan_ 

Penyebarluasan 1nfonna<;1 m1 d1laksanakan pada forum pertemuan tingkat 

kecamatan ataupun tmgkat Oesa Namun d~akw oleh Kepala Puskesmas A1mere 

balma maten promost keschatan belum seluruhnya dapat diserahkan kepada 

Badan PenYantun Puskesmas tetap1 terbatas pada program unggulan. mtsaln\'a 

Re\olusi KIA Sanitasi Total Rerbasis Masyarakat dan peningkatan gin 

masvarakat Berikut pern~·ataann~·a 

·· .m1.w!nyu con10h hodan fX11J'iln/UI1 mului .•;udah ikut mendorong mwyaraka! 
dalam kesehatan lingkungan m/.\'uln.va .. atau motivasJ masvarakat harus 
ml.!n~~urwkun lt:mjJUl .~mnpuh .Hm~ he1-wr mulat keumh .Hmuluh eee 11Jak .;,·,uu 

h1cara soaf uang atau huhungann.m dengan gizt huruk zhu ham!l Jan lain lam 
mereka suddh mulm herja/an. sebenam_va sudah mulai sudah mu/ai herjalan 
heherapa hal llu yang suJah saya h!lang tad1 han;va itu tad! perannya musll ieh1h 
diperhestlr _mungkin ilu .rang h1sa Jilakukan_ kita sehenarnya punya renmna 
dulu melihalkan hadan pen.w.mlwl Jalam kegiatan pm:vandu sebenarnya .. klla 
lihatkan men:ka dan mcrcim liau memhenkan dukungan pada .mal d1 pos.vandu 
cwna hal ilu he!um helum ter!Cikwma karena JliJUr _\·,~j(l kita he/urn memliiki 
konsep yang pas apa yang harus mereka sampmkan Jan apa .van_g Jisampmkan 
fle/uy,u ... _ JUIIJ:;<In .\Wtlj_kil lumpung tmJJ/1 1111 ,')</Jd yung helum uJa .. (Infonmm 
3-Kepala Puskesmas)_ 

Upaya mengubah perilaku masyarakat agar dapat membudayakan hidup ~·ang 

sehat d1butuhkan waktu dan pemahaman masyarakat tentang pola hidup yang 

bersih dan sehat. Para petugas kesehatan dan ataupun masyarakat perlu melak.ukan 

promos1 keschatan sccara terus menerus pada setiap ada kesempatan dan menjacll 

ptoner perubahan di hngkungan_ Badan Penyantun Puskesmas Aimere selain 

mcndorong adanya perbmkan pelayanan di Puskcsmas Juga ikut scrta dalam 

menggalakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam kehidupan di keluargan~·a 

maupWl di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh mforman sebaga1 bcrikut · 
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palm!.! kurang kua hams men1adi contoh mematl! relodan conwh 
.w;a /fl!l'oinya saya sehagot anggora Hi' I'. nnggota apa llm ,\TB!vf samtas1 wral 
herh,Hl.l' mmyarakat saya hants melakukan !ehih du/u_ hogmmana soya omong 
omng !wlau sam he/urn lakukan 5 pilor 1/u saya hams hua/. savo hams hual 
/ehi/1 du/11_ htu·u .)Uyu hu11-1 o,-,wng nuoyorukul lum. /ehtngga fa111 _)/-ijJLI)'tl 1k1d 
seperl! soya heglflL rulak h1sa hanJXI omong Joang .. (lnforman 5. Anggota 
BPPl 

Secara umum kegJat;;m Badan Penyantun Puskesmas tidak langsung 

berhubun~an dengan kelompok sasaran atau masvarakat Hal m1 d1sebabkan 

karen a J umlah anggota yang akti f mas1h terbatas hanya I 0 orang serta kesibukan 

masmg-masmg anggota vang JUga sebagm Pegawai Negen S1pil. Pend eta Kepala 

Desa dan Para pensmnan Pegawm Negen_ Sehingga dalam proses promos1 

l..esehatan ham-a dilakukan pada lingkup terbatas yaitu pada saat ada pertcmuan d1 

Kccarnatan ataupun menghadm undangan pertemuan di Desa. 

c. Tata kf'lola Manajemen Badan Penyantun Puskesmas 

I)_ Percncanaan Kegiatan 

Badan Penyantun Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan. pada awal 

berdainya melakukan perencanaan sedcrhana yaitu dengan merencanakan 

kegiatan \ang meniadi keluhan Puskesmas serta hasil pengaduan masvarakat 

tcrhadap pelayanan kcsehatan. Salah satunya adalah Pengaduan masvarakat 

balm a Gedung Umt Ga~at Darurat di PusL:~smas Am1ere tidal d1berda~akan atau 

d1manfaatkan sebagaimana mestinya_ 

saya sendiri awalnya juga hmgung, mau mulai dan manu'! karena 
ktta sendm ridak mengen1 tentang apa yang mew dihuat d! puskesmas 1/u 

sendiri_ lapi .vetelah kira tahu d1 puskcsmas hanyak persoalan diSitliloh BPP 
mitra ,berperan menjadt pcndamping arau milra_ lalu menggerakkan JXITIIS!pasi 

masyarakat haga1mana supaya me/ihca kcsulitan yang ada di pwokcsmas flu. 

jad1 kajian2 pertama ru permasalahan pertama adalah masa!ah pelaycman 
puskesmas yang menurut masyarakar tcrkesan ya__ be!um puas _ya 11dak 
puas.kckurangan obar. mungkin pcrsonilnya tidak ramah. saran~/ prasaraJUl 
terharas. dan silu coha kita inventarisir . coha kita melthat kesu/1/an itu klla 
mela!atkan gerakan pedu/1 kesehatan. ma.syarakat peduli dengan kesehatan ktta 
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nndar dengun gcrukcm sura hrrut waklltlfl ~nha mu.\y ku·a2 111011 pedu/r unu·' uo 
oda kcsuhwn drsmt nusa/nyo ada rawar mop oda uf!,d Wfll trJak 
hcr.flmgsrpersoulunyn tidak ada sc!mor yang menghuhungkan antura d111.1 unit 
mi..((lnforman ..t: Ketua BPP) 

Proses perencanaan d1susun sangat sederhana dan muncul apa adanya 

setelah pelanukan sebaga1 Bad an Penyantun Puskesmas dan setelah terbitn~ a 

Sural Keputusnn Carnal Aunere dengan ]umlah anggota pada saat Jlu 15 orang_ 

Pcrencanaan kegmtan melibatkan sctmp anggota dan disusun untuk jangka \\aktu 

tiga tahun_ 

.akhrrnya waktu lfU han_rak masukan_ 'rmh puskesmas itu heguu 
hegini hegini. pukokn_va vang minng semualah . ada bcrapo poinT waktu rfu_ 

mereku ya katalwn/ah mwyuruk£Jt kureksilah. kcmh knllk ht:gt/11_ krwk 
memhangun dan satu hal yang poslf((di srm.vang saya rasakan puk hahwa prhak 
rumah sakit itu heru/2 gemelman mau drkureksi mau dikntik. rtu yang kamr 
hangga. memhuat kamr hangga 11-aktui r't11 karena prhak puskesmus iru mau 
menerrma semua kritikan nwsy waktu itu ___ dst _ waktu itu. jadr sesudah ill I 
drmmta o!eh apa namanya dari pak .napa mr hapak thomas. diminta untuk 
harangka!r kua untuk henemu. macam ada 11m khusus dt kecamatan. lim rni 
terdrri dari kepa/a dcsa Jengan tokoh-tokoh ma.\)-Ylmkat tokoh ag{/mll. tokoh 
perempuan tokoh pcmuda. kumpu!ah komi dt des a kuntor desa aimere trmur kamt 
herkumpu! dun kami Jan h(t/1 kt: hu11 halncutu !t:ntung hagcwnanu menolong 
puskesmas_ mereka pun_va kenda!a da/am hal pcmhangunan _!Gsiliras ke 
puskesmas in1 kurang _ ·· (lnforman 7 Anggota BPP) 

"kami senng rapat bersama untuk merencmwki:m mt.wlnya krta lakukan 
3M plus misalnya ilu HPP hersama puskcsmas raput hersama haru cksen ke 
lapangan. b1asanya huat pcrencanaan henama-sama _1ahmlam hcrsama-sama-
(lnfonnan 5 - Anggota BPP) 

2) Pengorgan1sasJan dan pelaksanaan keg1atan 

Sistem kerja Dadan Penyantun Puskesmas dllakukan bersama-sama tidak 

d1bagikan orang per orang kepada ang_gota Dadan Pen~·antun Puskesmas tetapi 

dilaksanakan secara kolektif 

'· oh ya .. juga pembagran tugas till. trdak perorang tapi dia ada ketua 
walalnya dan sekre!Grisnya. kamt tmgguw. ada kerer!rhamn mtsalnya kegtatan 
puskesmas kami amhil bagian. .. (Informan 5, Anggota BPP) 

.. kolekt~f'kalau rugas secara sendm2 tidak ada_ palmg inisrattf'dari saya 
mtmberi motivasi ktpoJu warga lalu mtmben lll<Jilvasl k~::pada Je.}"t/ Jan patu 
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paongh..It zmtuk 111/S/(!/d kur.;na S<l\'O /IH!JI orong2 d1 dt'.~u Ullli .WI<! mga k~m 
hantu d1 dcsa sehagat HPJ) maka saya punya tugm ada/ah 11dak rerlepas dan 
HPP jll?,a memhen pendupat kepada mereka huhwu ini lo hchan kua · (In forman 
7 Anggota BPP) 

3)_ HubW1gan kerJa mterna!-ckstcrnal 

Hubungan keqa anlar anggota Badan Penvaantun Puskcsmas Aimere 

dirasal-.an cukup harmoms. \\alaupun ada m1ggota ~·ang aktJf dan kurang akt1f. 

namun peran ketua sebaga1 pemm1pm dmtla1 sangat aktif oleh anggota terutama 

dalam hal menplm komunikas1 mternal 

tetapl sc/ama mi sudah sekwn tuhun mercka hilang !ldak mau mundur 
terap .;,a;a JLilun 1eru.1 dan .1aya ;;unta her!u.:n/1 mereka hilunR ttduk __ _Ju/un lerus. 
Jadi flduk ada ktat 2 khusus ya. tap1 memang karena jilkror dan moi/VOSI 
so!Idcritas_ kekuatan di so!zdcritas dsr _ sayo huat pcndcknran pendekatan 
mercka man kira 1111 . ._Iongan h) ini_ i111 kchrauhan kuu .wzyu mcnyampaikan m1 
kchutuhan kita _;ad1 mereka m.asih ada hall flU. klfa kc puskesmas rakyat huruh 
klla. jad1 mcrcka kadang-kadang mcrcka rermouvas1 1trL mungkm suport unan 
;ugn. J'G . kita dcngan pendera ro ;adi kemungkman »--akw iui kira coba_ p1hak 
gerc;u juga hcnkan mereka maarm pcncerahan roham_ karemr komi lam pernah 
huat juga .hwr mcrcka drte,!!_uhlam. ada pak pender a_ mereka .vemangat. hanva 
karena mungkm mercka melihat tfu tlnforman 4 Ketua BPP) 

'· ya knrena kita 1111 rugas onggo/a HPP tni karena rangkap fugas ni. ada 
yw-1g Jon menjudt kepafu de.1u uJu yung pendetu ada yung Jan peguwai negeri 
model saya ada yang dari penguwha udn yang don anggota dewan_ jalinan 
huhungan keria pada saar k11a bersama m1sa!nya ada kegiatan2 d1 puske.~mas iiu 
kita hertcmu Jan kita salmg memhcrikan pik1ran sehingga kita h1dup di nu1.\y itu 
ridak bisa hanya kl!a sendm kan han yak orung · (lnforman 5. Anggota BPP) 

"ya sc!ama mi kan kami kadangka/a pakm hahasa huda_m pak. _jad1 do lam 
nuda canda kami ngomong sehingga mteraksi antam .mtu enak giru. tidak ada 
yant; mi .. karcna mcrasa memihkl satu sama lmn begllu. kadangkala merasa 
memiliki puskesmas _iad1 semuanya e11ak £,1111. beglliL kami tidak pernah 11dak 
ada .mng rersinggung. ndak oda_ dan ndak pcrnah ada orang dromong juga ridak 
ada_ Jwrcna mi hurang mengalir .\·eperti air saja.memberipun .sepc;·ti memheri 
kemampuon masing-masing s1/uhkan hcgitu. dan saya dt smi pak terus terang 
saya ngurrwng swna wnaf, yu .. bentuk purllstpusi ke puskemsmas kttu nyatalam 
lewat mcmbcri. hegifu sebempa yang ada scsuai dengan halz masing-masing " 
(lnforman 7 Anggota BPP) 

Pertemuan Badan Penyantun Puskesmas Aimere rutin dilaksanakan setiap akhir 

tahW1 vaitu untuk mengevaluast basil kegmtan Badan PenyaantW1 Puskesmas 
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sedan~J...an perLemuan bulanan tidal.. rut111 dliaksana\...an Sdmn pcrtemuan J...husus 

Badan Pernantun Pus\...csmas _1uga senng menghadin undangan pertcmuan yang 

d1la\...ukan oleh Kecamatan _1uga Pus\...esmas_ 

Ya adu kalanya tidak rutin IUJli nda_ lapi pertemuun yang it11 sclo/11 
kamt huc1t. (lnforman 4_ Kctua BPP) 

dz /J!'P sa/u rahun mungkm hi.\'a_ tidak fiap hu!an. tap! ado_ saa! 
tertenru kami d1 panggi! untuk mJxlf · (lnforman 5. Anggota BPPJ 

mya akt!f-- kapanpun ada undangan biasanya lam yang undong 1111 kan 
kami punya kelua. l«rdangka! lcwtlf sural lwdungkala lewat sms. lewat tclepon 
yang resmi2 Uidak usah mpr hrasanya pakai sural dan puskesmas icmgsung tapi 
kalau dun teman2 HPP. pakm le/pon lang•;un ayo pak / (lnfonnan 7. Anggota 
BPP) 

4 )_ Sumber da~ a pendu\...ung Badan Penyantun Puskesmas 

Sarana dan pra<>arana ju~a men]adi salah satu kendala dalam mcla\...sanakan 

J...cgJatan. Badan Penyantun Puskesmas belum memilik.i kantor. sementara 1m 

pcngarsipan dokumen ma.;;ih d1simpan dirumah sekretaris _1uga d1 Puskcsma.;; 

Aimere_ Hal 1m menyebabkan sistem pengadnunistras1an belum ma\...snnal. 

Do\...umcnta<;l kegmtan masil1 tersebar berupa kumpulan bcrkas yang belum dllata 

secara baik. Hal mi menyulitkan ketika d1perlukan secara cepat dan segera. 

Bentuk J...ontribus1 anggota ~·ang telah d1berikan berupa waktu untuk. 

meng1kuti J...egJatan_ mcmanfaat\...an kedudukan dan keahlian masmg-masmg. 

pulsa telepon dan penggunaan alat transport pribadi. Hal m1 seringkail tidak 

d1sadan oleh anggota sebagm bentuk kontnbus1 mereka. Badan Penyantun 

Puskesmas mengasums1kan bentuk kontribusi anggota didominas1 dalam bentuk 

materi ataupun keuangan; benkut pernyataan anggota Badan Penyantun: 

terla!u banyak mungkin pertama llu saran pikiran llu mcmbuat apa 
riW<;am kajian kua k~.: lapangan untuk mmta pzlaran majyctrah:tl. ""(lnfonnan 5. 
Anggota BPP) 
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w konmhnit kmm puk \'eha',!ai ong<c;olu till rcnttl nm~ nenoma datum 
hentuk ptktron pend<lfJllf. mran hcgtfll kemudwn dana. whw uang pak wokntpun 
11dok han_mk !opt htm)uk tlukan kumpulun dan yang kect!-kcclf JOdi saru onmg 
kumpul sekian ra suJnh. tudi saya fldok segon-se?,a/1 puk ku/uu unruk O(Xl wrng 
nanutnyu Utilt~k kr::mumr.,/(t{/11 )H ht>-t!,itu. LljkJ/ugt !uddi1 Ujtirun kamt kun 
tmplemenrasi dan mengasihl tuhan Jtu kan mengas!lu sesama_ Jadt suya waloupun 
uang z.wlahnw adn sehcnamya ada tuJWm lam rapt !man _mng /ehi/1 pcntmg 

dst VHmtamlas. adayan,'<; latYth !ehthyulehth (lnforman 7. Anggola BPP) 

Pendanaan untuk keg1atan badan pen,antun puskesmas diperoleh dari 

berbagm sumber melalui pengajuan proposal. !:i\\adaya masyarakat melalUJ 

sumbangan gerakan kom l 000 dan sumhangan dari masvarakat desa. bantuan dan 

Pemerintah Desa ma<>mg - masing rp 2.000.000/tahun melalw Alokas1 Dana 

Desa_ Bia\-'a Operas1onal Bad an Penvantun Puskesmas bersumher dan pengajuan 

Dana Ransos tahun 2013 dan 2014 sebesar rp. 15_000.000/tahun melalw 

mekmmme penga]uan ProposaL Semua dana 101 dLkelola langsung oleh Badan 

Pcnyantun Puskesmas. 

ada dana-dana yang terkumpu! me/aha de.m . dan des a ada 
kuntrihwll ka/au heberapa tahun kemann /111 dan AI>/) dua -duo _;uw tlli .mmpm 
Jengun tahun 20]-/_ Untuk HPP selama 2 tohrm herrurut turut. dan AFBJ) II, 
mela!w ADf) dua-dua juta perdesa_ Ia!u kemudum tahun kemann 2015 tidak 
(/Ju lugi. lulu ktmu bangun uu.,WI(/".H:ndm mu.stng-;;uoinng Jesu .\t:rtbu JNiji\I'.U 

dan setwp dcsa. 1tu untuk konmhusi kc rumah mnggu. (lnforman 4. Ketua 
BPP) 

Pemenuhan bahan kelengkapan d1 rumah tunggu juga dibantu melalui 

sumbangan dan pengusaha. PKK Kecamatan serta sumber lam vang d1sepakati 

bersama antara Badan Penyantun Puskesmas dengan Desa . 

. sekarang semua kcpala desa sudah memahami. sehmg:.!a sekarang 
ma.~'ing-ma.\tng desu punya kehijoktm kDmi kemarin kumpu! !ewat ruskin itu yo 
kami kemarin dnpat 17 kilo perorang dari sudah terima 1tu diG knsih motivasi 
e kita bagaimmw berapa? o .. hl.','a pak seribu .\-eribu mpiah dan dua ribu. dua 
nbu siiahkan masuk dan itu setor Jangsung d1 desa dulu. dan desa nanri _mau 
setor ke BPP" (lnforman 7: Anggota BPP) 
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13<~da.n Pem an tun Puskesmm; _1uga menenrna bantu an Y<ln~ d!benkan olch 

Pcngusaha local dan Ph:.K Kecamalan ~wtu berupa pen~ed1a..:<n alat kelengkapru1 

Rumah tangga untuk pemenuhan di Rumah Tun~gu_ 

Gam bar 4. l..t Pcnyerahan bantuan untuk. Rumah Tunggu Pusk.csmas Aimere 

5) Evaluasi oleh Bad an Penyantun Puskcsmas 

Dadan Penyantun Pusk.esmas Aimere tetap mcngedepankan upaya 

transparasi dan accoootable terhadap pcnerimaan maupun pcmanfaatan keuangan 

yang ditenma. Upaya pertanggunggung1awaban mi dilaluk.an dcngan melakukan 

pertemuan dengan masyaralat Pertemuan dilabanakan secara rutin setiap tai1Un 

Dalam pertemuan tidak hanya menyamprukan pertanggllllgla\\aban keuanganjuga 

men~·ampaikan apa vang menjadi keluhan puskesmas dan rencana kegiatan 

selanjutnya. Pertemuan evaluasi yang d1se\enggarakan oleh Badan Penyantun 

Puskesmas dihadiri _juga oleh Camat. Kepala UPTD Puskesmas Aimere. Para 

Kepa\a Desa juga seluruh Pengurus Radan Penyantun Puskcsma.<> 

"jad1 kami ada hiasanya ada rencana huat ke~wtun seliap tahun itu kam1 
/mat evuluasi maaun laporun pertangglmgju'<!--(lhan trJat:um tuhnn kdu. karm huu/ 
faporan pelaksanaan kegiatan di sim kepala de··.-a. HJ'P , dan Pak camat hadir 
semua. kita menvampailwn uang yang terkumpul sekwn kita yudah huat apa llfa 
!aporkan pertanggungjawahan itu uang dan secara rertulis 

.. o .. ya .. ya .. Jadi knlau evaluasi rtu 1msafnya kila huat susun program 
saflUl-saflUl diputw;knn seem-a saflUl-sama_ macarn diplennknn tim BPP bersama 
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se/11ruh kepofd ki:pu/u de_\17 mrsalnm kllu .1epukat dana 1111111k \'Oflt /alum 1111 dun 
desa. mereka yang pllflt\·kun don mereka yung mcnyampmkan ill/ . .JOdi _!Omm 
hukan duri HPJ' _ja<li .forllm desu dan kucamotan dan HPJ> sendin )W1g 

memutus/an .. (lnforman ..J.. Ketua RPP) 

Dari pernyataan yang d1sampaikan bahwa penetapan ataupun pengcsahan 

Laporan pertanggungja\\ aban sepcnuhnYa d1serahkan kepada forum rapat. 

Selanjutnya forum akan menyampaikan serta membahas Laporan 

pcrtanggung1awaban. Hasd pcmbahasan atas ditenma tidakma laporan 

pertanggtmgjawaban kcuangan yang d1sampaikan oleh Radan Penyantun 

Puskesma<> termasuk rcncana kegiatan sclan_1utnya dnetapkan oleh peserta 

pertemuan 

o ya .. ya 1adi ka/au uvahws1 1111 m1.m!nya kilo buat susun program 
sama2 1.ilpuruskan secara samu 2. macam tbp/enolwn tim HPP hersama seiuruh 
kepola kepala dcsa. mi.mlnya kita sepakat dann untuk satu tahun 1m dari desa. 
mereka yang putuskan dun mereka vang menvampaikan itu. 1adi fiJrum hukan dari 
BPP. jadi .fimnn Je.\u dun kucumatan dun HPP send1ri yur1g memutuslan ". 
(lnfonnan 4. Ketua BPP) 

Permasalahan pengelolaan dru1a m1 diakui oleh kctua Badan penyantun 

Puskesmas sebaga1 ak1bat adan~ a mutas1 atau pergantian bendahara dan ketiadaan 

kantor yang tetap. Akibatn\"a admJmstrasl Badan Pen~·antun Puskesmas tersebar 

ada d1 Kantor camat, Puskesmas dan d1rumah sekretans Badan Penyantun 

Puskesmas_ 

Badan penyantun Puskesmas merupakan \Vadah peran serta masynrakat yang 

secara arfiah sebagm orgamsas1 _,·ang sukarela. namun bia:o-:a operas1onal scrta 

upaya apres1as1 dari pemerintah belum ditunjukkan_ Hal mi diungkapkan oleh 

Ketua Badan Penyantun Puskesmas sebagm \\1l_iud respon capaian kineqa vang 

telah rnendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas Aimere. Berikut 

pemyataannya · 
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konseklli.'/1.1'1 ,\K 1111 kun hams udu !am,umm. 111111111101 km111 dihkli'Oi. 1111 
odok ndo sumn ,·eka/i. tents hagaunan reg1t/as1 kamu h1km SK knmt ndok ado 
OfJemswJw! apO-Uf)(J_ mmima/ msenf{(perhu!an ko. macom ada uang ist!lahnyo 
/Wilf.! sahuntwp hulnn. mtsn!mn uang pul.m. tidnk oda sama seka/t__ dst 

t;wlwnyu kemurm SdJ'a h!lang lui/au 1111 )-tmg BPI' tiduk hetpetu/lj)(lk. dt sua 
ndak heke~ia. mamnggela apalngt nung tir.Jak hergerak snma sekah tcntu 
karcna omng melrlwt karena 11ang tadi_ kanona orang meflhar uang ado kito mau 
ker;a daput apo. !apt lu.m .w_m tuluk me/ilia/ t!U. !apt suya hekerja karena suya 
pedul! ingm mau batk invntas/ sosw/ sa;a .. (!J~forman .J. Ketua HPJ>) 

() ). Kerjasama multi pihak. 

Badan Pem·antun Puskesmas dalam menJalankan kegiatannya tidak 

terlepas dan keqasama dengan pihak lam Janngan keljasamanya adalah semua 

unsur yang terkait dengan Dadan Penyantun Puskesma<> seperti Pemcnntah 

Kecamatan. Kepala Puskesmas, Dinas kesehatan. Bupati - Wakil Bupati. PKK 

JUga pengusaha local termasuk Lmtas scktor_ Bentuk h~rJasamanya tidak bersifat 

formal melalui kontrak keqa yang resmi_ Keqasama sebag:ian besar bcrupa 

ke1kutsertaan dalam mendukung rencana kegiatan dan Radan Penyantun 

Puskcsmas. 

ya._ya .. ya memang menurut saya tu memang selama int huhungan klfa 
hagus han.r:un komwukasr den~an dmas kemudwn dengan ,nemcrinrah daerah 
hatk secam pob11s dengan lemhaga DPR dengan pemermtah dalam hal 1111 

hupafl. wakif lmpatl dengan lintas sektor kitu coha hangun memang hagus 
klla bdaxta sama dengan pemcrmtah kecamatan pcmerintah Jesa masyarakat 
desu lulu dengr:m pengu~ulut hanJ-i.l kelika ttdu kegiatan hesur me,·eka juga kllu 
minta mereka sponsor heri hnntuan spon/amtas_ ka/au J,SM soya be!um dnpat. 
dengan pilwk gcreja jugn. karena gereia juga ada heri kontnhusi. dan dana dan 
gereju Jllf!,ll. malu.r kemunn dan gereja proiestan GNf!T lafu dun gerr:1a Kotolik 
memhen tilL ·• (lnlOrman 4, Ketua BPP) 

Bentuk keqasama vang_ saling mendukung dilakukan bersama Dinas 

Kesehatan Kabupaten Ngada dan mentor Commumt_v Jlmpowermenl dan fas1\Jtator 

Puskesmas reformas1. seperti misalnya menjadi narasumber pada saat pelatihan 

atau sosia!isas1 Pembentukan Badan Penyantun Puskesmas di Kecamatan lam 

lingkup Kabupaten Ngada _1uga pemenuhan atas permintaan untuk memberikan 
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masul..an d1 Dinas K.esehatan Kabupaten Mmw~arai Timur dan Nagekeo Darnpal.. 

positif alas l..emitram1 antm·a Pusl..esrnas dengan Badan Pen~antun Puskesmas 

menjadikan Pusl..esmas A1mere sebagm tempat belaiar dan Pusl..esrnas lamnYa. 

Bulan Maret 20\(J Puskesmas Aimere d1kunjung1 oleh D1nas Kesehatan 

Kahupaten Manggarm Timur melalukan stud1 handing ?W1a mempela1an 2 hal 

~mtu Peran Badan Pen~antun Puskesmas sebagm \\ad:lh aspiras1 masyaral..at dan 

respon Puskesrnas terhadap asptrasi yang disampatkan oleh masYarakat melalu1 

Badan Penyantun Pusk.esma.s. 

7) Keberlanjutan Badan Penyantun Puskesmas 

Penelttian 1111 menunJukkan halma untuk k.eberlanjut<m Badan Pen~ an tun 

Pusk.esmas men_iadi hagian \'ang palmg krustal untuk dipertnnbam~kan Dan hasd 

penelitian menunJukkan pengurus BadarJ Penyantun Pusk.esmas A1mere 

mempW1"\3J dedikasi yang tinggi sudah bcrusaha maksimal mendukung 

pelayanan dt Puskesrnas A1mere sehingga hamptr seluruh mforman menyepakati 

Badan Penyantun Puskesmas agar selalu ada dan tetap menduk.ung pelaYamm 

k.esehatan d1 Puskesmas At mere. Bcrikut pcmyataan para m forman 

·· menurul saya e wadah ini harus 1erep d1bangun hams rerep ado. kalau 
tiJak ada wodah inl swpa _yung kon/rof? I ill )'W1~ per/Umu le/"11.\ k1ra2 mau \1iOdah 
mana lagi yang ka/au misa!nya keschatan kita 1111 Jnisa!nra 1Jdak2 hagus mJ.wr!nya. 
siapa _vang mau moltvasi. poling kurang harus ada waJuh .\eperti mocam Bl'J> ini 
ycmg wrmg membenkan ptkirun mungkm masa!ah2 h1su dtcari jalan ke!uar 
sete!ah tlu mencan Jalan keluar secara hcrsama.dan fldak ht.\0 memhiarkan 
puyskesmas sendiri untuk pelugas2 p11skcsmas. puling kurang mcmhutuhkan 
orang lain membwuhkan Hl'P mi. BPP hnrus telap ada·· (lnforman 5, Anggota 
BPP) 

" 1ya lwlu untuk keher!anjutanya menurut SO\XJ .va mya p1k1r penrmg ini 
umuk dueru.vkan. karem puskesmas masth 
yang kual untuk mereka supaya 
nyaman '".(lnforman 7:Anggota BPP) 

hutuh pen_vanggah2. penyanggah2 
mereka him mclayani dengan 
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· vn 1111 hor11s odu_ k.-rrcJh1 lfll IIIUuk memupuk dun Jli.!\!OY,d/2 _nl/1."? (r,{u_ 
hams ada prhak yang d1 luar dnn lfll . .1ungan samrxo hanya lwrop I"Ofa don 
du/am jadi iru ridok baik. jUdi horus ada '.mdah yang mcngonrrol mcngomrol 
atau mendorong mcreka oe .. Jmrus uda tfll-- (lnforman 6_ Camat Am1ere) 

··kf1tau diringkat kahupaten 11/J v.·adah im sungguh sungguh duerima. 
J11erima yang pcrtamo seka/i oleh d111as keschawn ee ee .1e.mdah 11u eeee 
pemermlah daerah dan eec _1uga milra kerp1 pcmcrintah daerah i/u ada/ah 
DPRD. kemudian apa . .. hehempa. apa.. mi skpd mi.mlnJ-'{J ltll apa RPAIPJ)PP 
serta tm eeee skpd lainnva · (lnforman 1 0. Mentor (E) 

.. dengun adanya HJ'l' mi Hl'P his(l memherikan mcdtasi h1sa membcnkan 
pcnjelasan kepada masyarakat sehmggo mmyamkotheatul hetu! memahami apa 
yang men.Jadi kekurangan puskesmas sehmgga masyarakat ;uga akan dengan 
peran BPP ini juga masyarakat juga lermoi!VOSI uluk herkonlrihust unluk unluk 
mcmberikan memhantu sesua: dengan apa yang mereka kemampuan mereka 
unluk memhantu apa yang menjaJi kekurangan puske.\mas. (lnforman II, 
Fasi\itator Puskesmas Reformas1) 

_yang polmg pertwrw halm-a kami memhutuhkan dukungan hudan 
penyantun itu selama puskes!fw\' 1111 uda mah1 hudan pcnyanlun tetap harus 
ada .. dukungan rerap selalu (/ihenkun sele/oh ilu kcmudian heruuk dukungdn ifu 
tidak saja hicara mengumpu!Jam uang dan memhangun 1etap1 mula1 memhenkan 
Jukungan yang s~kun:ra lam ml.\'(/lnJt! terliha! Jalam program kcselwtan . 
memberikan penJ-uluhan m1:.vlnya atau ada kun;ungan dalam momen2 apa 
sa1a (lnforman 3. Kepala Puskesmas Aimere) 

Dan ungkapan para mforman menyebutkan bahwa Keberadaan I3adan 

Penyantun Puskesmas perlu dipertahankan. dan hasil penelit1an menun]ukkan 

masih perlu d1pertimbangkan karena adanya beberapa permasalahan sebagai 

berikut. 

a) Badan Penyantun Puskcsma<> hanya d1kukuhkan dengan Sura! Keputusan 

Carnal dan tidak didukung dana operasional vang tetap. 

b) Upaya regenent:;I J...epengurusan Radan Penyantun Puskesmas aJ...an 

mengalamt kesulitan mencan figur vang mempunyai motivasi dan 

mempunyai jiwa social. 

c) Faktor ekonomi persoml Yang al..an menggamggu kinerja menJadi 

pengurus Badan Penyantun PusJ...esmas. 
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Cntu\.. \..eberlanJulml Badrm P~rwantun Puskesmas para mforman JlH!a 

menyrunpaikan pendapaatnya sebagas ben\..ut 

· mcmong krln tiJok lldak a,tX7 n1 .;oar molu Jil~O mn11 omong pok ortmm 
hrar krw ker,Jo arimya klla mau masy krw sehat. sa)n kalau prrmi{J .mya lflJ.saya 
herptktr Jto 11011g au wul ke herapa ifu. artin_m memang hor11s ada reglihm 
supav ktta /ukksmw1a tugos tJJo dasar Jwlaonnya.itu pcnting_ top1 kalau misa/nva 
kan palmg kumng kan adu 1kuranya. hrlc/11 ad rcgu!asr o_ honorn_w hcgini2. tap! 
kam1 se/ama 1111 lldak nm/ur honor _fuga dan puskcsmas. tu!ak ada knmi mau iflt 

pu.•;kesmas itu /chi herkemhang dan kesehatan nmsy Ji mmere mi semakin han 
semakm bmk .. (lnforman 5_ Anggota BPP) 

· harapnn kami szh pak 1111 kamz BPP 1111 hL!rapan_m ya pemermtah ;uga 
hisa huntuiah mak<oudn_--..m se.\'1/W dengan kchutuhanya. kchutuhnn rumah saku ilu 
masih hutuh dana (1fau apa hegitu yo mungkin memang hanrs tetap mmta kepada 
pemenntah (lnfonmm 7 _ anggota BPP) 

kril.:rio~ _rung jh;rlc~llw 1/u <JJ,_J f...t.-~okohun _ligur Y<lllg m.:njudi fXJJIUI<Iil 

au ada kctokohan, ya pcndidtkan Ya}n ram ttdak ter!a/u pcnting karena im 
soswl masy ado yang smp oda yang sma adu sd. tapi yang pertama kita mclihat 
_/}gtr,- </<in f...~:wkd1un -~neurung lul!i m.:r~/udJ <-VfJ/Oh dm1 j><lllllhlll dr l.:nguh 

masyorakat_ karcno ranpa 1/u mcreka omong pusti orang udak akan dengar. t1dak 
ak£111 1ku1. flu kruerw mungkm pcrtmna tlu OIW1K hilang .1chcholder tad! 
kekuuwn yang men1uJr ketukohun. kurerw U{At ycm,~ kllu serukun vrang su!alu 
b1sa Lkut dan hisa Jengar ifu_ kalau menumt saya knrena BPP mi kan wadah 
soma Jengon kalou waduh mm~varalwt kolau hisa hams ada macam saftl 
reglllwi. perdu. koluu hu!t:h w)u perdu yung memuo/ h!llmo udu HPP . karr:no 
BPI' kual sehmgga ada dano-dana abadi_ karena kenla.7 ada perda 
konsckuensmya anggaran_ mt.'ialnya fa(h pa a~-:ung katakan operaswnal. sampm 
kapan sth orang ma11 sosw/_ ar)(lkah masrh ada orang sepem krta, ka!au sctelah 
HPP gant1 omng lain. apakah orang mau? (Informan 4_ Kctua BPP) 

kulau hi.m h1.m dwsulkan kcpada penuia harangkah hiayu 1/u hisa 
di.\'IC!pkun sehempa saJa_ judi masuk dalam APBD_ harangla1/i hisa (/isiapkan 
herapapun .Jn sedikll saja supayo ada yang mengurus itu. karcna !ldak memaup 
kcmungkinan va kalu ganti pemimpin kan tidak mungkin soma (Infonnan 6. 
Camat A.imere) 
" paling pertama mcnurw SOJa rtu ada tidak ;il-va smw/ dafam drri seseoranR 
dan kafou dia mem1likt Jiwa sosiaf berarti dw rcia herkorban wakru. pilaran dan 
renaga untuk hersama-sama mendukung pcfayanan dt puskesmas im __ · 
(In forman~. Mentor CE) 

" Ronpcrda .)'KD dida!am SKD tlu kan ada sa/ah .mtu suh komponen 
pemberdayaan masyarakat dan dnialam suh komponen ilu krta memhedah 
hanyak.. diRanpcrda ,\'KD yang kifa sudah menunggu nunggu pembahasan itu 
salah sal11 hentuk dukungon legal dari pcmerintah kabupaten itu saya ptkir kila 
menungJ:,'11 !lu sukscs schingga pemherdayaan nwsyarakLI! BPPnya juga muncul 
di Ranperda kita mefalui SKD''. {Informan <J, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Ngada) 
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du!am penQII(IW/1 szsrmz kesehatan dzmmw komponcn _neran scrra 
masyarakur kzw mth'ztkkan mel~judz rmsur dzda!arn perdu tcwang s1mm keseharan 
daerah dsr 
calon pengurus 101. lfll per.wurutan nomor safll 1111 ado!ah apa nz. dw hurus 
mem1hki kepeduhan wr lfu_ . dw memzhk1 kepcdu!wn au mngar au yang pa/mg 
inti uu orang ml:'tni/iki kcpedulian lerhodap ztu kesehuwn di wz!ayuh 1111. di 
wilayah kecamatan J1 wi/amh puskesmas (infonnan \0_ Mentor CE) 

Mengena1 keyakinan akan keberlangsungan Badan Pen~ antun Puskesmas 

dalam mentalankan keg1atannya semua mforman merasa optinus untuk terus 

eks1s yang penting ada dukungan dari Pemenntah Daerah dan komitmen dari 

semua pihak vang berhubungan langsung dengan Radan Pem·antun Puskesmas_ 

Kedepann~ a Badan Pen~ antun Puskesmas dalam rangka perekrutan penn gums 

personil \ang diharapkan memiliki _pwa pcngabdian untuk bcrsama-sama bekcr_ta 

untuk kepentingan masyarakat dan perlu dengan segera ditetapkan Peraturan 

Daerah tentang Sisl!m Kesehatan Dacmh 

C Pembahas_9.n 

Puskesmas adalah fasilitas pelavanan kcsehatan vang men~·clcnggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pcrtama, 

dengan lebih mengutamakan upaya promotlf dan preventJC untuk mencapai 

deraJal kcsehatan masyarakat yang setinggHinggmya d1 wilayah kerjan~a- Sejalan 

dcngan sp1rit pemban~unan Kabupaten Ngada \-aitu " Membangun Ngad3 dari 

Desa" Pemerintah Kabupaten Ngada bertekad untuk terus memngkatkan 

pembangunan desa/kelurahan (RJncangan awal RPJMD 2016-2021) maka 

keberadaan Puskesmas menjadi garda terdepan mewujudkan deraJal kcsehatan di 

desa yang meniadi \\'ilayah kerjan·va. Dengan memahami spmt pembangunan 

Kabupaten Ngada maka Pemberdayaan masyarakat merupakan JOkus 

pen_velenggaraan pembangunan. Fredian Tonn_v Nasdian(2014) menvebutkan 
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upaYa peng...;mbangan mas' arakat ( comm11111 11 · develoomcnt) pad a dasarm·a 

merupakan suatu upa~·a pernberdayaan \\ arga komunitas. Proses pemberda~ aan 

dapat di\akukan secara mdtvidual maupun kolektif (kelornpok-kelompok sos1al) 

Dalam hal penyelenggaraan bidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan 

d1suatu \\"ilayah. maka pemberdayaan masYarakat untuk peduli terhadap 

kesehatan menJadi hal pentmg untuk di'' ujudkan yang dnnulm dan dm sendm. 

keluarga dan lingkungan sekitamva End<mg Sutisna Sulaeman(2011) 

menyebutkan pembangunan kesehatan tidak dapat dilakukan sendm oleh sektor 

kesehatan melainkan harus dilaksanaJ...an secara kemitraan oleh semua sektor dan 

segenap potcns1 masyarakat tcrmasuk Lembaga s,\ada:-:,'a Mas)arakat. Organisas1 

kemas,·arakatan. Organ1sast pro fest dan kalangan swasta. 

M.Fms Satnancgara(2014Jl) saat mi diJ...embangkan konsep pusl,.esma'> efeJ,.tif 

dan responstf bahwa pelavanan kesehatan olch Puskesmas dirasakan manfaatnva 

dan memberikan kepuasan alas pelayanan yang d1benkan serta Puskesrnm. yang 

senantiasa melindungi penduduk dan kemungkinan gangguan dan mampu 

menja\vab berbagai masalah kesehatan dt \\llayahnya Untuk hal 1m maka 

ieberadaan Badan Pcnyantun Puskesmas men]adi hal pentlng untuk menilai 

kinerJa pclayanan kesehatan yang diberikan o!ch Puskesmas. Badan Penyantun 

Puskesmas merupakan salah satu orgamsasL kemasvarakatan atau \\adah 

masyarakat dalam pembangunan kesehatan y:mg bcrfungsi melayan1 pcmcnuhan 

kebutuhan penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh puskesmus (berupa 

penggalian dan pcnyampruan mforma<>i tentang program pembangunan 

kcsehatan); mempet]Uill1gkan kepentingan kesehatan dan keberhasilan 
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pembangunan kesehatan oleh ruskesmas: dan mdaksanakan tin]auan kntis dan 

membenkan masukan tentang kmCJJa puskesmas 

I. Peran Badan PenYantun Puskesmas dalam mendukun? pela,·anan Kesehatan 

di Puskesmas Aimere 

Keberadaan Badan PenYanlun Puskesmas merupakan salah satu bentuk 

dukungan masyarakat dalam mendukung pela) anan kesehatan di Kabupaten 

Ngada_ Badan Penyantun Puskesmas merupakan orgamsas1 sukarela dalam 

bidang kesehatan d1 tingkat lokaL Hal 1111 dapat dilihat dan karaktenstik Badan 

Pen~'ant\lll Puskesmas yang berstfat sos1aL sukarela.. tidak mencari keuntungan 

finanswL mderenden. bergerak dalam bidang kesehatan ymtu memben dukungan 

kepada penyclenggaraan pcla,anan kesehatan dJ Puskesmas 

Menurut Coid. ct al (2003) orgruusas1 sukarela mempunyaJ karaktenstik sebagai 

orgamsasi non profir dan nun hukum. Non Profit berarti sctiap keuntung_an vang 

d1peroleh dan kegmtan mereka dllnvcstasikan kemba!J dan tidak dibagikan, 

bersifat independen dan secara hukum otonom. 

Pembentukan Radan Penyantun Puskesmas didasarkan alas banyaknya 

kcluhan atau pengaduan masyarakal dan Puskcsmas sulit mengatast pcrmasa\ahan 

yang diadukan oleh masyarakat sebaga1 pengguna !ayanan puskesmas. Serta 

sesuai amanat Undang-undang disebutkan ··Masvarakat berperan serta. baik sccara 

perseorangan maupun terorgantsas1 dalam segala bcntuk dan tahapan 

pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mcmpercepat pencapaian 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggH1nggmya (UU No. 36 Tahun 2009 

pasa! 174)'' mak.a dtbentuklah Badan Penyantun Puskesmas_ Badan Penyantun 

Puskesmas adalah suatu organisas1 yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat 

92 

42763.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



pedull kes~hatan \ ang berperan sebag_a1 m1tra h.ena Push.csmas dalam 

menyelcngga:rah.an up<t~a pcmhangWlan h.esehatan d1 \Yilayah h.eJ]anya_ 

Menurut E\\ ]e._<; dan Simnett ( J99..J-)_ salah satu cara membma partisipas1 

mas~ arah.at dalam promos1 h.esehatan adalah membina forum bersama dan 

membuat _1armgan dimana onu1_g-orang awam dan para ahli dapat beker_iasama dan 

menmgh.atkan pengdahuan serta J...ekua.saan mereka untuk b1sa mengubah 

berb~a1 hal 

Ketua Badan Penyantun Push.esmas Aimere adalah orang yang memiliki 

kemampuan men_1alm hubungan (re/a!lmJS/up) dengan be:rbagai p1hak dan 

memlliki moli\as1 ~ang sangat tmggL mempunyai jiwa sosmL dedikasi tinggi 

dalam mengabdi h.epada ma.<;varakat Pcmunpin orgamsas1 dengan karah.ter seperti 

m1 terbukti efeh.tir untuk menggerakkan organJsasl. Kemampuan untuk 

berinteraksi dengan stakeholder. petugas kesehatan. Pemermtah Kabupaten 

maupun Pemerintal1 Kecamatan. anggota DPRD dan berbagai lap1san masyarakat 

sesum p:rofcsmya mempermudah organisas1 dalam melakukan komurukas1 dan 

lobbying dalam mencan sumber dana dan mob1hsasJ sosml. Hal mi sesuru. dengan 

hasil penehtian Md'tahun. N.S. SugJ\anto (2010) menyebutkan Kepenumpman 

transformasJOnal berpengaruh tcrhadap komitmen afektJJ' dan komitmen 

kontinu1tas. 

Salah satu faktor pcnentu keberlangsungan suatu orgamsas1 sukarcla 

adalah motiYasl anggotan~·a Motivas1 Anggota Badan PenvantWl Puskesmas 

adalah kepcdulian terhadap masalah kesehatan. mempunym tanggung jawab 

moral mendukung Puskesmas. dan mcmpunyai JIWa sosial untuk membantu atau 

menyadarkan orang lain. 
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Badan PenYantun Puskcsmas At mere men]adt sa\ah satu \\adah peran serta 

nm<>yarakat yang perlu di contoh oleh organtsasJ soswl Jamn~ a Kepengurusan 

Badan Pem·antun Puskesmas Aimere tidak ham·a kumpulan tokoh-tokoh telapt 

kumpulrm orang ~ ang mempunyru motlYasJ yang tinggt untuk dapat rncwujudkan 

Puskesma.'> Aimere men] ad I Puskesmas 'ang humru11s dan ben man Dari 15 

anggota Badan Penyantun Puskesmas ada yang keschananm a adalah seorang 

Pendel<t Kcterlibatan Pcndeta dalam Badan Penyantun Puskesmas A1mere 

membenkan em kekhususan tersendin_ Peran Pendeta \Jdak sa_1a mclayan1 

umatma tctap1 Juga memberi penguatan-penguatan ketmanan kepada Petugas 

Kcsehatan Juga kepada pengurus Badan Penyanlun Puskesmas yang selalu 

menanamkan buda_va ketmanan dcm ra.<>a kasth memberikan pelavanan kepada 

masyarakat. Badan Penyantun Puskesmas A1mere tidak hanya mcngkritisi apa 

~ang terJadJ dt Puskesmas tetapi _Juga mau dan mampu mencankan solusi atas 

permasalahan yang dihadap1 d1 Puskesmas Aimere Anggota Badan Penyantun 

Pus\-._esmas Atmere senantiasa siap membantu sekallgus mengontrol sJtuasJ Yang 

terJadi d1 Puskcsmas. Hal 1m tentu memberikM nilm posttif terhadap pela~anan 

kesehatan_ Mas: arakat pengguna pelayanan Puskesmas 1\imere sudah merasakan 

perbedaan sebclum dan sesudah adMya Radan Penyantun Puskcsmas At mere im 

Dampak lainnya adalah adanya pemngkatan terhadap capalM kinerja Puskesmas 

Am1crc khususnya yang berhubungan dengan ketcrhbatan masyarakat_ 

Dan kapan empink menyebutkan Setzap lndn·idu mem1hki moti\aSl 

mtrins1k dan ckstnnsik Mo\lvasJ ckstnnsik adalah motiYaSl yang bera<;al dan luar 

mdi vidu. MotiYasl ekstnnsik dapat berupa uang atau ancaman hukuman_ 

MotiYast mtnns1k adalah alasan untuk bertindak yang berasal dari dalam diri 
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seseonm_!.!. sep~rtl kesemmgan dru1 kepuasan pnbadL Kctcrlibatan da\am 

organisas1 sukmela sebagai anggota. reJm,an. anggota dt::\\ail atau pekerJa ~ang 

d1gaji lebih cenderung tennotiYasi oleh insentif tntrins1k dan aks10lo?is Dan 

hao;il penelitian tnt hampn ksduruhan anggota Badan Pem·antun Puskesmas 

menyatakan bah\\·a beker_ia sebagai Badan Penyantun Puskesmas adalah scbagai 

''UJUd kasih dan J...epedulian. sehingga insenltf ataupun upah basil kegwtan yang 

ddaksanakan tidaklah menjadt renting. 

Strachan. el a! (2012) merekomendastkan untuk merckrul J...ader kesehatan 

mas~'arakat ~ ang memiliki motn·ast dan dorongan 'ang kuat untuk memben 

la~anan dan berbagt pengetahuan kepada ma'>)arakaL 

Pcran Badan PenYantun Puskesmas Aimere sudah mcmherikan mlai posi\Jf 

terhadap perbaikan pelayanan kesehatan dt Puskesmas Aimere. Sejak Puskesmas 

Aimere bermitra dengan Badan Pen~·antun Puskesmas te\ah memben rnanfaat dan 

tclah membantu program-program kesehatan khususnya lerkmt d.engan mobiilsasJ 

masyarakat dan upaya pro most kesehatan sehingga anggapan mas\ arakat tentang 

Puskesma<; Aimere adalah milik petugas kesehatan d1 Aimcre berubah menJadJ 

milik mas~ makat Aimere. Upaya pemenuhan tehadap kebutuhan Puskesmas 

d1sampaikan olch Badan Penyantun Puskcsmas menggunakan fOrum pcrtemuan 

dan atau lo hb.,·mg dengan stakeshoder kecamatan maupun kabupatcn me!alui 

upaya Advokasi kepada pengambil kcbtjakan umurrmya untuk pcngalokas1an 

biaya guna membantu Puskesmas dalam pemenuhan sarana pra<;arana kesehatan_ 

Dan basil penelitJan 1111 dapat disampaikan balnva Badan Penyantun 

Puskesmas mempunyai kontribus1 posittf dalam mendukung pela~·anan kesehatan 

di Puskesmas Aimcre_ Beberapa Peran J ang diperoleh dan penelitian mi adalah 
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a Badan Pem an tun Puskesmas melaksanakan up a' a pen em\ asan terhadap 

kmetJa Push.esmas 

b_ Badan PenYantun Puskesmas sebagai pelaku dalam pcnyebarluasan 

mformast program kcsehatan. 

c_ Radan PenYantun Puskesmas sebagat \\ adah aspirasL 

d. Badan penyantun Puskesmas memfasilitast dan achokast kepada para 

pengambilan kebi_1akan terkait den~an pendanaan 

e. Badan Penyantun Puskesmas men_1alin k.erJasama hntas sektor dan 

Puskesmas. 

f. Badan Pen~ an tun Puskesmas sebagat l!lO\ ator Gerakan sosial. 

Penelitian mi wga mcnggambarkan hall\\ <1 Had an Penvantun Puskcsmas sebagai 

"adal1 peran serta masyarakat yang di\\uJudkan dengan beberapa k.egtatan yang 

tumbuh sebagai bentuk kcpedulian terhadap keberadaan Puskesmas Tumhuhn..,-a 

kepedulian Badan Pen~ antun Puskesmas terhadap pelayanan kesehatan dt 

Puskesmas Atmere ada!ah sebagm bentu"- peran serta yang tumbuh dan dalam 

diri anggota scrta adanya pengaruh atau dorongan dan pihak luar dari Badan 

Pen~·antun Puskesmas. Scbelum dibentuk Badan Penvantun Puskesmas, 

masyarakat sudah mempun~-m kcmmmn untuk membantu dan mendukung 

Puskesmas namun tidak terlaksanak oleh karena belum mengetahUI mekanisme 

dan birokrast yang harus dilakukan. namun dengan adanya fasthtasi Pemcnntah 

Kabupaten dengan du\-.ungan dan AIP-MNH (Australia lndonesmn Partnership 

Maternal Neonatal Healtly) mala bcntuk peran serta masyarakat dapat disalurkan 

mela1ui wadah yang selanjutn~a d1kenal dengan Badan Penyantun Puskesmas_ 

Sesuai teori yang disampa1kan oleh Duseldorpp (1981) maka bentuk peran serta 
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\atl~ d1tun1uUan o!eh Badru1 Pen,·antun Push.esmas termasuk peran serta Spontan 

dan peran se11a tennduksL Atau bentuk. peran serta ~·ang diWUJudkan oleh Badru1 

Pem-antun Puskcsmas dapat di sebutkan seba~m1 peran serta kolaboratif antara 

peran serta spontan dan peran serta tennduksL 

2_ Bentuk dukungan sosial (so~·wl YUpporr) Badan PenYantun Puske.smas. 

Bentuh. dukungan sos1al yang dtgunah.an dalam penehtmn 1111 dllihat dan 4 

kategon Yaitu: duh.ungan tnfonnast. dukun~an enlOStonal. duh.ungan mstrumcntal 

dan dukungan appraisal (pemla1an/penguatan). 

Penelitian 1111 menun)ukkan bentuk dukLmgan sosial \ang d1berikan Badru1 

Pen~antun Push.esmas Aimerc h.epada Puskesmas ada!ah-

!Jukungan dalmn hentuk mtiJrmosL ~'altu Bentuk dukungan Radan PenYantun 

Puskesmas adalah hal-hal ~ang menduh.ung puskesmas dalam upaya promosi juga 

memobihsast ma.;;;yarakat h.e push.esmas Wltuk memanfaatkan Puskesmas_ 

Pen~ ampman ~ ang dliah.ukan oleh Badru1 Pcnyantun Push.esmas s1fatnya sangat 

umum seperti pen~·a~npatan mfonnasi J...esehatan atau program unggulan sepcru 

Rcvolusi KIA, Sanitast Total Berbasis Masyaralat scrta penanganan g1zi buruk 

Pem ampaian mformast olch Badan Penyantun Puskesma.;;; disampaikan pada 

rapat atau forum pertcmuan baik di kabupaten, Kecamatan atau diluar wt!ayah 

Kecamatan Aimere. 

Du!amgan soswl dalam ben!uk d11kungan emoswnal: Badan Pcnyantun 

Puskesmas la~·aknya sebagm keluarga ~ang dekat dengan anggota J...e!uarganya_ 

Hal tnJ nampah. dan kemampuan Badan Pcnyantun Puskesmas mau 

mcndengarkan J...eiuhan atau permasalahan pelayru1an kesehatan dan secara 

bersama mcncarikan solusi terhadap permasalahan pelayanan keschatan Selain 
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bersama-sama mencankan solu!'a tcrhadap pcrmasalahan Yan!!. d1hadap1 

Pusl..esmas_ Radan Pen;. an tun Pusl..esmas JU"a sebaoai . 0 0 motn·ator dalam 

pembenan la\·anan Puskesmas Auncre_ 

JJukungan .\OSia/ da!am hcntuk dulamgan instrumentul adalah bantuan yang 

d1berikan dalam bentuk pembangunan dan memfungsikan kembail unit bangunan 

~ang tidal... difungs1kan sesum peruntukmm~a ymtu pembm1gunan kontruks1 dan 

rehabilitas1 nngan bangunan Yang ada di Puskesmas. Bantuan \ ang ddakukan 

membcrikan nilai pos1tif karena upaya perbaikan ataupun pembangunan yang 

dilakukan tentunva akan sangat membantu Puskesma<; dalam penyeleggaraan 

layanan J...eschatan lebih cepat 

J)ukungon sosw/ do/am hcntuk dukungan appnn)a/ (pcnguatan) berbentuk 

pemlaian pos1tif dan penguatml J...eimanan agar petugas J...esehatan menulik1 

konutmen dalam memberikan la~·anan y-ang berlualitas. petugas merasa dihargat 

dilll dialui eksJslensm;.-a, sehmgga menambah motivas1 dan rasa tanggung Jjawab 

mereka untuk terus mendukung Puskesmas menJadi Puskesmas vang cfd\lf dan 

res pons if. Dukungan soc1al yang diberikan oleh Bad an Penyantun PuskL'smas 

Bentuk keg1atan dukungan sosial (wcwl support) o!eh Badan Pen~·arltun 

Puskesrna<> Armere menunjang pclayanan kesehatan d1 Puskcsma<>, adalah sebagm 

benkut 

a_ Mcmbcnkan motivas1, mediasi dan fasilitasr 

Badan Pem·antun Puskesmas Aimere sebagai motivator bagr petugas 

Puskesmas matrpun kcpada masyarakat. MotiYast oleh Badan Pcnyantun 

Puskesmas kepada Puskesma<; dilakukan dengan penguatan nila1-nilai kermanan, 

kunJungan Badan Penyantun Puskesmas ke Puskesmas untuk berdiskusi dan curah 
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pendapat tentan.u renomena \ anl! ber\..emban!-" di mas\·arakat sebagat \\ UJUd 

J..emitnu1n l'vledtast o\eh Badan Penyantun Puskesmas dilakukan apabda terJadt 

persoalan tntemal di Pus\..esmas yang tidaJ... dapat diselesatkan oleh mternal 

Puske~mas. Fasilttasi yang ddakukan dalam mereallsastkan perencanaan 

kebutuhun Puskesmas_ 

Dan has!\ pene\itian tnt rnenunJukkan Badan Pemantun Puskesmas 

memamkan banyak peran. termasuk penYediaan la\anan dan bertindak seba~m 

motor penggerak ataupun motivator sebagai bentuk tanggung ja\\ab pubhk. Dari 

berbagai kegtatan dan upaYa Yang dilakukan Radan Pem·antun Puskesmas 

bennitra dengan Puskesmas dan hast! peneltian mi menunjukkan balma peran 

Badan Pem·antun Puskesmas adalah sebaga1 mediator_ meml'astltlast dan 

advokasi atau Peran advokasi menyediakan rorum untuk men~ uarakan 

kepnhatman pasien dan keluarganva serta memberikan kontribusi untuk 

partistpasJ . sedangkan hal terkaJt dengan Jems cara Ia~ anan teknis layanan 

kesehatan tidak dilakukan atau Badan pcn\-antun Puskesmas belum mcmpunYai 

jenis layanan spesifik dalam mendukung layanan Puskesmas. Hal im ada 

kesesuman dengrm ha<;J! penehtian y·ang dilakukan oleh Hartono. RP (2015) 

tcntang Pengaruh beban kcrJa dan dukungan social tcrhadap kmerJa karyawan 

dcngan stress kerja sebagat Yariable inten·enmg_ Dengan kes1mpulan yang 

d1sampaikan bahwa dukungan social berpengaruh posttif terhadap kine~1a 

pera\\at_ 

b. Membangun Sarana Prasarana pendukung di Puskesmas 

Sejak Pembentukan dan berfungsmya Badan Penyatun Puskesmas, telah 

banyak membantu Puskesmas. Badan Penyantun Puskesmas Aimere 
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mcmbm1~un selasar ,·an,e ml:nghubum!h.an antara ruangan UGD. Ruanp_ Rcrsalm 

dan Ruang Rm,at I nap Umum dan Rehabilttast Rumah Tunggu dan Pembangunan 

Garasi J...endaraan Puslm~ Tcrban_!mnnYa selasar till berdampak adam a 

J...emudahan dalam pela~anan dan Unit Ga\\at Dm-urat kc Ruang Rawat lnap di 

Puskesmas Atmere. Kemanan dan kecepatan rcsoon lime persalinan dan 

J...esiapsiagaan ruJukan_ Upa~a tm juga mcmberikan rasa J...enyamanan bagi pasten 

dan pengmvasan lebih mlensif oleh petugas J...epada pas1en Yang mengmap. 

Penyelenggaraan kegmtan dimaksud scJ3J... perencanaan. pelaksanaan 

sampm terbangunanva sarana penun]ang sepenuhnva dilakukan oleh Badan 

Penyantun Puskesmas dengan melibatkan mas~ araJ...at. Hal im sesuru dengan 

peneltttan '\:ang dilakuJ...an D~'ah Purbandan Mula! Utam1 (2008)_ memehutkan 

Partis1past sudah mmencapai tahap pengendaltan penuh oleh karena dana 

kontingenst dikelola dengan melihatkan \\·ar_h'a mulat perencanaan dalam 

penyusunan proposal dan rcncana tckmsnya dan pada tal1ap pembangunan dan 

pemeliharaan dilaksanakan dengan kerp hakli (swaJ...arsa). 

c. Melaksanakan pcnyebarluasan IniOrmasJ 

Badan Pen~·antun Puskesmas dalam mendukung pelayanan keschatan di 

Puskcsmas At mere Juga ikut serta dalam pclaksanaan promosi kesehatan terbatas 

pnda program unggulan, misalnya Re\olust KIA. Sanitas1 Total BerbasJs 

Masyarakat dan penmgkatan g11:1 ma<>yarakat. Pelaksanaan Promos1 dilaksanakan 

pada forum rapat maupun moment in f(mnal berkumpulnya masYarakat. Hal 1111 

juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasbudi P_Ambarita,dkk ( 

2005) menyebutkan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat 

tentang penyakit, secara efek1if dapat ditingkatkan melalut keg~atan penyuluhan_ 
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Pcneil\lan 1111 )uga mcngkaJI tentan!J Mana)emen Badan P~nYantun 

Puskcsmas Airnere dan dtanaltsts menggw1ak.an pendd.atan pada luna aspek 

fundamental dan orgamsast k.esehatan Yaitu: (a) dasar peng.organisas1an. (h) mis1 

atau luJurut (c) jems layanan ~ang dtberik.an dan metodc layanannya (d) proses 

mternal dM struktur tala kelola. serta (e)metode pengelolaan sumber da~·a Kellma 

1-..ategon tm didasarh.an pada asums1 dasar tentang organisas1 sis tern terbuk.a. Input 

diidentifibst melalm cara mengelola sumher da\'a proses diidentifikas1 melalui 

proses mternal dan stslem lata kelolanya serLa output diidentdik.as1 melalui Jems 

layanan dan metode pela."<Ulan (Wililams & Finle~'. 2002). Hal mi dilakukan 

untuk mengetahut seJauhmana k.eberadaan Badan Penyantun Push.esmas Atmere 

sebaga1 \\adah peran serta masYarakat dalam upa~·a mengemban?k.an Radan 

Penyantun Pusk.esmas k.edepan. 

a Dasar pen~organ1sasmn 

Da<>ar pengorgamsa<>Jan Badan Pcnyantun Puskesmas adalah sebagai 

organisasJ '\ ang membenkan dukungan sostal kcpada Puskesmas guna menun)ang 

pelayanan keschatan menuJU Puskesmas yang etektif dan responstf 

Model orgamsasi \ ang berbasts mas~ arakat seperti Badan Petl', an tun 

Puskesmas adalah Organtsast~orgamsasJ mi muncul sebagm tanggapan tcrhadap 

tdentifikast serangkatan kebutuhan masyarakat atau pengaduan mas\arakat .,ang 

tidak ditangani oleh program pemenntah atau lembaga formal. 

Misi dan tujuan Badan Pem·antun Puskesmas Aimere adalah 

memngkatkan kualitas dan kuantitas Puskesmas Aimere dengan mengajak 

masyarakat dari sek.tor formal maupun mformal untuk mendul..ung program 

kesehatan yang dilaksanakan di wtlayah Kecamatan Aimerc. 
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Aadan Pem·antun Pusk<!smas senng diminta untul m~n_1:1d1 narasumber pada 

keg1atan kemasyarakatan seperti pada pelatdwn atau soslallsaslc pembentukan 

orgamsas1 pedull kesehatan. mauptm dalam upaya Promos1 kesehatan 

Jems layanan yang diberikan Badru1 Penyantun Puskesmas Atmere adalah 

mendukung UpaYa Kesehatan perorangan d<m Upay·a Kesehatan Masyarakat Yan.~ 

menit1k beratkan pad a Upa~ a Pro motif dan PreyeniJf Jenis met ode lay anann~ a 

dllabanakan melalui pemaparan hasil perubahan yang dJ\akukan oleh 

Puskesmas A1mere. Hal im menunJukkan peran orgamsas1 sukarela dalam hal m1 

Badan Pem·antun Puskesmas sebagai sumber informas1. memben peny·adaran dan 

pcngetahuan tentru1g pentmgnya masyarakat dalam pembangunan kcsehatan. 

UpaYa lmn dan peran Bad an Peny an tun Puskesma<; ndalah mcrubah 

penlaku petugas dru1 masyarakat pengguna layanan puskesmas melalUI 

komunika'>i interpersonal seperti konselmg tndmdu petu~as puskesmas Aimere_ 

Pendekatan im membantu mengubah perilaku mdn idu petugas untuk leb1h peduh 

dengan pclaYanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. m1salnYa 

masyarakat mcmanfaatkan sarana Puskesmas Aimere scbagai tempat bcrobat 

maupun sebagai tempat konStilta<ll tcntang kesehatan. 

Kepengurusan Hadan Penyantun Puskesmas Aimere sebanyak l 5 orang 

dan y·ang aktif hanya I 0 orang. ya1tu. I orang sebagm Pendeta d1 Gcre_Ja_ (J orang 

adalah Tokoh Masyarakat yang bekerJa sebagm PNS dt Kantor Camat A1mcre l 

orang. I orang Tokoh orang Kepala Desa dan I orang Tokoh \\Untta_ Scpuluh 

anggota terscbut berasal dan bcrbagai sektor di luar kcsehatan Dalam 

penvelenggaraan kegiatan Pengurus Badan Penyantun Puskcsmas bekeJ]a secara 

kolektif. 
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Fah.tor Kep~m1mpman Badan Pcny::mtun Pusk.:smas san~at domman 

dalam menJalm komurukas1 mternal maupun cksternal Set1ap l-.eg1atan selalL1 

dtkomunikastkan oleh ketua kepada an~uota secara lam.!sunp_ maupun ltdak 

langsung_Pengambilan kcputusan dalam setiap kegiatru1 dilal..ul..an o;ecara 

bersama-sama. \\ alaupun t1dal.. se\alu mel aim pertcmuan tatap muka_ 

Badan Pen~ antun Puskesmas dalrun melal..sanal..an peran dan tugasnya 

Hdak mengharapkan tmbalan dalam men)alanl..an tul,!asnya !..arena mereka 

menyadari balm a organisas1 Badan Penyantun Puskesmas Allnere im bersifat 

sosial. KenYataan m1 berbeda den~an penelitian Yang dJial..ul..an olch Green dalan1 

WHO (2003) yang menemukan tmggmya tmgl..at tumuver di l..a\angan rela\\'an 

konselor men_HISUI karena mengharapkan upah_ Relm\ an lamnYa bertahan 

mclalw hubungan pnba(h. adanya puJIUO dan pcngal..uan 

EYaluas1 kineqa belum pernah dilahukan oleh Badan Pem·antun 

Puskcsmas Aimere terhadap anggotanya. evaluas1 han~a di!akul..an pada alhir 

tahun yaitu sebagm bcntuk pertanggung]awaban l..euangan yang diterima oleh 

Badan Penyantun Puskesmas A1mcrc. 

Badan Penyantun Puskesmas Aimere adalah sebagru mtlik bersama, 

walaupun pcnd1rian Badan Penyantun Puskcsmas hanya dikukuhkan dcngan SK 

Camat tetap1 mercka sepenuhnya mdependen karena SK tersebut han_va 

d1maksudkan untuk mcndapat pengakuan resm1 (legal) dalam melal..ul..an setiap 

abifitas di wilayah Kecamatan Aimere. 

Kcberlangsungan (\"ustainah/e) Badan Pcnvantun Puskesmas Aimere 

memerlukan pengelolaan sumber daya manusia vang lebih professiOnal. Saat mi 

masalah yang dihadap1 Badan Penyantun Puskcsmas Aimere adalah ketcrbatasan 
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_JUmlah dan \\al-.tu ang:_uota Sehmgva anu!!.ota nampaknYa ham a berkumpul J..etika 

ada momen tertentu sap seperti kegtatan Musrenb<mg. pertcmuan rvtmtlokakar~a 

lmtas sektor dan forum rapat ,·anf' d1adakan oleh Camat \\·alaupun sebenarm a 

mercka tetap menjalin 1-.omuniJ..asi secara tak langsung melaiUI telepon maupun 

SMS. Keberlangsungan Badan PenYantun Puskesmas men_iadi permasalahan 

sendin_ karena Badan pen~antun PusJ..esmas secara legalttas d1anggap sebagat 

kelompok orang-orang 'ang pedu!J_ Sesuw a luran peraturan penyebutan Bad an 

ataupun Lembaga seharusn~ a mcmenuhi persyaratan terkait syarat legailtas yang 

ada_ Selam tlu kepengurusan Radan PenYantun Puskesmas perlu mendapat 

perha!Ian J...arena organisas1 mi membutuhkan personal yang benar-benar mau dan 

mampu bekeqa sukarela dan mcmpum·m \1\\ a J..nsih Badan Pem·antun 

Puskesmas Aimere harus ada sislem pengkaderilll atau regenerast dilll memperkuat 

janngan serta menJahn kemitraan d~ngan or~amsasi lmnnya mulai dari tingkat 

loJ...al, naswna\ maupun internasiOnal unluk menjamin leberlangsungan orgamsasi 

Keterbatasan Badilll Penvantun Puskcsma.;; Aimere karena tidak memiliki 

kantor dan sarana prasarana operastonal yang lam akibatnya pengars1pan 

admm1strast dan !aporan terscbar dan sulit d1peroleh kalau dibutuhkan dengan 

segera. Bcntuk kontribusi anggota yang telah d1benkan berupa \vaktu untuk 

meng1kuti kegiatilll, memanfaatkan kedudukan dan keah!ian masmg-masmg, 

pulsa telcpon dan pcnggunaan alai transport pnbadi. Hal mi scringkali tidak 

disadan oleh anggota sebagm bentuk kontribusi mereka_ Badan Penyantun 

Puskesmas mengasums1kan bcntuk kontribus1 anggota didominas1 dalam bentuk 

materi ataupun keuangan. 
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Setiap oran~ berkontnbus1 denuan cara sendm dan lldak per!u atau t1dak 

pantas untuk mencoba menghllung kontnbus1 relat1f mas1ng-mas1ng onlllg Hal 

\ ang sama pad a orgamsas1 sukarela setwp oranu memberikan kontnbus1 

didasarkan pada bakat sendin. kemampuan dan prefcrcns1 dan tldak ada upaya 

untuk mencatat kontribus1 UpaYa untuk me\acak hal-hal Yang akan memakan 

\\ aktu dan cnergi akan menghambat pelayanan Leb1h bmk bak.at mdn 1du dan 

ener~1 dihab1skan untuk benar-benar membenkan laYanan daripada 

mengembangkan prosedur adm1mstratifyang tidak perlu. 

Sumber pendanaan Badan Pen:-:antun Puskesmas Aimere pada U\\a\m·a 

d1peroleh secara mandm melalm sumbangan dan masmg-masmg anggota Dalam 

pcnggalan_l!an dana snn~at dominan dilakukan oleh Ketua Badan PenYantun 

Puskesmas A1mere. Seluruh kegiatan yang dilakuk.an Badan PenYantun 

Puskesmas A1mere se]ak d1bentuk dan dikukuhkan dcngan terbitm'a SK Camat 

Amerc tentang Badan Penyanlun Puskesmas Aimere. maka sccara bertahap sejak 

2012 sampm 2014 Pemda memberi bantuan dana dalam bentuk Bantuan Sosial_ 

lladan Pcnyantun Puskesmas mengajukan dana 1111 melalm pengajuan proposal ke 

Bupati Permasalahan dalam pengelolaan men_iadi masalah oleh karena karena 

ketidaktahuan mercka mengenm cara pengclolaan dana untuk orgamsas1 

mdependen dan adanya muta.<;i mengakibatkan adanya dokurnen keuangan ~·ang 

tidak b1sa ditemukan dan lldak ada p1hak yang me\va_pbkan mcreka untuk 

mempertilllggungja\\ abkan dana-dana yang telah dtperoleh namun sebagm bentuk 

transparans1 dan rasa tang~;ungjmvab Badan Penyantun Puskesmas Aimere tetap 

menyusun laporan keuangan dan disarnpmkan pada saat rapat akhir tahun 

sekaligus menyusun dan mcnetapkan rancangan keg1atan baru tahun berikutnya. 
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Badan P~twantun Puskesmas merupaL:m or\..!amsast snetal k.:mas\ arakatan 

yang ttdak merntltkt laporan pendana..'1n sesuat rnck<ullsmc p~ncatatan dmt 

pelaporan kewmgan seperti Lembaga s,,adaYa Mas,arakat bcsar \'<ID'-! didamlt 

oleh donor. Hal tm mengakibatkan admmtstrast Bad<m Pen~antun Puskcsrnas 

memadi apa ad<mya Kedepan diperlukan upant pemhelataran tcrkatt dan 

btmbmgan tekms tentang tertib admnnstratne pengelolaan orgamsa<;t dan 

keuangan or~anisast 

Badan Penyantun Puskesmas Aimere tidal bisa sendm. karena masth 

memerlukan dukungan dan kerjasama den2:an berbagru pihak Salah satu hukttma 

adalah kerJasama dengan orgamsast PKK . Pengusaha LokaL Kepala Puskesmas 

Aimere _ Pemerintah Daerah. DPRD Yang membantu mereka dalam memperoleh 

bantuan d:ma. 

Birdsell ( 200 I) apapun peran mereka. orgatltS<lSt-or.~amsast sukarela 

menghadapt tantangan ~ang sama yaitu kurangn)a sumber daya_ pcndanaan 

jangka pendek. ekspcktast penenma iasa dan mengembangkan kemitraan \ ang 

bermakna dengan lembaga-lcmbaga utama. 

Badan penvantun puskesmas Aimere merupakan organtsast soctal ~·ang 

terdm dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala Dcsa serta unsure 

mas~aral..at umum dengan berbagai keterbatasanya telah menun]ukkan eks1stens1 

yang ba1k mendukung pelayanan kcsehatan di Puskesmas A1mcre_ Hal tnt SeJalan 

dengan peneltttan Yang dilakukan oleh Erich S P Manolang ( ) tentang peran 

tokoh masyarakat dalam pcrcncanaan pembangunan dcsa menytmpulkan bahwa 

Partisipa<;t tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah 
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rnenghasilkan perencanaan pembangunan \an<..>: efekt1f untuk menln,'!katkan 

pembangunan serta pnnstp demokras1 

Kirmwa Or~anisast sukarela sepert1 Hadan Pl."n\nntun Puskesmns A.tmere perlu 

dtaprestasl dm1 diperhattkan. salah satu upaya ~ ang dapat dilakul..an adalah 

mengembangk<m Badan PenYantun Puskesmas sebagai salah salu orgamsasi le!,!al 

dan berbadan huk.um: l'vlemberikan pcmahaman dm1 pen6:ruatan kapas1tas bag1 

Anggota Badan Pen~·antun Puskesmas tentan~ pro>:Jrmn kesehatan Guna\\·un_ 

Muhtar (2010) dalam penehllan tentang Kontnbusi Orgamsas1 Sostal dalam 

Pembangunan Kesejahteraan sociaL mennu11paikan Manfaat dan aktmtas 

organ1sasi sosml tidak hanya sampm pada bat as penenma pela~ anan namun telah 

berdampak luas pada masYarakaL Keberadaan Org_anlSasl soswl merupalan 

potensi besar dalam kerangka reailsasL pembangunan kesejahteraan sosml; 

PeJa, an an Yan2 dibenkan orgamsas1 pad a dasarnq Ielah terkonsentra.:;i pada 

permasalahan soswl )Ung ban:--ak te~Jad! di ILngkungannya. Pelayanan ~ang 

diberikan pacta dasarn'a tidak han~a sekedar penge1m\ antahan dan pembangunan 

kesejahtermm sosial dt lndonesm tetapi secara pohtis Ielah membenkan kontnbust 

kepada kebi_1akan_ 
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A_ Kesi!1_1J1lllan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

I. Peran Badan Penyantun Puskesmas A1merc mendul\ung perbrukan pelayanan 

l..esehatan d1 Puskt:smas Aimere meml]u Puskesml1~ Annen~ Yang efektif dan 

Respons1f. ymtu 

a_ Badan Pen\'antun PusJ...esmas melaksanakan upa\'a pcnl..'U\\asan terhadap 

kmerJa Puskesmas 

b Hadan Pem·antun Puskesmas seba~at pelaku dalam pen~:ebarluasan 

mformast program kesehatan_ 

c. Badan Pcm-antun Puskesmas seha!..'al wadah aspnas1 

d_ Badan penyantun Puskesmas memfasdJtasi dan Mhokasi l..epada para 

pengamhilan kchJ_~akan terkmt pemenuhan kebutuhan ang~aran. 

membenkan edukas1 dan motiYasi. fasilitas1 kebutuhan 

e. Badan Pemantun Puskcsmas men1alin keqasama ltnta<; sehtor dan 

Puskesmas. 

f_ Bad an Pcm antun Puskesma<; sebagai mO\ ator Gerakan. 

2. Dukungan Sosral Badan Penyantun PusJ..esmas Armere dalam mendukung 

pela\·anan kesehatan dr PusJ..esmas Armere di\\ u]udJ..an dengan kegialan 

ad\·okasi. medias!. fasi litasL pembangunan sarana penunJang dan ikut scrta 

dalam upa\·a penwbar\uasan mforma..<;I kesehatan_ 

3 Bentuk peran serta Badan Penyantun Puskesmas Aimere sebagm \\-adah 

peran serta mas~ arakat dikatagonJ..an sebagai peran serta kolahorall( _\·aitu 

adan) a perpaduan antara peranserta .1pontan dengan peranserta terinduk~·I. 
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~ P~nelit1an im \U~a mcmm)ukkan pem..:o~lolaan Radan PenYantun Pu~kesmas 

A1mcrc masih sederhana dan dan aspek. admm1stn151 serta !egahtas bdum 

optimal. namun dukun.'!an \ ang diberikan kepada Pusk.esmas menun)ukkan 

has1l pos1tiL Hal m1 d<tpat d1hhat dan cap man pela~ an an puskesmas terkmt 

dengan moh1l!sa'i1 mas\·aral-at men~alami penmukatan ~·an~ Sl\?11lfkun \Uitu 

menmgkatnya cakupan kunJungrul pas1cn. 

B. Saran 

Peran Badan Penyantun Puskesmas A1mere dalam penelitian menunJukkan 

hasli positifmenduk.ung pela~anan kesehatan d1 Puskesmas Aimere. sehingga 

untuk keberlanjutann~ a maka kemitraan antara Badru1 Penyantun Puskesmas 

dengan Puskesmas A1mere pcrlu d1pertahankan dan ditingkatkan 

2. Dalam rangka keberlanjutan ekst.\'!C/1.\"1 dan Dadan Penyantun Puskesmas 

Aimere harus ada s1stem pengkaderan atau regeneras1 \·ang mempum-aJ 

kemauan dan kepedulian terhadap k.esehatan d1 mlayahnya serta 

memperkuat _1anngan melalui kemitra.·m dengan organisas1 pemcrhati 

kesehatan lamnya dan adanya upaya pengembangan kapasltas dan Badllil 

PenYantun Puskesmas dalam rangka legalitas sebagm organisasi mas\arakaL 

3 Sebagm salah satu bentuk apresmst atas keberadaan Badan Pen~·antun 

Puskesmas maka Dmas Kesehatan Kabupaten Ngada agar membenkan 

dukungan sumber daYa. membcnkan b1mhingan tek.ms tentang pengelolaan 

program kesehatan serta pen1ngk.atan kapa.;;itas terkait dengan tala kelola 

organJsasl kemasyarakatan. 
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Lampiran I 

PERMINTAAN MENJADIINFORMAN 

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara!Saudan 

Caton Informan 

Dengan Hormat 

Sa~a yang ber1<mda Iangan d1 bm\ah inL adalah MahastS\\a Pasca 

Sar:1ana Program Studi Magister Admtmstrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ 

Kupang 

Nama : I Gusti Agung Ketut A1·tanaya 

NIM : 500652525 

Akan mengadaJ...an penehtian dengan.Judul "'Badan Pen~antun PusJ...esmas 

sebag<u "-adah Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan 

di Puskesmas Aimere Kabupaten Ngada NTT' 

UntuJ... keperluan studi, maJ...a say a mohon kcsediaan 

Bapak/Jbu/Saudara!Saudari untuk berpartisipasi sebagat mforman dalam 

penelitmn im. Kerahasman informas1 dari Bapak/Ibu/Saudanv'Saudan saya Jamm 

dan akan digunakan hanva untuk kepentingan akademik dan untuk 

mengembangkan pelayanan kesehatan yang lebih ba1k serta tidak d1pcrgunakan 

untul maksud lam_ Indentitas Bapak/lbu/Saudara!Saudan tidak akan d1publlkasi 

Jtka Bapak/Ibu/Saudara!Saudan bersedta.. kiranya dapat menandatangani 

pemvataan J...csediaan men]adi mforman dan bila tidak berscdia mcnjadi informan 

maka ttdak ada paksaan. 

Atas ker]asama Bapak/Ibu/Saudara!Saudari saya ucapkan terima kasih 

Bajawa.. 20J(i 

Peneliti, 

I Gusti Agung Ketut Artanaya 

1 

42763.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Lampitan 2 

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADIINFORMAN PENELITIAN 

Untuk penelitian dengan _]udul ·· Badan Penyantun Puskesmas sebaga1 

\vadah Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung PelaYanan Keseha1an d1 

Puskesmas Aimere Kabupaten Nggada NTr·. 

Yang bertandatangan di bawah im 

Nama 

Umur 

Jems Kelamm 

Peker_iaan/Jabatan 

Pend1dikan 

Alamat 

Setelah mendapat penjclasan tentang maksud dan tu.Juan serta manfaat 

penehtmn, dengan 1m saya men:v·atakan bersedia berpartJSlpasJ menJadJ m!Orman 

penelitian yang dilakukan olch saudara I Gusti Agung Ketut Artanaya MahasJS\\a 

Pasca Sarjana Program Studi Magister Admmblra:>t Publik lJtm er~ita" Terhuka 

UPBJJ Kupang 
Demikian pemyataan 1111 saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan 

dan smpapun_ 

Ba1awa. 2016 

lnforman, 
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Lampi.-an 3 

PANDUAN WAWANCARA 

BADAN PENY ANTUN PUSKESMAS SEBAGAI WADAH 

PERAN SERT A MASYAI<AKAT MFNilUKUNG PELAY ANAN 

KESEHATAN Dl PlJSKESMAS AI MERE KABUPATEN NGADA NTT 

KLPALA DIN AS KESrJ-IAT A'.; KAGCPATC0: 0:GADA 

lnforman · 

KEPALA DiNAS KESEHATAN KABLiPATEJ\j j>..j(JAIJA 
Tanggai/Waktu .... /. 

Nomor lnforman 

Karaktenst1k lnforman 

Umur 

Jems Kelamin 

Pek.erJaan!J abatan 

A Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada dalarn menmgkatkan Pelayanan 

Kesehatan d1 Puskesmas 

Upaya apa sajakah yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Ngada Jalam meningkatkan pda~anan tcschatan d1 Pusk.esmas Ji 
Kabupaten Ngada'1 Secara khusus d1 Puskesmas A1merc'1 

2_ Bagaimana dengan reb'Ulasi yang harus dilakukan Dinas Kesehatan 

terk.ait UU Numu1 36 tahun 20m Jau Penneni...es Nomor 75 tentang 
Puskesmas') 

3 Harnbatan apa saJa ~-ang dihadap1 oleh Dmas Kesehatan dalam upaya 

men1ngkatkan pelayanan kesehatan d1 Puskesmas·! 

B. Tanggapan mengenm Radan Penyantun Puskesmas 

Menurut bapaklibu. bagaimana peran BPP Jalam mendukung 
pelayanan kesehatan d1 Puskesmas Aimere? 

2. Menurut bapak/ibu Selain llPP, apakah ada organisasi masyarakat 

atau orgarusas1 voltultary kesehaian lamn~a yang ada di Kabupaten 

Ngada? Apakah data data resminya? 
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3 Ragannana cara Dinas Keschatan meniahn k.eriasama/kemitraan 

dengan orgamsast-organtsast tersebuL k.hususnya dengan Badan 

PcnYantun Puskesmas' 1 

4 Baga11mma bentuk. Jukungan pcmennwh (Dina.;, 1\:.eschatan) dal<ttn 

mensuport ak.s•/k.egmtan yang dilakuk.an Dadan Penyantun Puskesmas 

atau orgamsasi Yoluntary k.esehatan lamnya? 

J_ Apa\..ah orgamsas•-organisas• rolumary seperll Badan PenyantWl 

Puskesmas dapat memmta dana dan pemerintah (Dinas Kesehatan), 

_pka ya bagaimJna proscdumya·) 

6. Adakah k.endala yang bapak./ibu anggap dapat menghambat 

suistanabi\lty Bad~m Pen~antun Puskesmas d1 Kabupaten Ngada 

7 Mcnurut Jbu apa solusi yang perlu dllakukan tcrkait dengan 

keberlanjutan BPP 
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Lampimn 4 

PANDUAN WAWANCARA 

BADAN PENY ANTUN PUSKESMAS SEBAGAI WADAH 

PERAN SERT A MASY ARAKAT MENDUKUNG PELAY ANAN 

KESEHATAN Dl P!JSKESMAS AIMERE KABlJPATEN NGADA NTT 
KEPALA DIN AS J(FSEIIAT A0: KA!lL:PATEi': NGADA 

lnfonnan · 

KETUA BADAN PENYANTUN PUSKESMAS 

Tanggal/Waktu .I . 

Nomor lnformlli1 

Karaktenshk lnforman 

Umur 

Jenis Kelamm 

Pekeqaan/Jabatan 

I Bagaimana BPP merencanakan kegiatannya? 

2 Baga1mana BPP melakukru1 kcgiatannva') 

3 Bagmmana anggota HPP (relawan) berkontnbus1 untuk organ1sas!':' 

4. Bagaimana Bapaklibu mengangkat anggota BPP (relawan) 

mempertahankan mereka'' 
don 

5 Bagmmana Bapaklibu menge\aluasi kmerJa BPP? Dan smpa yang 

memutu.skan dasar kriteria eYaluasi tersebut? 

(,_ Darimanakah sumber pendanaan yang mentlukung opera'iiunal BPP"/ 

7. Apakah BPP bekerJasama dengan orgamsasi/lembaga lain'? Apakah 

diformalb.n/ada pcrj:mjian tertulis'_l 

X. Apakah BPP memiliki laporan berkala (nllSalnya laporan tahunan dll)? 

9. Apakah ada pertemuan rutin anggota BPP ? 

10. Bagaimana hubungan BPP dengar1 pemerintah (Dma.s Kesehala...'l 

Kabupatcn Ngada dan atau Kecamatan Aimere)? Bagmmana bentuk 

dukungan yang dibenkan? 
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II Adak.ah hambatan 'ang ,·ane telah. scdang dan k.emun>!k.man ak.an 

dthadapt BPP dalam melak.sanakan k.egtatatm~ a dan untu!... l.;elangsungan 

hidup BPP di Kecamatan Atmere '1 (mternal maupun ekstemal) 
12_ Bcrdasarkan pcngalanlan. apal..ah lmmbalan 13Pl''' (crulalli<llo.:g!ilm.nna" 

13 Mcnurut bapak/ibu bagmmana solus1 mcnghadap1 hmnbatan tcrscbut 
14 Bagaimana pandangan Bapak scbagai Ketua ilPP terhadap pclayanan kcschatan 

d1 Pnskcsmas A.imcrc. 

15 Bcrdasarkan pengalaman terscbut apakah masih ada hal-hal ~-ang pcrlu dilakukan 
pcrubahan'' Berikan contoh riil yang kiranya pcrlu dilakukm1 pcrubahan_ 

16_ Scbagai pcmcrhati Puskcsmas apakah BPP juga mcmpromosikan program 

ataupun mempublikasikan perubahan yang tctjadi di Puskcsmas Aimcrc kepada 
mas\arakat? 
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Lamp iran 5 

--~ 
PANDUAN WAWANCARA 

BADAN PENY ANTUN PUSKESMAS SEBAGAI WADAII 

PERAN SI'RfA MASYARAKAT MENDUKUNG PI'LAYANAN 

KESEHATAN DI PUSKESMAS AlMER!' KABUPATEN NGADA NTT 

KEPALA DIN AS KESEHATAN KABUPATEN NGADA 

lnforman 

ANGGOTA UAOA:\' PEI\Y ANTlJI\; PCSKES~IAS 

Tanggal/Waktu j 

Nomor lnforman 

Karakteristik lnforman 

Umur 

Jems Kelamin 

PekerJaan/Jabatan 

I Mengapa saudara bergabung dalam Badan Pem an tun Puskesmas Aimere? 

2. Bagmmana menurut saudara pemhag.an tugas di dalam Badan Penyanttm 

Puskesmas Aimere? 

3_ Apakah saudara rutin mengd,:,ull pertemuan atau kegmtan Badan 

Penyantun Puskesmas A1mere? 

4. Apakah saudara 1kut menyusun rencana kerJa Badan Pen:vantun 

Puskesmas A.Jmere·) 

5. Apakah bentuk kontribus1 ~ang saudara berikan pada Badan Penyantun 

Puskesmas Aimere terutama sesum dengan profes1 saudara? 

6. Apakah saudara pernah turw1 langsung bei1emu dengan kdompok sasaran 

dari Badan Penyantun Puskesmas A1mere? 

7. Bagaimana hubungan keqa antar anggota Badan Penyantun Puskesmas 

Almere? 
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R_ Adakah hambatan yam__, \am: telah. sedm1.!! dan kemun_ekman alan 

dthadapt Bad an Pen~ an tun Puskesmas Aunere dalam melaksanakun 

kcgiatannya dan untuk kelangsungan hidup Badan Pen~antun Pusl.esmas 

Annere'' (tntemalmaupun d.sternal) 

9. Berdasarkan pengalaman saudara, apakah hambatan dalam pelayanan 

puskesmas mmere terutama regulasinya') 

i \1. Menurul saudara bagmmana so lust menghadapi hambatan tersebut? 

11. Sccara pribadt apakah saudara mempromosikan tentang pelayanan 

Puskcsmas tcrmasuk progr::tm push.csmas pada orang-orang di sc1.itar 

saudara? 

12_ Menu rut Saudara bagmmana hubungan l..erja BPP dengan Puskesmas 

13. Scbagat seorang anggota DPP apa sap harapan saudara yang pedu 

disampllikan kepada Pemerintah. 
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Lampimn6 

PANDUAN WAWANCARA 

BAD AN PENY ANTLJN PUSKESMA~ ~EBAGAI WAUAi I 

PERAN SERTA MASYARAKAT MENDUKUNG PELAYANAN 

KESEHATAN DI PUSKESMAS AIMERE KABUPATEN NGADA NTT 

KEPALA DIN AS KESEHATAN KAflUPAT~N NGADA 

lnforman 

KEPALA PUSKESMAS IPETUGAS PUSKESMAS 

Tanggai/Waktu /_ 

Nomor lnforman 

Karaktenstik lnforman 

Umur 

Jenis Kelamin 

PekerJaan!Jabatan 

Menurut saudara bagmmana peran Badan Penvantun Puskcsmas dalam 

mendukung pelayanan kesehatan d1 Puskesmas A1mere·' 

2. Menurut saudara apa manfaat pemberian bantuan/reward yang pemah 

chbcrikan B<ldan Pcn'<llltun Puskcsmas 1-~IMda saudara s..::bag.a1 s..::orang 

petugas kesehatan? 

3_ Bagaimana saudara mempromosikan Pelayanan kesehatan dan Program 

ke~~hatan Ji masyarakat Jan lmgkungan sckitar') 
4. Dalam menjalankan tugas saudara hambatan apa yang saudara rasalan 

dalam upaya menmgkatkan pelayanan kesehatan d1 Puskesmas A1mere') 

r erutama reguiasmya? 

5_ Menurut saudara bagmmana solus1 menghadapi hambatan tersebut" 

(,_ Secm·a pribadi apakah saudara mempromosikan tt'!nlang pelayanan 
Puskesmas termasuk program puskesmas pada orang-orang di sekitar 

saudara? 
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7 Secara umum ba>.>:aunana tan~'-!apan saudara terkait dengan keberaadam1 

BPP d1 "tlayah saudara_ 

X Apa saja harapan saudara kepada BPP terhadap perungkatan layanan 
kesehaan. 

10 
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Lampiran 7 

PANDUAN WAWANCARA 

BADAi\; PE['.;YAi\<Tlji\< PljSKFSi\lAS SFRAGAl WADAH 

PERAN SERTA MASY ARAKAT MENDUKliNG P~LAY ANAN 

K~SEHATAN Dl PUSKESMAS AI MERE KAflUPATEN NGADA NTT 

UP ALA DINAS MSEHATAN J.;ABUPATEN NGADA 

Tanggal/Waktu 

In forman 

CAMAT AIMERE 

Nomor lnforman 

Karakteristik Informan 

Umur 

Jenis Kelamm 

PekerJaan/Jabatan 

Sebagai camat apa sa] a tuga.;;-tugas bnpak dalam pelaksanaan tugas. 

2. Menurut bapak/ibu, baga1mana peran BPP dalam mendukung 

_pelayanan kesehatan d1 Puskesmas A1mere''· 

3 iV1cnmut bapal../ibu Sdam BPP. upal..ah aJa vrgaJlJsasJ mas\aral..at atau 

organisasi voluntary kesehatan lamnya yang ada d1 Kecamatan 
A1mere? Apakah data data resmm~ a·) 

..J._ Baga1mana cara KecJ.matan menJalm kerja:,ama/kem1traan dengm1 

organisasi-organ1sas1 tersebut khususnya dengan Badan Penyantun 
Puskesmas? 

5. Bagmmana bentuk dukungan pemermtah Kecamatan daiam mensuport 

aksi/kegiatan yang dilakukan Badan Penyantun Puskesmas atau 
organisasi Yoluntary l..esehatan lamm a·} 

6. Menurut Bapak sumber pendanaan Badan Penyantun Puskesrnas dmt 
bagaimana prosedumya') 

11 
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7 Adakah 1-endala \ang bapak/ibu an'-'-?UP dapat menghambat 

sutstanabi!1ty Hadan Penyantun Puskesmas dt Kecamatan Annen~·~ 

X_ Bagmmaana pandangan BapaJ... terhadap keberadaan BPP Puskesmas 

Aimere 

9. Guna J...eberlanJutan BPP menurut Bapak apa saJa hal-hal yang perlu 

dipersiapkan at au yang harus ada_ 

iO TerJ..:mt dcngan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas. Bagmmana 
pandangan Bapal.. terhadap Puskesmas saat mL 

II BerdasarJ...:m pcngalaman Bapak apa saJa yang m.1s1h pcrlu dilakukan 

pcrubahan/dtperbaiki di Puskesmas. 

12_ Apabila dihubungkan dengan pela)·anan kesehatan d1 PusJ,;esmas apa 

yang diharapbn camat tcrhadap kcbcradaan I3PP.dan peran apa sa,1a 

yang perlu dilakukan oleh BPP 

12 
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Lamp iran 8 

PANDUAN WAWANCARA 

IlADAN PENY ANTL'N PUSKESMAS SEilAGAI WADAII 

PERAN SERTA MASY ARAKAT MENDUKLING PELAY ANAN 

KESEIIATAN Dl PlJSKESMAS AIMERE KABUPATEN NGADA NTT 

KEPALA DINAS KESEHATAN MBUPATEN NGADA 

lnforman 

MENTOR CE I FASILITATOR PUSKESMAS RFFORMASI 

Tanggal!Waktu .. I. 

Nomor Informan 

Karaktcristik lnforman 

Umur 

Jems Kelamm 

Peker.~aan!Jabatan 

I. Sebagm Mentor CE I fasilitator puskesmas apa saja tugas-tugas bapak 

daiam pelaksanaan tugas. 

2. Menurut bapaklibu, bagmma.na peran BPP dalam mendukung 

pclavanan kcs~hatan di Puskcsma.<> dan sccara khusus di Pu.,;k..:sma." 
A1merc') 

3. Menurut sauadara Selain BPP, apakah ada organisasi masyarakat atau 

orgmHsasi \Olw1tary kesehatan lainn)a yang ada di Kabupaten 0.:gada 

4. Bagaimana bentuk dukWlgan pemerintah Kabupaaten/Kecamatan 

dalam mensuport akstfkegmtan yang dilakukan Badan Pen~·antun 

Puskesmas atau orgarusasi voluntary kesehatan lamnya'l 

5 Bagmmana pendapat saudara sebagai mentor/fasilitator puskesmas 

reformas1 melllmt IIubungan k..::qa Camat BPP dan Pusk..:sma:, sa.:1.t 

mi'l 
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(J Adakah kendala \ang bapak 11bu anl.':l!:ap dana! mem~hambat 

suJstanabJh\_,. Badan Pcnyantun PusJ...esmas· 1 

7. Gwm keberlanjutan BPP. menuru\ Bapak apa sap hal~hal ~ang perlu 

dipersiapLm atau ~ang harus aJa 
8_ Apabila terJadi perubahan struJ...tur dan persoml dalam pengurus BPP. 

critena apa saja yang perlu atau harus ada dan masmg-masing caJon 
penguru BPP. 

9_ Terkait dengan pelayanan J...esehatan oleh Pusl-..esma<;: Uagaimana 
pandangan Bapak terhadap Puskcsnus :>:1.11 im 

l 0. Berdasarkan pengalaman Bapak apa saJa ~ m1g rna'_-ilh per!u dilakukan 
perubahan/d1pcrbaiki di Puskesmas 

11 Dari pandangan Mcntor/fasilJtator puskesmas rclOrmasi tcrhadap BPP, 
hal apa saJa yang perlu dilakukan perubahan!dibenahi oleh BPP yang 

ada saat im 
12. Dalam pelaksanaan tugas saudara scnng melakukan mteraks1 langsung 

dengan BPP; apakah selama bennteraks1 ada harapan \ang 
Jisampaikan oh:~h BPP J...o;;:paJa Pemenntah/Dinas f..;.esehatall 

13_ Sebagm seorang mentor/fasilitator Puskcsmas Reformasi, harapan apa 

yang pertu dilak.uk.an oleh Pemda DmJ...es. Camat. Pus!..esmas dan 

BPP. 
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TRANSKRlP WAWANCARA 4 

lntOrman Ketua Badan Penyantun Puskcsmas Aimerc 

Nama 
Tanggal wawancara 
Tempat 

Vinsensius Kua, SM 

26 Apnl ?:U I() 

Oesa Aimerc Timur 

Kira2 bagaimana bapak sebagat BPP merencanakan kegtatan yang ada di BPP mi' 1 

kegiatan di BBP yang pertama itu kita mengidentifi.kasi persoalan2 yang ada di puskesmas yang 
mcniadi isu masyarakat ttg pelayanan pusk_ mcmang pcngcrtian selama ini masyarakat memang 
tidak dilibatkan lalu mereka tidak mengerti, tidak tahu tentang peran puskesmas itu sendiri. lalu 
mereka diabaikan lalu ketika kami diminta untuk jadi ketua BPP ini, saya sendiri awalnya juga 
bingung, mau mulai d<lri m<'!n(l'1 karem kit(l "e11rliri ti<iflk mengeni tenwng ara y<~ng fll(lll dih11.3t 
di puskesmas itu sendiri. _tapi setelah kita tahu di puskesmas banyak persoalan disitulah BPP 
hanya menjadi mitra peran untuk menjadi masukan pendampingan mitra. lalu menggerakkan 
partisipasi masyarakat.. bagaimana supaya mclihat kc;;u!itan yang ada di pmkcsmas it~; 

Berarti mulai dengan mengidcntitikasi masalah 
(02 30) Terus pak setelah mulai mcrcncanakan kegiatan terscbut kna2 bapak dengan BPP ini 
mclakukan hasil kajian2 tersebuP 
Oh ya. jadi kajian2 pertama tu permasa!ah pertama adalah rnasalah pelayanan puskesmas yang 
menurut masyarakat terkesan ya he!wn ;~u3s ya !1dak puas kekur.?.ngan ()b?..!, !T:ungkiP. 
personilnya tidak ramah, sarana prasarana terhatas_ dari situ coba kita inventarisir , coba kita 
melihat kesulitan itu kita melakukan gerakan peduli kcsehatan_ masyarakat peduli dengan 
ke~~;:halan kita mulai dcngan ge1ctkan ~aya Uuai Wdi-..iu iii wba ma~y ki1a2 rnau pt:Juli apa? uo 
ada kesulitan disini misa\nya ada rawat inap ada ugd tapi tidak berfungsi.persoalanya tidak ada 
selasar vang menghubungkan antara dua unit ini lalu kcsulitan obat kita mengadvokasi 
memprovokasi kepada pemerimah supaya kira2 kesuiimn dimana'l pelayanan mungkin tenaga_ 
tcnaga ini pertama mugkin keterbatasan personil yang kedua mungkin kesejahteraan mereka 
terhatasjadi mereka tidak hisa maksim<1l tmtuk melakuk<ln pelayanan kepada masyarakat 
terutarna pasien. dari situ kesulitan 2 itu lalu saya buat gerakan yaitu coba rnasyarakat 
mengumpulkan 1000 rupiah namanya koin seribu saya gerakan itu lalu la\u kami kumpul uang 
itu karnu membuat scsuai dengan kcbutuhan puskcsmas. kita coba buat itu lalu kita buat dan itu 
terjawab_ misalnya kita bikin selasar hanya 2 unit itu berfungsi UGD yang tidak berfungsi 
selama 3 tahun waktu itu akhirnya menjadi berfungsi sehingga pclayanan menjadi 
maksimal sehingga di UGD terlayani l<!h! di rawa1 inap terlayani kumudiBn d1 KIA ibtl hamil 
dan pelayanan ibu bersalin. di situ ada rumah tunggu tapi rumah tunggu tidak berfungsi sama 
sekali. hanya rumah kosong saja tidak ada tcmpat tidurnya, siapa yang mengelola, lalu 
bagaimana bangun itu bangun !~pas. ~aya mencvba rnelihat persvalau ini kalo rumah tunggu 
berarti orang sebelum melahirkan harus mcnunggu. setelah melahirkan menunggu istirahat lalu 
sebelum melahirkan dia menunggu kita coha huat itu lalu saya me\ihat kesulitan pertama tidak 
ada tempat tidur, fasilitas di dalam rumah tunggunya kedua tidak ada teras saya coba bangun. 
lalu tidak ada sarana2 lain penunjang misalnya alat2 dapur. kami kumpul kami cek kegiatan ini 
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dari PKK desa ini mereka kumpul baskomnva. kumpul dandang_ kumpul kompor. kumpul tong 
air, kumpul cerek, kumpui piring gelas semua akhirnya beri'ungsi berperan dimanfaatkan_ hanya 
ketika ini masy datang terlayani dengan baik. jadi intinya kita menfasilitasijadi mitra pemerintah 
untuk bagaimana menghubungkan antara mata nmtai yang put us pc-merintC~h dan masyarakat ini 
BPP coba ambil ini menghubungkan ini ternyata nyambungnya juga bagus karena hasilnya luar 
biasa 
berarti sekian banya disampaikan oleh bapa~ tadi terkatt dengan bagaimana melakukanya 
ternyata kalau saya simpulkan disini bahwa BPP _Juga memberikan memfasilitasi, ~ebagai mitra 
juga memediasi mungkin dari yang disampaikan secant umum tadi dari bapak 
(06.10) Disini mungkin bisa dijelaskan nnggota BPP tni kira2 kontribusinya dengan organisasi 
BPP itu sendiri bagaimana'J 
oo ya kalau anggota rnemang pertama kami bentuk secara wadah ini ini wadah sosial 
sebenarnya. hanya pertarna kami tidak diupah, upah tidak ada. ialu bgaimana kita BPP 
berkontribusi kepada pemerintah dalam hal ini puskesmas. yang memang pada awalnya waktu 
saya buat gerakan ini kami kesulitan kalau kita himpun dari orang dari kita dulu saya motivasi 
coba dari kita memberi. ada semangat memberi dulu dari kita_ waktu itu kami dari BPP ada 9 
anggota yang unsur dari perempuan, unsur agama, unsur pemerintah, dan unsur tokoh2 ini. jadi 
lkami mcngumpulkan waktu itu ada yg kasih :.emen, ada yang kasih batu. ada yang kasih pa3iL 
kami membangun itu. jadi dengan motivasi rnembcri dulu dari kita. malah kita yang kontribusi 
kepada puskesmas. tapi dari pusk ke kita tdk ada. berarti ini memang sosial. jabatan tugas 2 
sosial hanya kontnbusi kita yang pcrtama :;elam m<>.terial it~r juga piklran yang kedua juga 
motivasi jadi juga karni memotivasi menggerakan ke masyarakat. dengan cara masing2 cara 
mungkin Iewat gereja, lewat doa kelompok, lewat pertemuan 2 di masyarakat .kelompok2 
slrategis itu cuba kita sampaik.a bahwa pu:-.kesma:. ini :.d.)enctrntya milik kita Ji ~ana ada ini ini 
ini kesulitan ini dan itu terlihat. jadi salah satu tugas kontribusi BPP kepada pernerintah dalam 
hal ini pusk itu dengan memberikan motivasi kepada masva. kalau hanya pemerintah jelas 
munkin tidak ini tidak nyambung_ tapi kalau masy sendiri yg omong mungkin kepercayaan juga 
lebih tinggi. 
artinya kalau dari keanggotaan BPP scndiri artinya dari yang 1am2 ada berapa orang pak'l 9 
orang_ 9 orang itu kira2 tcrhadap kebutuhan organisasi ini kira 2 kontribusi apasaja pak di 
keanggotaan ini dcngan ini apakah ada scmacam iuran begitu ') titlak ada_ jadi belul2 memang 
kalau ada pertemuan kita undang pasti mereka dapat_ jadi tidak ada satu ikatan. misalnya ada 
ikatan kita harus kumpulkan iuran tidak ada. m1salnya kalu ada kegiatan puskesmas saya undang 
bagaimana ko kita ada kekurangan ini ? kita semacam solideritas misalnya pada saat mau bikin 
upacara peletakan batu perlama tidak ada beras tidak ada ikan kita t.:mggung b~rsama2 
sebenarnya solideritas macam ada iuran . tidak ada memang dia tida terikat sama sekali 
nah itu artinya kalau itu mungkin dari kontribusi dari keanggotaan terhadap kcbthan organisasi 
_yang dipimpin o\eh bapak ini kemudian yang ke berikutnya pak ini berkaitan dengan ya 
mungkin bisa diceritakan pacta awa\2 bagaimana sih mi kita apa namanya mengangkat anggota 
ini dan kira 2 kiat2 apa saja yang bisa untuk mempertahankan anggota yang ada saat ini I 
supaya mereka tetap. karcna ini wadah sosial yang tidak ada apa2 hanya capek melulu 
lama2_ kendur kendur kendur kendur begitu 'J kira 2 waktu apakah ada kriteria khusus 

begitu bapak meni\ai oo. ini si a si b S! c kudian kalau kira2 seandainya o. ada kriterianya 
kira2 apa saja ') oo .. kriteria misalnya syarat2 menjadi anggota BPP pc11ama memang tidak ada 
kriteria di format khusus yang baku tidak ada. itu memang betul 2 waktu pemilihan saja saya 
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tidak ada_ mercka pil1h sava sendiri dari bebberap desa itu pilih sava lalu sava sendiri bin!!ung. 
!aiu anggota itu mereka pilih tetapi ketika kita coba kira omong temang kesehatan orang menjadi 
peduli orang menjadi peduli jadi sebcnarnya karena yang pertama itu peduh_ dan mengapa 
mereka kokoh lalu tidak keluar dari ini , itu sebebarnya dari motivasi saja jadi tidak ada kriteria 
oo. kalau kami dismi nanti ada ikatan ini. tapi tidak ada kiatan walaupun ada SK kapan saja 
mereka mengundurkan diri s1lahkan, tetapi selama ini tidak ada mengajukan permohonan 
ppengunduran diri. nH~Ieka merasa mending. jadi macam petalah_ kan:na ketika ada pertemuan 2 
pelatihan mereka diundang . jadi mereka dihargai tapi ketika kita beri mereka bilang oo .. kamu 
nanti peran begini 2 . jadi mereka terima macam dcngan senang, lalu itu mereka buat dilapangan 
among. dengan kasih mereka among cerita di !Tlasy mereka mensa dihargai di masy. 
( 11.30) jadi ada ketokohan sebenarnya. kriteria yang pertama itu ada ketokohan figur yang 
menjadi panutan. itu ada ketokohan, ya pendidikan saya rasa tidak tcrlalu penting karena ini 
:.osial ma:.y aJa yang smp dda yang :-.!llct. ada sJ_ tapi yang pcrtdma kita mdihctt figw dari 
ketokohan seseorang. \alu menjadi contoh dan panutan di tengah masyarakat karena tanpa itu 
mereka omong pasti orang tidak akan dengar, tidak akan ikut itu kriteria mungkin pertama itu 
orang bilang scheholder tadi kekuatan yang menjadi ketokohan_ karena apa yang kita serukan 
orang selalu bisa ikut dan bisa dengar itu. 
( 12 15) ya_ berartii kalau untuk mernpcrtahankanya mungkin ada kiat2 khusus misalnya begitu? 
ka1au untuk pertahankan untuk keanggotaan team karena memang dia punya di da!am SK itu 
masa waktunya tiga tagun. tctapi selama ini sudah sckian tahun mereka bi\ang tidak mau mundur 
tetap saja jalan terus dan saya minta berhenti mereka bilang .. tidak jalan terus. hadi tidak ada 
kiat 2 khusus ya. tapi memang karena faktor dari motivasi solideritas_ kekuatan di solideritas. 
(I 2 49) baik pak itu bcrkenaan dcngan keanggotaan .kcmudian mungkin im yang tcrkait sete!ah 
ada SK semacam sudah ada rencana ker_ia kemudian ada pelaksanaan kegiatan apa2 yang 
menjadi catatan dari I3PP ini tentu dalam proses itu adanya pola evaluasi itu kinerja RPP , kira2 
menurut bapak bgaimana mengcvaluasi kinerja BPP dari yang bapak pimpin itu sendiri kaitanya 
dengan rencana kegiatan dan pelaksanaan kcgiatanya'J 
_iadi kami ada biasanva ada rencana buat kegiatan setiap tahun itu kami buat evaluasi macam 
laporan pertanggungjawaban macam tahun lalu kami buat laporan peiaksanaan kegiatan di sini 
kepala desa, BPP , dan P camat hadir semua kita menyampaikan uang yang terkumpul sekian 
kita sudah buat apa !ita Japorkan pertanggungjawaban itu uang dan secara tertulis. ee_ itu ada_ 
karena di dalam struktur itu ketua BPP ada sekretaris ada bendahara hanya kesulitan kita 
bendahara kan kemarin ada pergantian ibu camat lalu itu ada kesulitan_ tapi yang lain berpcran. 
lalu evaluasinya kiner_ia ya .. kita han~ a sharing.. sharing pengalaman tapi kalau dari nrr sendiri 
menyampaikan pertanggungjawaban karena ada dana 2 yang terkumpul mela\ui desa_ dari desa 
dari desa ada kontribusi kalau bebrapa tahun kemarin itu dari ADD dua dua juta. itu sampai 
dengan tahun 1014 untuk RPP se!am 1 tahun berturut turut dari APBD l! me!la!ui ADD dua 
dua juta perdesa. lalu kemudian tahun kemarin 2015 tidak ada lagi. lalu kami bangun inisiatif 
sendiri masing-masing desa seribu perjiwa dari setiap desa_ itu untuk kontribusi ke rumah 
tunggu. lapi suJah ada yang t~rkunipul ada yang belum itu yang nanti kallli tvaludsi vada saat 
rapat2 akhir tahun_ 
(14 59) tapi itu rutin dikerjakan ') 
Ya_. ada kalanya tidak rutin tapi ada_ tapi pertemuan 2 yang itu selalu kami buat 
kalau kami balch tahu kira2 basil dari evaluasi itu artinya siapa yang memutuskan oo _bahwa ini 
bahwa dcngan adanya evaluasi ini artinya begini kira 2 dari forum dari bapak sebagai ketua 
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ataukah dari hm1m ataukah dan cksa ay-tau dari camat yan~ mcnctukan o_ im dnc1ima atau tidak 
bgnu ' 
u. yu. yct _jaJi 1-.dldu evdlua~J ilu Jlli~altt)J ktld buat ~u::.un plu~ram ~ama2 Jipuru~k.an ~~:~:JJa ~ama 
2 macam diplcnokan tim BPP bersama seluruh kepala kepala desa misalnya kita sepakat dana 
un1:uk ,;am tahun ini dari desa, mcrcka yang putuskan dan mcrcka yang mcnyampaikan itu. jadi 
forum bukan dari BPP. jadi forum desa dan kecamatan dan BPP sendiri yang memutuslan_ 
( lb 08) kemudian pak ini ini masih karena minta maar paJ.... im kcjar 8PP karena judulny'a 
BPP tidak apa 2_ tcrus terkait dengan kan banyak aninya langkah 2 rencana kegiatan banyak 
yang tidak direalisasikan kemudian ada beberapa yang dapat bantuan 2 vaitu tadi kan secara 
umum disampaikan oleh bapak tentang oo sumber ini sumber ini nah selain e. kalau boleh 
dirincikan pak kira 2 surnber pendanaan yang selama ini yang dilakukan. kalau tad1kan cerita2 
lcpas pak 1'\ah sckarang kalau lihat dari sisi sumbcr ~ pcndanaan artinya yang benar ~ yang 
~udah pernah dikelola oleh BPP ini sumbernya dari mana 2'' 
ya11g pc1lama itu dari partisipasi masy pat1i~ipasi ma::.y mdctlui gt:Jakan 1000 taJi. itu yang i-ami 
dapat e_ saya lupa angka itu cukup besar. ya mau sekitar empat puluh lima puluhan juta_ 
kemudian dari A.PBD 11 me!alui ADD 1tu du.:! !Jhun berturut turut setiap desa itu dua dua juta 
dari 8 desa di kec Aimere ada 8 desa. jadi 8 juta. dua tahun tu 16 juta. kemudian dari bansos. 
bansos sosial Jari API3D II itu duct tahun berturut turul ::.ek.itdl' lima b..-;las lima bela:'. juta_ lalu 
dengan spontanitas dari masyarakat berupa material ada sumbang batu ada yang pasir ada yang 
kayu !tu ada_ tidak di artinya pada saat laporan evaluast tidak di hitung biayanya hanya oo ada 
spnntanitas dari masy pasir, batu. kita hi tung secara teJtulis aninya mcnggunakan diperkirakan 
pembiayaanva pak '' 
o. ya_ kalau material kita hitung materialnya pasir tidak dinilaikan dalam keuangan_ kadan2 
diauangkan mcskipun bentuknya pasir oo ini bcrapa kubik dikalikan artinya kalau boleh saya 
simpulkan bahwa dari beberapa peran serta masyarakat partisipasi masy ada APBD II melalui 
ADD ada bansos ada juga spontanitas, ini ada 4 sumbcr bapak sampaikan sccara rinci tadi 
berkcnaan dengan sumber itu mungkin dari sumber pendanaan yang mendukung operasional 
artinya ada dari PKK kec dan desa 2 .itu mrnyangkut dengan peralatan2 un!uk rumah tunggu_ 
misalnya macam piring gelas kompor tong air kuali semua lcngkap_ itu mereka berikan secara 
spontanitas_ dari masing2 desa. spontanitas dari desa rnelalui gerakan ibu PKK. yang disponsori 
oleh ihu t.:amat waktu itu_ kernudia setelah tentu setelah mendapatkan dana operasional ini atau 
ada operasional khusus untuk BPP '? tidak ada ini semua anggaran ful untuk kegiatan pelayanan 
kcbutuhan puskcsmas hanya misalnya kalau ada undangan llPP misalnya ke bajawa kita bantu 
transportasi saja_ I 00 ribu_ kalau ada kegiatan di kabupatcn at au orang undang kc jerebuu itu hari 
biaya transportasi 100 ribu untuk isi bensin saja_ jadi macam ada biaya operasicmal rid?.k ?.da 
hanya kalau ada kegiatan pertemuan itu biasanya kami makan rninum bersama lalu ada uang 
duduk uang duduk bersama sehingga itu mungkin mcngikat mercka supaya mereka lebih 
semangat. tapi operasional rutin yang dianggarkan rutin itu tidak ada. tapi sekedar misalnya 
mmg duduk pada saat <1d<l pertemuan ev<~luasi akhir tahun itu ada itu dari dana2 yang tadi. ya 
'\lah hanya ada honor untuk pengelola rumah tunggu itu yang selama 3 tahun itu 500 ribu itu 
dari ~umber2 dana ilu. hanya sekarang :sudah tiJak ada lagi biaya sumbt:r ~aya ~udah tidak ada 
lagi maka sekarang nona ini saya masukkan ke pengelola rumah tunggu tapi dibiayai anggaran 
dari bokda.jadi bisa membantu di rumah tunggu_ sudah masuk tenaga bokda_tapi 3 tahun kemarin 
500 ribu perbulan untuk pengelola rumah tunggu_jadi biaya fokus untuk itu 
(20 56) baik pak itu kaitanya denag sumber pendanaan, kemudian ini mungkin kita tahu hahwa 
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HPP ini juga s1fatnya \\adah dari pada masy nah tentu da1i a\\al pnk sdh sampa1h!n ada 
kcqasama dan segala macam kalau seandainya ditdusuri rnendalam lag1 kira2 11PP ini kerja 
sama dengan apakah ada kcrJasanw dengan organisa:-i at au lembaga lain Pak selain pusk'J 
kita bekcrja sama dengan pemerintah kccamatan pemercintah desa masy dcsa lalu dengan 
pengusaha2 hanya ketika ada kegtatan besar mereka Juga k!ta mmta mereka sponsor ben 
bantuan spontanitas_ kalau LSM saya belum dapat dengan pihak gcreja juga. karena gereja juga 
ada beri konlribusi Jan sumbt:r penJanaan itu sumber dana dari gt:reja juga maka kemarin Jari 
gereja protestan GMlT \au dari gereja katolik memberi itu 
Nah artinya dari kerjasama dengan lt::mbaga2 ini apakah diforma\kan pak'~ ada pcrjanjian 
tertulis begitu'7 tidak ada.serba alamiah sa_ia. ini mcnaril--: pak, kadang2 kalau kita bergerak 
menunggu pihak lain bekerja_ ini tcrnyata disini tidak lalu nusalnya dia punya 
sumber dana tidak menentu. tergantung tergantung bgman mereka punya spontanitas memberi 
to_ jadi tidak ada angka yang kita patobn sckia-sekian, macam d1 dcsa jug::: ya kita bilang 1000 
perjiwa kadang-kadang tergantunng mereka ber berapa ya kita terima jadi tidak ada angka uang 
yang pasti sckian. schingga kcsulitan kami mcrancang. untuk pcmbclanjaan karcna kita tidk tahu 
sumber pastinya berapa? tergantung bagman kita menggerakan ya .. kalau ada rejeki ya kita buat 
ya,., kalau tid(lk her(lrti tapi artinya begini bapak kan kadang2 artinya ya bukan beban ya karena 
kepedulian ini ya ootomatis tetap dikelola tunggu misalnya ya syukur masih ditcrima dengan 
bokda dan segala macam nah tadi disampaikan mungkin ada kadang2 ada tambahan dari desa 
kadang2 tidak nah kita kemarin berpikir oh dcsa sdh mendukung tahu2 desa trek stop nah itu 
yg saya pikirkan tadi k1ra2 kiat2 apa saja yang dilakukan tcrkait dcngan apa yang disampaikan 
ya kalu ada pcrjanjian tertulis kan mungkin bisa dipcgang") 
Ya mungkin kita ada pegangan 
Ya tapi tidak apa2 kalau artinya sekarang yang mengurus itu sudah dibantu melalui bokda. 
kemudian pak ini artinya kaitan dengan kegiatan BPP ini begitu banyak jenis kegiatan begitu 
banyak pernbiayaan yang masuk yang artinya kita tidak mcnghitung berapa bcsaranya tidak 
artinya ada dana bantuan meskipun kecil tapi itu juga masuk ke 13PP apakah itu 11PP memiliki 
laporan sccara berkala begitu pak atau menunggu tahunan begitu'J 
Tidak ada laporan bcrkala_hanya tahunan saja ketika ada uang masuk kita sdh ini baru satu tahun 
kita lapor ke kepala desa kau punya ADD saya beium masukkan ya bgmana ini kau punya belum 
masuk ko. 
kalau seandainya minta nmaaf bapak kalau seandainya kami ingin melihat itu laporan apa 
diperkcnankan tidak? 
ada bisa dirumah say a tidak ba'Wa 
ya tidak apa2 mungkin dalam \Vaktu minggu ini kapan nanti saya hi sa bantuan 
bisa saya foto kopi dulu baru P agung ambii. 
mungkin ya laporan biar ada bukti o ini bentuk laporannya 
itu rnengetahui pak ande pak camat 
kita tidak mau melihat uang ini dipakai untuk apa2 tidak mlmgkin hanya melihat bagian judul 
luarny·a laporan_ sehingga bisa ditempel 
\pur an pt':!langgungjawa.ban kt:uangan .. itu ha1 i manggarai timUJ minla ~aya kas1h satu !emba1 kaiu 
untuk contoh tu kenapa BPP bisa ada uang dari mana mereka heran2 kami uang tidak ada hanya 
baga1mana kita mencari saja_ mencan orang susah memberi tap1 kalau kit~ mulai dan kita 
rnemang banyak data yang saya terhilang itu tu waktu pcrtama bendahara mercka pilih itu kan 
saya tidak ada. jadi ada satu nona yang bendahara itu yang menarik tu dari pertama itu. yang ada 
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bantu semen bantu sen,? bantu ini pembukuan dia hilan,? semua_ jadi tidak bisa dapat _iejak 
itu.yang berikut itu waktu pak camat ibu pak camat kris punya isteri nu yang iaporanya 
lengkap sampai lapaoran ke badan hansos Jtu dibuatkan satu bendel buku laporan spj. 
(16 20) tapi artinya ada laporan secara tertulis ru1in begitu kalaupun apa itu dari dcsa yang 
memebrikan bantuan itu tetep disampaikan begi1u '1 

ada cuma diiaporkan begitu 
nah kalau seandainya dari kegJatan ~elam tadt bilang laporan umum secara tahunan saja 
meskipun tidak disampaikan berkala tiga bulan .;;egala macm tapi a11inya untuk merancang jenis 
kegiatan dan segala macam tentu ada l'orum pertemuan bpk apakah pcrtemuan antar anggota !!1! 

bukan dengan lintas lain tapi khususnya apak<Jh <Jda pertemuan rutin dengan anggota BPP'1 

tidak _tidak rutin hanya jkaiau ada misainya waktu miniloka kita hadirkan mereka semua. begitu 
juga ada p~rtemuanya misatnya ada hal yang tiba-tiba buwll puskcsmas kita undang s.:mua 
mereka hadir. tapi tidak adajadwal rutinitas itu 
m1inya apakab misalnya kalau ada sesuatu yang ingin disampa1kan 'J 

itu kita undang mereka datang 
iartinya menunggu 
sesuai dengan kebutuhan_ itu daftar hadir ada, uang yang mereka ada semua 

artinya bukan secara rutin oo .. misalnya setiap bulan tanggal sekian tidak ada'l 
tidak ada. wadah ini soalnya kita mau rutin pcrsoalan begini transportasi_ lalu minimal duduk 
minum. saya hanya pikir itu pcrsoa\an hanya kebiasaan kita orang sini datang kalau orang buang 
waktu tidak dikasih minum mengomel pas saya me\ihat kalau moment datang macam itu hari 
ada tim dari manggarai timur,saya bilang ini ada tamu mari datang ke rumah rame2. datang_ 
ya ini menarik juga kita mungkin diluar kontek yang ini tadi saya disampaikan oieh bapak ande 
bahwa ada kun_\ungan dari manggarai tirnur ya datang ke sini nab artinya kkunjungan itu saya 
bilang apakah terkait dengan BPP atau terkai1 dengan puskesmasnya_ nah dari apa yang telah 
dilakukan oleh teman2 dari matim mi itu apaJ yang mereka cari di bapak di BPP ini dan kira2 
menurut bapak yang dicari sama teman2 dan matim ke pusk aimere'l 
memang mereka waktu itu fokus ke sini hanya untuk BPP sedan!!kan mereka ada dua agenda dan 
untuk akreditast. akreditasi mereka ke waepana. laiu disini BPP itu mereka tanya mengapa BPP 
Pusk ini bisa bekerja sama lalu hasilnya ko luar biasa seperti ini .ternyata waktu saya 
presentasikan kita sampaikan data visual in1 dulu puskesmas pertama begini sekarang begini 
contoh dulu gudang tidak ada sdh semua barang2 tumpuk di dapur jadi tidak berungsi jadi 
dapur tidak berfungsi gudang tidak ada. ini BPP me\ihat oo ini ada persoalan. pada hal ini 
tumpahnya untuk dapur. BPP bikin gudang.. ~emua barang yang tumpuk dari dapur ini pindah ke 
gudang sehingga akhirnya dapur bermanfaat untuk rawat inap KIA dan sebagainya itu solusi. 
yang kedua misalnya selasar tadi selasar tidak ada dan tidak menghubungkan antara ugd dengan 
rawat inap_ pasien tidak bisa dito!ak dengan itu. ketika ada ruang itu 
(30.13)5 UGD yang sdh 3 tahun mubasir itu akhirnya bermanfaat. yang kedua kebersihan kami 
tantang pertama itu kebersihan di puskesmas itu rapor mcrah. rapor merah untuk puskesmas itu 
pada hal kebersihan itu bau obatnyct itu aduh itu luar biasa_ dan itu ktmatin mtreka menarik itu. 
manggarai timur menjadi contoh menarik itu, saya bilang saya yang tantang. ini kok kenapa bau 
ternyata saya lihat ada persoalan, pertama keterbatasan anggaran_ untuk membe\i itu rinso sabun. 
yang kedua tidak ada tenaga untuk kasih bersih lalu itu ternyata kita advokasi ternyata ada, lalu 
kita bantu rinso kita bantu ini, mereka kasih bersihkan, dulu air bersih mereka tidak ada ketika 
ini akhirnya bisa dengan pemerintah ya ada banyak hal lalu dengan pelayanan tenaga juga salah 

20 

42763.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



satu vang menarih: itu sava bilan,Q minta maaf sava dulu sava tantang: itu ketika sava dapat 
laporan dari adik2 bapak saya ini jaga malam dari jam u sampai jam 6 pagi tu itu upah kami dua 
ribu lima ratus di depan ibu kadis saya nantang, ibu kadis tidak manusiawi kalau mereka 
menjaga nyawa manu:-ia Jalu tinggalkan isteri atau suami di mmah menyclamatkan nyawa 
manusia lalu dibiayai hanya 2 500 _tidak manusiawi_ akhirnya waktu ada itu terus berubah 
sekarang mereka jadi kctawa karena perbaikan itu sistem itu mungkin itu salah satu yang peran 
BPP. lalu I3PP juga meng.gerakan meng.informa~ikan ini ke masy balrwa pusk ini milik masy 
itu itu yang menjadi gcma. kalau dulu hanya puskemas kuat berapa? ketika orang tumm 
masyarakat mulai itu kan pemerintah. selalu pcmerintah tapi masyarakat tidak masuk di dalam 
sistem. Jadi mereka ikut terus b.1ga1mana mereka tanya tentang baga1mana keuangan saya bi!ang 
keuangan ya kita cari. kita cari dgn ya kita bangun relasi dengan terutama di politik.. dengan 
DPR harus kita pegang .. supaya mereka bisa loloskan anggaran. _kemudian dengan BPMDPP 
camat desa kita kerjasanld. akhirnya kami terbantu dgn ADD. kemudian sdain spvntanita:. dari 
masy ada momen2 penting kita coba kembangkan bahwa pusk ini kesulitan ini ini mereka 
memberi dari memberi itulah ini yang menarik disitu . sebenatnya tidak !uar biasa hanya 
sekarang apa ada tokoh ada figur yang bisa menyerukan ini bersuara itu. sdama orang takut 
bersuara. takut berbicara ttg hal ini. orang takut omong ini baik orang bari tidak? dan kau omong 
sehagai apa? dan ini memang saya mungkin itu yang mereka menarik_ mereka hilangya hanya 
seperti p wensini kam1 sulit dapat orang saya bilang ini saya berani mengatakan apa adanya_ 
dan silahkan nanti hati mereka tergcrak ayau tidak kan urusan itu urusan mereka. tapi saya saya 
omong dulu ini butuh ini butuh ini dari itu kalau kami omong waktu rapat dari desa2 betul 
mereka tergugah. lalu kemarin uang ADD tidak ada, mcreka desa2 spontanitas. bapak kamidari 
desa ini sekian .. ada 500 ribu ada yang 700 ribu ada yang satu juta. silahkan_ kec kami l juta. 
dari sekolah dari sekolah2 ini kami sekian itu ada di atas semua d<'!n mereka dari spontan 
karena mungkin saya menyampaikan di sini ada kesulita ini ini .. ini kita punya. itu yang mereka 
cari. lalu kenapa di sini bersih saya bilang itu sdh kepemimpinan p ande dia membagi habis 
tiugas termasuk kapling:2 tanah dia bagi habi.:; ukur berapa luas kali berapa angggota ini bagi 
seberapa meter seberapa meter lalu mereka menangani itu tanam sendiri siram sendiri , mereka 
juga berlomba Iomba_ jadi tugasnya dibagi habis_ dan itu juga mungkin dapat tantangan dari 
BPP karena saya ini orang yang suka marah2 masa kam u kok ini rumah sakit terus kemomos 
begini tidak ada taman , mana orang datang bukan mau sembuh mau sakit tambah lagi mereka 
menarik itu ha ha ha. makanya rupanya menarik. lalu dengan transparansi.keterbukaan dari dari 
dana2 itu mereka terus ambil saya bilang ini saya kasih ini contoh kami buat laporan 
pertanggungjawaban dan diketahui oleh camat kepala desa 
(3455) kemudian yang bcrikutnya pak ya ini masih terkait dengan ya meskipun tad1 sepintas 
sdh disampaikan o\eh bapak kaitanya dengan hubunganya baik itu dengan pcmerintah desa 
pemerintah kccmatan dan tentu kita naik sedikit ke level lebih tinggi selain di puskesmas_ kira2 
bagaimana hubungan BPP khusunya dengan pemerintah d1 tingkat kab apakah ini dari pemda itu 
scndiri ataukah dari dinas kesehatan kira2 seperti apa yang bapak rasakan hubungan BPP di 
kec aimere ini dengan pemerintah di kab'' mungkin ada hal memang artinya masih perlu terkait 
dengan kebijakan yang dari pemenntah dengan BPP ini khususnya apakah dengan dinas 
kesehatan atau pemda menurut bapak seperti apa? 
ya .. ya .. ya memang menurut saya tu mcmang selama ini hubungan kita bagus bangun 
komunikasi dengan dinas kemudian dengan pemerintah daerah ba1k secara politis dengan 
lembaga DPR dengan pemerintah dalam hal ini bupati, wakil bupati dengan lintas sektor kila 
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coba bangun memang bagus , hanva sava melihat ada beberapa kesulitan misalnya musti ada 
survey orang biiang survey mawas diri_ aninya harus mcnsurvey kebwuhan masy jadi masy 
butuh apa di pusk itu yang harus per\u dipenuhi. tapi ini kadang2 mereka merencanakan dari 
atas drop ke bawah; lalu tidak pas_ tidak cocok kemarin itu saya angkat kabtl boleh kita ada 
survey mawas diri_ jadi masy butuh apa di pusk itu_ itu karena kita melayani mereka.bukan 
melayani siapa2 . melayani mereka itu yang se\alu sy omong dgn ibu kadis dan teman2 JUga sy 
bilang coba mulai dari menjajaki kebutuhan dan itu disampaikan ke pemerintah daerah melalui 
asistensi lalu harus golkan waktu di forum politik. karena banyak ternan 2 tidak memahami. 
hanya target politik yang dicapai tapi bagaiman kebutuhan terpenuhi itu yang saya lihat 
kesulitan mas1h ada di situ.rnungkin karena birokras1nya, atau memang sistem nomenklaturnya 
saya juga tidak tahu. tapi ka\u macam disini kami butuh. kemarin say a tip ibu kadis, ibu kadis 
kami ini harus pagar tembok keliling, oe .. bapak kesulitan dana. tapi saya sdh provokasi melalui 
musrenbangdes. merek<t menyanggupi itu tapi 2017. karena belum masuk ieV'.'<tl ADD kan cukup 
besar mereka siap untuk 20 17_ itu artinya kita coba membangun kerja sa rna mulai dari 
pemerintah desa kec sektor2 terkait untuk melihat bgman kebutuhan di pusk khususnya_ lalu 
ciia2 saya p agung saya ingin pusknya tidak hanya seperti ini, say a ingin ditingkatkan mer~adi 
rumah sakit mini_ itu cita cita pertama_ kalau boleh artinya ini pelayanan dasar kalau boleh 
beberapa ~emua kcbutuhan dasar ini harus ada di pusk sehinga tidak pcrlu mala rantai hams 
rujuk terlalu panjang, im juga masy butuh pelayanan cepat lalu kenapa harus ada rujuk? 
sementara di sini bisa_ itu yang masih perjuangkan itu dan ini mungkin kesulitan di pemcrintah. 
dengan ~istem birokra~i mcrcka harus pakai begini2 va kalau ke depan misalnya ya kalau 

. . 
fasilitas sarana itu dasarnya semua taruh dibawah ini maka di sini kemarin alat labornya sdh 
cukup lengkap_ karcna itu memang saya dobrak betul ibu kadis, mungkin p agung juga tahu 
tipikal say a jadi say a marah2 di fOrum_ dan say a bilang ya kita among pclayanan dasar tapi kalau 
yang ,didasar tidak kuat lalu semua mau ke atas ke atas, kuat berapa kita punya uang rujukan 
(39_\]) ka\au terkait dengan e. artinya kalau keberadaan BPP ya_ mcskipun tad1 disampaikan 
ada dana bansos ada dana dukungan dari pemda. kira2 kalau dari sisi regulas1 , kna2 menurut 
bapak bagimana 'l tentang regulasi keberadaan BPP'l apakah itu hams ada' 1 ataukah memang 
scperti sekarrang ini'J menurut bapak bagaimana? 
kalau menurut saya karena BPP ini kan wadah sama dengan kalau wadah masy kalau bisa harus 
ada macam satu regulasi, perda, kalau boleh ada perda yang memuat bahwa ada BPP . karena 
BPP kuat sehingga ada dana2 abadi. karena ketika ada perda konsekuensinya anggaran. rnisalnya 
tadi pa agung katakan operasional, sampai kapan sih orang mau sosial apakah masih ada orang 
scperti kita, kalau setelah BPP ganti orang lain, apakah orang mau'' kalau ini dihuat macam ada 
satu regulasi macam perda, kalu konsekuensi perda kan ada SK. ka\au saya kemnn di BPl\1D 
waktu kita rapat di dinas tu, ada sosialisasi BPMD dia minta supaya BPP harus buat laporan ke 
BPi\-ID_ saya bilang tidak kami bukan laporan ke BPMDPP, kami lapor kc dcsa karena uang 
kami dapat dari desa. desa itu yang mclapor ke BPMDPP_ karena kami terima uang denga 
kwitansi. spj mereka yang buat. jangan minta kami bapak. kami tidak ada hubungan dengan 
bapak, kami hubungan dengan de~C! kalau memang mau begitu hikinlah dans ?!hC!di yan ada 
nomenklatur khusus untuk BPP masuk dalam DPA dinas ko? DPA instansi mana sliahk.an? yang 
penting ada dana dan itu kami buatkan pertanggungjawaban secara regulasi _ kami buatkan spj 
secara baik ya karcna kami kamu spj kami kan tidak ada dana yang pasti ini kan sifatnya 
sementara. bantuan bansos kan sifat semcntara_ itupun karena saya masuk di dalam, jadi bisa 
provokasi di bisa bikin proposaL kemudian kami ini ada SK. konsekuensi sava tantanQ. waktu itu, . ~ 

22 

42763.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



konsekuensi SK ini kan hams ada lampiran minimal kami dibiavai_ ini tidak ada sama sekali 
terus bagaiman rcgulasi kamu bikin SK kami tidak ada operasionai apa2 minimal insemif 
perbulan ko, macam ada uang . istilahnya uang sabun tiap bulan, misalnya uang pulsa, tidak ada 
sama sekali lalu kamu tuntut kinerja kami, kami mau ukur pakai ara'J kami kan sosial kami 
buat2 kalau kami tidak mau ya terserah kami hanya menurut saya kemarin waktu rapat SKD 
itu_ sistem kesehatan daerah _kebetulan saya juga di undang sebagai unsur BPP mewakili teman2 
~emua_ \..ita masuH.an itu_ regulasi kalau bukh harus ada pcrda_ BPP kan ini men_iadi peran 
penting, lembaga ini lembaga wadah, kalau wadah hanya sekedar untuk tameng untuk serba 
sementara waktu saya rasa untuk apa bentuk, lalu nanti tugas fungsi BPP harus dirinci rincian 
tugasnya Jelas_ sehingga pertanggungjawaban jelas, im kan kami hanya .kau BPP nanti umuk 
ini, ya kami mau bagaimana ini .. jadi ada ketidakjelasan di regulasi, ini persoa\an kita tetap 
tantangan berat di regulasi p agung. belum ada regulasi kalau saya mau kalau boleh ada perda 
lalu mengatUI tcntang IlPP. sehingga kita bckerja ikut sistem kalau ada ~alah sanksi jadi kamu 
sekarang kamu mau kasih kami sanksi kalau kami buat salah sanksinya apa'J kami kan tidak ada 
ada aturan lalu kami tidak ada ikatan apa2. ini hanya baku baik baku baik saja_ ha ha ha selama 
kita baku baik , baik. kalau tidak baik hancur kalau saya makan uang juga kamu juga tidak 
proses. prates hokum apa? ya_ tidak ada rujukan hukum untuk saya_ tapi masih baik saya jujur. 
blau saya bilang saya aju proposal tents saya tand<! tangan tems saya terima, spj saya karang2 
saya makan sendiri kan selesai. mau proses sama saya, tidak ada_ karena kita memang sanksi 
tidak ada regulasi tidak ada mengikat dan ini yang berbahaya ( 43 50)_ ssaya sdh among kemarin 
kalau wadah ini tidak bisa dibuat regulasi ac kita mau sanksi orang apa kalu orang tidak 
bekerja. lalu SK tu konsekuensi bagamana? orang mau semangat. itu yang kesulitan di situ pak. 
kalau memang BPP ini mau di optimal mau diperlakukan seterusnya. kalau ini hanya sekedar 
hanya kare-na AlPMNH AUSAJO ya sudah mC~hmy(l ke-marin sayC~ bilang kal<lu ini ycmg BPP 
tidak berperan pak. di soa tidak bekerja, marunggcla apalagi riung tidak bergerak sama sekali 
tentu karena orang melihat karena uang tadi_ karena orang melihat uang ada apa kita mau kerja 
dapat apa_ tapi kan saya tidak mclihat itu, tapi >.aya bekcrja karcna saya pcduli ingin mau baik_ 
investasi sosial saja 
(44 52) ya itu juga tadi sekaligus disampaikan ya nyrcmpet saja sedikn tentang hambatan 
disampaikan oleh bapak_ nah ini artinya berdasarkan pengalaman bapak sebagai ketua BPP dan 
scpak terjangnya dalam proses koordinasi d<m komunikasi dengan lembaga la1nya dengan 
puskesmas kira2 kalau melihat dari wadah yang ada saat ini ataupun BPP yang ada saat ini kira 2 
kcmungkinan 2 ke depan itu hambatan apa yang kira:?: mcnurut bapak kira2 mengganggu nanti 
proses kepenguirusan BPP ini'' artinya setelah mclihat pcngalaman sclama tiga tahun tcrakhir? 
saya sejak 2011 hampir lima tahun lebih. 
kira2 hampir lima tahun ini kira2 sudah dua periode bapak terus yang mcmimpin, tentu kira2 ada 
hambatan yang kira2 apa kemungkinan akan mengganggu proses BPP ini menurut bapak? 
hambatan pertama itu bapak tidak ada saHJ regulasi tadi ridak ada regulasi yang kuat untuk kita. 
kita bekerja disitu untuk apa? itu satu hal hambatan yang pertama_ hambatan kedua va suatu saat 
juga orang akan jenuh dcngan BPP_ orang tidak Jkan :kut rnau tkut orang pcran scbagai apa ? 
karena tidak kekuatan kita_ lalu tidak ada sanksi tidak ada sanksi nanti kalau dia tidak bekerja 
ssanksinya tidak ada. jadi orang tidak akan beker_ja karena tidak ada sanksi. lalu yang berikut 
juga tu faktor ekonomi juga. semua pengurus BPP ini kalu ekonominya pas pas ya .. jelas orang 
tidak akan bekerja. faktor ekonomi itu yang bikin jadi hambat nanti faktor ekonomi anggota. 
anggota BPP ini datang pertemuan orang huang waktu ojek saja di bayar bapak. itu contoh hal 
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van.i! kecil apalagi mau berkorban sava ambil contoh sa_ia untuk bapak thomas den.i!an basco 
bapak mereka mentor ada gaji_ saya gaji Iidak ada. tapi saya masih bisa bekcrja maksimai bapak 
mereka kan ada gaji tiap bulan coba saya bertanya bapak tidak ada gaji, bapak bisa buat macam 
saya tidak mungkin tidak mungkin menl0r kan ada gaji macam boskc"~ kan ada <\PBD II honor 
tiap bulan. bapak thomas juga kemarin A US AID juga ada. kami juga ini AUSAID tldak ada. 
kalau ada pelatihan undang kami ada uang duduk ada uang transportasi uang makan minum itu 
saja.tapi kami ma:.ih bisa buat. Jan ioi kcsulitan ke Jepan o1ang tiJak akan terima tugas ini 
kalau tidak ada regulasi yang mengikat lalu tidak ada misalnya SK tu konsekuensi dari SK iru 
apa? kalau boleh jangan SK camat, saya juga tidak setuju camat sumber dana dari mana? kalau 
boleh SK itu harus bupati karem bupati konsekuensinya APBD II Hu yang saya nantang 
selama ini kok kami, kami dianggap mitra pusks mitra pemerintah terus SK camat, kita minta 
camat beli rokok saja susah setengan mati. itu yang saya .beberapa banyak kelemahan kalau 
BPP mau kuat dan mau bertahan 1egualsi dan SKnya jangan SK camat SK Kabupatt.;n karena 
konsekuensinya di biaya. dia bisa masukan dalam APBD II jadi ada DPAnya tersendiri. apakah 
nanti masuk lewat puskesmas atau lewat dinas ada rutinitas. sehingga orang akan bekerja 
maksimal lalu kinerjanya terukur ini kita bisa ukur orang punya kinerja. mau buat 
tanggungperjawaban rutin mau lapor uang dari mana ? mau bawa uang dari mana? semua tidak 
ada. 
(49.07) itu saya bilang katanya dcngan adanya hambatan yang kemungkinan akan dihadapi oleh 
BPP dalam melaksanakan kegiatannya dan termasuk juga kelangsungan h1dup dari ilPP_ itu 
yang bapak sampaikan tadi 
itu faktor ekonomi. termasuk macam saya tu saya tidak pikir, tapi kalau teman2 yang lain mau 
menerima tugas, kemarin untung rnasih ban yak pensiun2 merl.\k.a ma:::.ih ada gaji bulanan, jadi 
mereka masih ada peduli, 
apalagi tadi pak sampaikan cara perekrutanya ini kan siapa punya motivasi mau mendukung. 
besok !usa ini ekonomi hancur pasti ilang semua_ 
mari kita minum dulu_ pa agung e. begitulah e saya banyak orang wawancara saya iihat begini 
ni .. itu hari mereka dari pa dokter johari dari kementrian itu untuk akreditasi, di depan p jack 
dcngan p bosko ni . saya among apa adanya. saya bilang pak tulis saja di situ saya tidak ada gaji. 
kenapa dinas tidak berpikir tentang saya ini, hanya mereka puji2 saya di forum2 itu yang buat 
saya makan puji makanya saya dapat itu makan puji bapak. bukan apa yang mereka beri. saya 
kan iahu bpk thomas ini selalu puji bapak itu sedang rnenghancurkan saya. kalu dia mulai puji 
saya bapak itu sdh menghancurkan saya, kenapa? iya . bapak puji karena bapak dapat gaji tiap 
bulan lima enam juta saya dapat apa? s;ay<~ makan angin tapi saya ini motivasi saya itu investasi 
sosial. itu yang saya mau kejar tu. saya punya investasi kalau saya buat baik saya cukup dapat 
nama saja sudah cukup.yang selama ini yang menarik itu bapak orang ada minta saya bicara di 
manggarai di dinas kesehatan ruteng nanti di dinas kesehatan manggarai timur. 
(Sl 13) Nah ini mungkin yang e bukan tray. mungkin nanti bisa berkembangjuga tentang ha!2 
yang berkaitan dengan BPP ini pak tam bah taJi kan ada beberapa permasalahan yang ada ini, ada 
regulasinya yang mungkin ada tingkat kcjenuhan yang mungkin nanti kemungkinan terjadi alau 
di anngota tim ataupun ini kemudtan faktor2 ekonomi juga dan mungkin ada hal2 yang lain yang 
memungkinkan hambatan akan berpengaruh terhadap kelangsungan. nah m1inya dari sekian 
ban yak ham batao yang mungkin yang masth ada juga mungkin bel urn diungkapkan oleh bapak? 
hambatan yang terjadi kira2 dalam perjalanan lima tahun terakhir ini solusi apa yang sdh 
di!akukan? artinya mencoba meminimalisir hambatan yang ada itu di dalam BPP? 
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va. va __ hambatan yang. pertama itu .va kadang~ mereka sudah ada vang. eng~an mau bekerja tu 
mau bekerja tim ini karena mereka kan tanya kami kerja dapat apa " kadang2 ungkap sepotong 
di tas tapi saya selalu tidak_ kita nanti kita ada akhinya saya tidak buat itu tapi ada momen 
baru kita undang mereka_ tapi hambatan paling besar itu sebenarnya itu oe. c ~pa e ekonomi 
tadi kah_ orang datang 
miinya solusi yang bapak tawarkan _vang untuk memimmalisir kemungkinan tcrhadap jangan 
sampai dampak ekonomi mempengaruhi misalnva anggnta ini mundur satu persatu nah ktra2 
solusi yang sudah dibuat selarnn tni upava apa yang dilakukan" 
saya buat pendekatan. pendekatan mcreka mari kita ini _jangan ko ini ini kebutuhan kita_saya 
menyampaikan ini kebutuhan kiu jad1 mereka masih ada hati itu. kita ke puskesmas rakyat 
butuh kita. jadi mereka kadang2 merek termotivasi itu. mungkin suport iman juga ya kita 
dengan pendeta to jadi kemungkinan waktu iti kita coba. pihak gereja juga berikan mereka 
ma~am pencerahan rohani kart::ua kami kan j.kl nab buat juga . _biar mereh.d Jitcguhkdn. ada pak 
pendeta .. mereka semangat. hanya karena mungkin mereka melihat itu .. ketokohan ketiguran saya 
sa_ia itu mereka datang iru.kalau ganti saya itu selesai sudah. tidak bisa berjalan.tidak _ialan.maka 
saya sebenarnya sdh jenuh dan iidak mau pak agung, say a sdh omong p ande ee_ pa ande saya_ 
tapi bapak thomas tiap kali bilang. e .. ini masih butuh BPP lain tu kalau undang tidak hadir lagi. 
di tempat 2 lain riung waepana emC~n hCli duluitu e tidak hadir hanya ketuClnya sajf! tdClk ada 
lagi kita bentuk macam di jerebuu ibu vero dia juga tidak bergerak sama sekali.dia hanya 
menang karena anggota DPR tapi itu karena kepedulian 
menyuarakan juga artinya minta maaf mungkin agak sedtkit berbcda dengan dulu2nya bapak 
masih ada disitu sehingga ada cksienya kcl!hatan nah ini kan hanya iya nama oke tapi apa yang 
ada duduk2 perhatikan ini tolong perhatikan ini perhatiian kalau tidak diikuti dengan trik2 
tertcntu. 
ya .. saya contoh bokda. bokda itu saya punya suara yang omong di forum. itu bokda sampai dana 
untuk honor2 untuk petugas kesehatan itu bidan petugas kesehatan tu .. itu dari say a _vang 
bersuara di forum saya ada bilang kaiau ada bosdik kenapa tidak ada \bos di kesehatan_ 
sementara mereka tenaga suka rela mau sampai kapan mereka mau sukarela? tidak bisa orang 
melayani manusw. dan itu say a dobrak dan akhirnya :tu keluar bokda yang dari tahun 2014 itu 
saya kebas betul bupati dan wakil bupati 
kan waktu sdh tidak ada ini kalau beliau yang menyampaikan pek langsung di depan forum 
I an sung di depan forum_ mana pak agung .. say a kebas memang kan tidak bisa akhirnya keluar 
sdh aturan itu bokda. itu saya punya suara. teman2 lain ini. aduh kamu_ mereka betul tapi mereka 
tidak merasakan tidak ikut merasakan itu ko. saya ini selalu merasakan itu kah. penderitaan 
orang penderitaan saya_ macam di komite sma smk sdh dari tahun 2000 sdh 16 tahun . minta 
berhenti juga tidk mau kasih sekarang mereka puny a a~et tadi kepala cahang dina;., baru pulang 
konsultasi karena semua aset . karena semua aset tadi sdh kewenagan provinsi. semua aset 
manajemen personil semua. ini harus di antisipasi. sekarang guru honor pegawai honor yang dari 
komite apa provinsi mampu mau back ini '"' kalau ~aya tarik semua b..::rhenti semua honur2. lalu 
kekurangan sarana prasarana di sekolah apakah provinsi mampu untuk memback up semua? 
(56_38) sekarang _kalau tadi kami masih bicara bayak ke dalam ke BPP, sekarang kita artinya 
bapak selaku BPP melihat keberadaan puskesmas. bapak melihat puskesmas khusunya dalam 
pelayanan kesehatanya"~ secara umum kira2 menurut pandangan bapak puskesmas saat ini 
puskesmas airnere dalam pemberian layanan kesehatanya baik sebelum dan seseudah ada di I3PP 
menu rut bapak seperti apa"~ 
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kalau sebelum dan sekarang ini ni ada perubahan _iauh sekali kalau kemarin kita survey_ survey 
sebeium itu iru memang bayak rapor merah pertama itu sebeium ada BPP. itu penama 
pelayanan keterbatsan pcrsonil mungkin, kedua kesejahteraan mereka tidak diperhatikan.yang 
ketiga fasilita sarana prasarana terbatas obat juga lerbatas kemudian yan paling menarik itt1 
kebersihan dan keramah tamahan. ini sekarang berubah tota\.jadi kesaksian kemarin itu saya 
ada pasien darimanggarai timur ini saya foto memang ada foto lalu saya wawancarai dia di 
tempat tiJw untung seorang teman lurah kepala Je~a eli situ bapak kenapa ma~uk nginap di 
puskesmas aimere') disanakan ada puskesmas. oe disini bagus ko ini macam2 di hotel kenapa'J 
pertama bersih , yang kedua pelayanan rata2 disini sdh senyum sdh tertawa. sehingga kemarin 
waktu wawancara dengan dokter johari tu, p do!-..'tcr sebelumnya para perugas d1 smi tidak pernah 
berani tertawa. baru sekarang mereka buka mulut untuk tertawa_ e .. kenapa bapak ') kesejahteraan 
mereka sdh berubah_ pertama jaga malam mereka sdh tidak lagi 2500 sdh naik, kcdua mereka 
sJb ada bokda kemarin kan ~ukarela. bagaimana suruh orang 2500 haru~ .iaga malam tanpa 
apa2_ itu faktor psikologi. yang kedua tu sekarang tenaga rekrut kan banyak, iru tadi perubahan 
sebelum itu karena kesan tu puskesmas tu bukan rakyat punya milik jadi orang datang itu ya 
mulai dari loket saja perawat sdh melayani tidak betul. dari loket menerima ~aja tidak menyapa 
mereka. kadang2 pasien menyapa lebih dulu pada hal saya selalu omong sebenarnya pasien itu 

itu l<1han t<~npa pasien clatang kamu uang dari man<~? kamu ticlak akan di bayar gaji itu samapi 
saya kritik dokter yang kepala dinas di ruteng tu. waktu presentase saya among, pak dokter 
minta maaf saya mungkin salah di depan pejabat semua seandainya kalau di dalam masy ini 
cukup 20 orang sepcrti saya dan kami melakukan gcrakan bcsar. gcrakan bcsar untuk scmua 
masy jadi sehat pak doktcr punya spoit mau suntik apa? pak dokter punya obat mau lari ke 
mana? kan orang sdh sehat semua to? itu itu tantangan tapi memang tidak mungkin orang mau 
sehat tems pasti ada sakitnya tClpi yang .;;aya tClkut pada suatu smn rems smua orang sC'hat ini 
kita mau buat apa? oe .. dia tertawa. tapi itu artinya yang menarik itu say a bilang pasien itu itu 
lahan. kamu dapat uang karena ada pasien dapat gaji negara bayar karena ada pasien_ tidak ada 
pasicn bdum t.;;ntu kamu ada jaga malam. belum tcntu kamu datang kadaini pagi sore_ tidak 
mungkin. jadi mereka harus dilihat menjadi yang paling karnu butuhkan bukan mereka butuh 
kamu pertama menyapa mereka dulu_ dari muka pintu_ lalu sein apa apa yang bisa saya 
bantu.janga tanya kamu sakit apa'~ jangan. kalau tanya sakit apa dia sudah sakit ko mau tambah 
sakit hati itu hal2 sederhana saya selalu omong dengan mereka tu. omong bcgitu yang kedua 
kamu datang kesini karnu tidak pernah menyapa ini kantor mangan masing2 tidak pernah 
menyapa. misalnya saya ruangan kerja saya menyapa mrja. karena ini rejeki untuk kamu. dan 
kamu tidak menyapa ini kamu tidak akan banyak dapat uang. kamu menyapa itu dulu, menyapa 
pasien men_yapa tempat tugas lalu pindahkan rumah kamu tu ke sini disana rumah disini 
menjadi rumah kedua.buat seperti di rumah kamu itu. di sini dan kamu akan dapat banyak hal. 
dan kamu akan rasa senang betah dengan tugas ini walaupun berat. karena kamu punya rumah 
kedua. dan itu memang p agung say?_ hhat ada pembahan paradtgma yang pertama itu perubahan 
paradigma. cara pandang masy sdh berubah kalau sebelumnya memang tidak ada sama sekali. 
karena memang tidak ada wadah yang mengafat provokasi yang mmnggerak kamu memberi 
1000 mertka rasa, kenapa harus beri seribu'J untuk apa ini? unluk ini .oo .. berarti disana banyak 
kesulitan butuh. 1000 mereka beri tu tapi mereka rasa bernilai karena mereka beri itu ternyata 
jadi perubahan. dan sekarang mereka datang dan mereka rnelihat itu bahwa mereka sdh senang. 
tidak lagi seperti yang dulu_ mereka menyampaikan jadi itu dari faktor sarana prsarana sdh 
berubah pelayanan juga berubah personil juga sdh berubah bertambah lalu Jingkungan itu 
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lin.::!J.;un~an dan palin~ p~rtama paraJigma cara panJang mas) .. d(<il-.at \~ntang :>L:hat itu 
_ooo_ pada hal sehat itu pcnting 

(I 02 54) nah sekarang mungklll dari s1s1 itu pak faktnr mungkin yan~ disampaikan lebih banyak 
faktor posit I!' nah kalau artinya sekarang dari lima tahun bapak melihat puskcsmas a1merc ini 
kira 2 apa yang pcrlu yang mas1h pcrlu dibuat untuk diubah oleh puskesma~ itu untuk 
pcningkatan layanan ini pak') 
oh ya. yang pertarna itu ruang tunggu.ruang tunggu itu tidak laya kalau kondisi saat ini 
puskesmas ini ruang tunggu tidak layak karena tidak ada tempat orang menunggu karena pasien 
datang kan pasti menunggu antrian dan di ruang tunggu itu in1 cita2 saya saja mungkin bertolak 
belakang dengan dinas_ di ruang tu harus menciptkan suasana bahwa dia ada dirumahnya scndiri, 
disitu kalau boleh ada rnusik membuat dia betah karena dia menunggu ruang tunggu itu harus 
ada kursi yang bagus meja yang bagus lalu ada apa di situ. jndi membuat dia suasana rumah. 
kalau di UGD tu sdah bagus saya lihat mereka pakai kain tirai. jadi tidak ada pesan mereka 
masuk langsung lihat perangkaL obat. alat alaL jadi ada rasa takut. lapi mereka ada pde dengan 
kain tirai. anggap ini rumah jadi tertutup semua_ itu say a lihat.. ini kecil sederhana tapi secara 
psikologis terganggu pasien kalau pasien datang langsung dengan perangkat ooo mi saya 
bahaya sudah ini. tapi rnereka pele dulu_ dengan kam tirai. itu salah satu di ruang tunggu 
kemudian rawat inap. ranap kalau boleh memang harus ditingkatkan kalau kondis saat ini 
karena pasien sdh semakin banyak. dan orang mau betah kemudian peralalan2 laboratorium. alat 
labor ilu , lalu dengan lingkungan itu_ ya Julu mungkin lata ruang ilu sdh salah. dari awal 
perencanaan. bangunan di dalam itu tidak tertata denahnya masuk keluar bagaimana sehingga 
ini sirkulasi udara juga harus ada lalu orang datang menjadi denah masuk kemana masuk kemana 
ini tabrak langsung di tembok ini putar 2 itu banyak hai yang saya iihat ramangan ke depan 
masih banyak lalu pengamanan lingkungan ini mal pagar itu penting kalau air sdh terlayani 
bagus tinggal saja penataan ntangan di dalam itu, itu yang ,asih saya lihat belum tertata dengan 
bagus tata ruang lalu dengan rawat inap ruang tunggu kalau balch ya ini petugas medis itu 
dalam radius dekat. karcna saat emergensi butuh petugas_ ada yang dari manggarai ada di 
waelengga ada di mana2 ketika misalnya ada musibah besar ini yg sulit 51-..alau boleh kc dcpan 
itu ya ada rumah medis ko apa mereka berada di dekat lingkungan ya kalau memang idealis 
seperti itu. 
paling tidak itu kan bagian dari penaganan dari BPP oo mi masih kurang ini rnasih kurang yang 
perlu di tingkatkan begitu_ 
dan itu masy se\alu omong_ o .. ini kurang. ini kurang .ini begini . ini beogini saya coba rekam 
dan saya coba isukan ini tiap kali pertemuan saya lcmpar hanya ini tidak ada kepekaan politik 
saya kece'vva tu karena tidak ada kepckaan di forum politik. kalau peka itu scbenarnya bi!a din.as 
mau usu\ tapi kalau politiknya dia tidak pcka. 
tapi kalau dari kepckaan begitu menurut bapak miinya se\ain bapak sebagai RPP bapak juga 
man tan duduk di legislatif itu khusus bagi kami orang kab misalnya dari dinas itu apakah perlu 
ada hal yang apa ya yg kira2 yang bisa artinya hendak membuka wawasan be!Jau2 sekarang 
yang duduk disana':l kira2 upaya langkah2 apa yang bisa kita lakukan') ya mohon maaf kalau 
kemarin beda dcngan saya dulu di perencanaan bapak tahulah bagairnana sepak terjangnya dan 
sekarang orang lain mungkin dengan posisi yang sekarang mungkin saya bisa bicara masukan 
pada temen2 ada kepala dinas du!u kepal dinasnya lain sekarang lain juga, kira2 kalau melihat 
dari sisi kepekaan terhadap itu mungkin ada upaya apa yang menurut bapak bisa sebagai 
masukan kami untuk mencoba mendobrak artinya mereka terbuka terhadap dinas kesehatan':l 
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kalau iitu kita mulai dan dasar perencanaan. mula1 dari musvawarah desa _ dusun desa. itu apa 
survey mawas riiri itu jadi mereka masy mengungkapkan apa2 dan iru kalau boieh macam 
legislatif harus ikut mulai dari proses a"" a\ kemudian musyawarah kecamatan. musrenbangcam 
kabupaten, mereka harus ikut buena kadang kala dari hawah usul tctapi ketika di politik itu 
dominasi politik menjadi sangat kuat.dari dinas secara pcrencanaan mereka mula1 dari bawah 
dari aspirasi masyarakat tapi ketika masuk di atas politik mulai dominasi sehingga banyak 
terputu::;_ tidak ma::;uk lagi_ kalau bold1 kemarin mu!ai dari bav,.ah saya juga omong di ""aktu 
musyawarah kecarnatan tu kalau bolehwaktu ini DPR hadir dan dokurnen DPR pegang. 
sehingga pada saat rapat2 di komisi di f0rum2 politik itu ini yang kita ajukan_ sehingga kalau 
dinas rn1sa!nya mengajukan imm Jangar. !ag1 mi kita pending , bata!. !alu 1tu satu, lalu 
pendekatan proses perencanaan_ yang kedua yya sesekali kita buat rnacam ya ajak teman2 
keliling coba melihat ya ini kebutuhan ketika mcndekati pemilu mulai turun rame2 kamu butuh 
apa .. butuh apa. tapi sddah itu hibtng_ l-..ampungan_ sehin::;ga :.aya lihat banyak hal itu banyak 
hilang karena diminasi kebutuhan politik , kepentingan politik sesaat saja. jadi prosedur itu 
mualai musrenbang .. kalau dikawal dan komunikasi antara dinas dengan politik itu misalnya 
DPR ke bupati komunikasi bagus .ya say a rasa karena politik ilu ujung ujungnya kepentingan. 
itu makanya saya blang teman2 banyak tidak ada kepekaan karena mereka tidak ikut dakam 
sistcm tidak terlibat Jangsung itukah say<-! ka!au kelihatan terpenting pcndidikan kesehatan 
teriak betul karena saya mengalarni bagaimana air mata masyarakat itu pada saat misalnya 
pertemuan mereka mengeluarkan air mata 
(I 10 12) nah mungkin ini yang trakhir terkait dengan masih dengan kegiatan partisipasi, artinya 
setelah beberapa kali beberapa keg1atan2 yang diikuti terus pemantauan bapak selaku ketua 
BPP juga anggota2 BPP yang lain tcntu sdh sering melakukan kunjungan ke puskesmas, 
kcmudian juga sdh di sampaikan tadi bbeberapa program2 kesehatan yang aa di puskemas, 
mungkin sebagian bcsar sdh diketahu oleh bapak , nah kira2 apakah adanya seperti perubahan2 
yang disampaikan oleh bapak dari paradigma segala macam masy sdh mengetahui positif scgala 
macam , apakah bapak pcrnah mcnyampaikan kc masy yang lain oh_ ternyata di pusk aimere 
sekarang begini lo,itu_ atau senacam mcmpromosikan mempublikasikan apa yang telah berubah 
apakah juga pernah menyampaikan ke masy tentang oo ada orang program dari puskesmas ini 
yang perlu kita tindak lanjuti apakh \BPP pernah menyampaikan itue~ peranya kepada 
masyarakat. 
kalau arinya ke masy langsung .. tidak hanya kalau forum2 tertentu misalnya pas rapat komite 
hanya saya samppaikan. pada saat ada forum:! stntegis, apa kc!ompok2 strategis kami 
kemasyarakat langsung tidak, kita hanya \ewat kepala dcsa. misalanya waktu kita undang kcpala 
desa kita sampaikan ini. ini tapi ke masy langsung tu belum karena persoalan kita tadi biaya. 
tapi misalnya kalau ada pertemuan2 saya sdalunsampaikan_ promosikan, ya tidak formil lah 
tapi mereka betul .karena kadang2 waktu kunjungan pasien iru kita bilang bagaimana? menurut 
kamu ee baik sdh pak ini sdh bagus bapak, itu dialog yang tidak resrni.tetapi kalau terlalu resmi 
nanti mercka .tapi sccara paka1 time scadulc Jadwat untu itu .. tidak_ ya ttu tadi yang kesu!itan 
saya itu tadi_ kita tidak ada suatu sanksi organisasi satu ikatan sehingga bagaimana kita turun kita 
dua lalu saya bisa terukur kinerianya tu kita hari ini misalnya bulan ini buat apa? mau ukur 
pakai apa? ini tergantung kalau ya .. pas iui ada momen kalau tidak ya . dian1 saja. kalau beda 
memang macam bapak thomas mereka mentor karena memang harus buat \apaoran bulanan 
harus ada. dan turun lapangan _jadi mereka pun_va kineria harus di ukur. prestasinya atau tidak . 
tapi saya ini hanya istiiahnya wadah ini hanya mitra saja, untuk ya .sekedar butuh .mereka btuh 
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bantu misaln~·a contoh sekarang anak2 bilan~ bapak sava 4 bulan belum terima gaiihonor bokda. 
saya komunikasikan ke dinas,. ini mereka sdh 4 bulan kesulitanya di mana'! oh bapak dana sudah 
ada hanya sckarang masih dalam pemeriksaan BPK_ mungkin mei sdh bisa informasi masih ada 
pemeriksaan BPK jadi Qelum ad<l perintah d21ri dinas untuk keluC~rkan ini C011t<._)h seperti itu 
mereka keluhkan di saya. saya sampaikan masih ada kekurangan tenaga mereka keluhkan saya 
sampaikan nah istilahnya memang dia punya tupoksinya sangat terbatas le pak 
(1 13 58) Tapi artl!l~'a dan meskipun sifatnya ya artinya ada point2 tcrtentu yang menyenth 
langsung ke masyarakat nah dari sisi yang disampaikan 1tu mungkin ada apa yang pernah 
disampaikan·) selain ttg contoh riil yang k1ra2 yang dsampaikan oleh BPP trus di forum ini 
apakah ada gerakan apakah ada langkah2 apa') yang mungkin mendukung program itu mungkin 
saya sampaikan berkaH dengan program keschatan ·) saya kira kan selain hanya lihat dari sarana 
prasarana tenaga dan scbagainya mungkin program.:? juga nah kira2 dari sisi program ini karcna 
ini juga meni!ai dari upaya pdayanan kesehatanya dari aimere_ nah artinya bentuk ada tidak 
yang artinya bentuk konkrit apa yang tc!ah pcrnah disampaikanc;. 
Kalau hanya secara umum tidak hanya ada ha\2 yang khusu misalnya ibu bersalin_ itu saya selalu 
omong m1salr.ya ibu bersa!m kamu harus !apor waj1b periksa di puskesmas muhu dari umur 
persalinan 0 bulan kira2 sdh sampai itu sampai sekian bulan kamu lapor kira2 nanti waktu 
sebelum melahirkan harus ke rumah tunggu karena di sana ada rumah tunggu_ di!arang untuk 
ibu2 malhirkan di rumah.hanya infonnasi itu tapi kalau yang lain2 saya mau informasi 
bagaimana? paling2 saja itu ibu hamil karena kalau kesehatan ya kita omong tentang kebersihan 
lingkungan dan itu buat kegiatan dan desa langsung jabarkan setiap hari sa btu mereka buat 
kebersihan lingkungan dan itu kita juga omong waktu musrenbang kecamatan desa atau 
kecamatan program kebcrsihan itu kebersihan. kamu jabarkan lewat program desa. mereka 
jabarkan setiap hari '>ahtu ada sabtu hersih yang contoh gitu atau misalny<l <1da h<1njir m11sim 
banjir got2 tersumbat itu mereka bersihkan_itu untuk lingkungan. tapi kalau yang lebih fokus tu 
pada ibu hamil saja sebenarnya. lebih banyak derajat kesehatan lalu yang lain2 tu sevcara umum 
kan kita omong. tcntan~ pola hidup pola schat pola makan, contoh kami sosialisa~i tentang. miras 
ini_ itu kami sudah jajahi dgn ibu kadis bahkan saya sdh lapor p camat musi undang para pelaku 
produksi moke ini supaya jangan sampai masak moke di alas dengan kwali atau dandang karena 
itu mengandung kanu zat besi jadi itu bisa rncrusak tubuh. atau masy jangan konsumsi arak 
terlalu tinggi karena arak ini 20 sampai 30 % dia punya a\koholnya itu. jjadi kita __ contoh macam 
itu kita among di masy hai in gat_ llalu say a juga sosialisasi ttg apa kemasan itu, alat penampung 
menyimpanmokc itu kah saya selalu tanda tidak boleh tamh di botol aqua tctapi saya mulai coba 
buat ini pakai di botol kaca karena botol aqua apalagi kalau taruh di tempat dingin masih baik 
kamu _iemur Jagi di panas, dia kena panas memuai. kalau memuai alkohol itu menyedot zat 
plastik, plastik akan masuk Jalur saiuran pembuiuh darah dan mi bisa jadi rusak itu. cuman saya 
sdh omong beberapa sosialisasi bahkan dalam polsek kami turun dari aspek kesehatan saya tidak 
omong dari aspek ini tapi dari aspek kesehatan kemasan ini ini musi turun saya sdh omong 
dengan p camat ulang2_ kalau yang lebih fokus menyangkut dengan puskesmas e_ saya. saya 
tidak among. hanya kalau misalnya ibu hamil saya selalu omong jangan sampai melahirkan di 
rumah_ dan bapak desa harus tahu mulai malam ini to mereka kaget va karena mcreka nanli 
hamil setelah hamil bapak desa harus tahu di rumah mana yang ada pasangan suami isteri yang 
nanti ibu hamil harus periksa dan sekarang sdh tidak ada \agi melahirkan di rumah 
angka kematian ibu juga rendah rendah .-..ekali saya kemarin fl ande bilang -P ande saya ini mau 
turun tapi ya teman2 saya mau teman2 kita turun ni masalhnya saya perasaan dengan mereka tu 
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mereka punva biava ini coba kalau ada mtinitas vang. operastonal tiap bulan misalnva ang:!!aran 
sekian kita tutun ya kita turon_ minimal ada iru makanya saya bilang kalau pemerinrah bisa buat 
dengan perda di SK kan semua yang masuk dalam pengurus BPP tu minimal macam kader 
posyandu tu sehingga pada saar posyandu tu mcreb di apresiasi itulah yang menjadi tcmtangnn 
sehingga saya bilang ini BPP ini suatu saat dia bisa berbubar. dia berhenti. kalau tidak dibuatkan 
suatu reguilasi dengan dana yang tetap 
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TRANSKRIP W AW ANCARA 5 

In forman 
Nama 
Tanggal wawancara 

Tern pat 

Anggota Badan Penyantun Puskesmas Aimere 

Lukas Loko 

. 29 Apnl20 16 

. Kantor Camat Aimere 

Sebagai anggota BPP ini mcngapa bapak Iukas bcrsedia menJadi HPP ini ·) 
yah. yang pertama kebetulan saya sebagai kasi PMD di kec mewakili camat juga saat itu 
tcrpilih jndi anggota BPP mewakili kantm camat itu y<~ng pertama yag kcdu<~ c kita mau 
berusaha puskesmas ke depan itu e. pelayanan kepada masy agar lebih baik dari sekarang. 
karena kesehatan itu membutuhkan partisipasi dari semua pihak tidak orang kes saja yang 
memhanmm kesehatan itn tani rnemhntnhkan '>t"lllll.'l elemt>n nlCJ'-'v h;dm fllernhnhn lllltllk 

~ . . 
membangun kesehatan itu. ytermasuk kami scbagai anggota BPP berperan juga untuk 
memberikan masukan memberikan kontrol ada ha\2 yang dilakukan oleh baik pelayanan maupun 
apa sap. kita scbagai anggota BPP mcmbcriku;:; pikirar.. mu.sukar.. c.chingga puskcsmas kc Jcpan 
lebih baik lagi yang berikut keterlibatan BPP itu tidak hanya itu. tapi kami juga pernah 
melakukan menggalang dana untuk pembangunan selasar. karena kami lihat bagaimanapun 
puskesmas itu neium memiliki seiasar_ kaiau misalnya ada pasien datangkan tidak di angkat dari 
kendaraan masuk ke dalam tetapi didorong,melalui ada tempat tidur yang menggunakan roda itu. 
sehingga memudahkan orang sakit itu masuk ke dim ruang rawat_ begitu lkami sudah bangun 
selasar. juga termasuk membangun itu rumah tunggu rumah tunggu juga kami nersama sama 
membangun juga melibatkan masy desa. itu juga dua tagun benurut turut mengumpulkan satu 
juta pcrtahun untuk kita secara bersarna2 membang:un rumah tunggu itu pada saat ibu nrersalin 
itu yang menunggu itu tidak kesulitan_ terus yang bcrikut itu kita terlibat juga membangun juga 
itu garasi garasi kendaraan karena mengapa kami harus bangun itu garasi karena kendaraan 
puskcsmas hams 24 jam di puskcsmas. schingga pc!ayanan pada rr:asyarakat itu bisa lebih cepat. 
tidak kendaraan itu di rumah sopir mendekatkan pelayanan (04.43) juga kami membangun 
ber.sama2 dg puskle.smas mcernbangun gudang p..:nyir.-•pana;-; bara;1g2 dari pu.ske.smas itu.ada 
gudang yang kami bangun bersama2. 
(05 01) ba1k terima kasih pak Iukas itu kaitanya dcngan peran dan bcberapa peran yang di 
sampaikan bapak sebagai angggota I3PP kemudian saya kembali ke BPP itu send1ri dimana 
bapak sebagai anggotanya kira2 dari struktur yang ada dari BPP itu apakah ada membangun 
tugas yang sessuai dengan profesi bapak ') seperti di kantor camat im'' 
kalau pcmbagian tugas sccara itu ada pcngurusnya. karena kami sebagai anggota_ sebagai 
anggota pada saat rapat2, rapat gabungan dengan puskesmas kami sering: rapat bersama untuk 
merencanakan untuk merencanakan misainya kita iakukan 3ivi pius misalnya.itu BPP bersama 
puskesmas rapat bersama baru eksen ke lapangan. biasanya buat perencanaan bersama2 jalankan 
bersama2_ 
masih tidak melihat anggotanya_ oo .. ini si A kamu ke sana s1 B kamu ke sana_ ko!ektifbegitu'? 
oh ya_. juga pembagian tugas itu, tidak perorang_ tapi dia ada ketua wakilnya dan sekretarisnya, 
kami anggota_ ada keterlibatan misalnya kegiatan puskesmas kami ambil bagian. 
(06 36) baik bapak _terus terkait dengan yadi disampaikan RPP ini, namanya wadah ya tcntu 
kadang2 ada pertemuan2 yang di,lakukan olen BPP kira2 bapak se!arna mcnjadi anggota BPP 
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ini apakah bapak JUga meng1J...Ut1 pcnemuan2 1tu dan ka!upun ada pcrtemuan bcrpa \...all b1asanya 
dilakukan·J 
saya hiasa mengikuti rapat dulu biasa BPP rlari utus untuk ikut hari keseh(ltan nasional untuk 
ke riung ke mana2 yang ada tetapkan hari kesehatan itu dan perkecamatan biasanya saya ambii 
bagian tapi biasanya tukar2 tidak hanya saya saja. terus rapat2 rutin itu saya kadang2 karena saya 
ada kegiatan rutinitas disini saya scring juga tidak ambil bag ian karcna biasanya pak ketua minta 
pengurus intinya yang hadir. ka\au misalnya ada minillikakarya itu biasanya ada rapat sebelum 
mulai, biasa juga saya mewakili camat untuk membuka kegiatan itu. bersama dengan BPP ketua 
BPP. 
itu berarti kegiatanya apakah kita itu at1inya kalau di BPP sendiri apakah ttu kegiatanya ada 
pertcmuan rutin begitu dt BPP') 
di fipp :'.iitU tahun iilUitgkiii \.Ji:>.a tidak t;ap buliiil .. tapi ada hanya bukan tiap bulan tapi ada, :>.aat 
tertentu kami di panggil untuk rapat. 
(08 34) baik berikutnya bapak ini kaitanya dengan badan penyantun ini selam tadi mengikuti 
pertemuan1 tadi bapak juga menyampaikan kadang2 tkut bersama2 menyusun rcncana kegiatan 
ini nah selama peran ini yang dilakukan nerkattan dengan pcnyusunan perencanaan ini kira2 
lontribusi apa saja yang artin~'a yang sering bapak sampaikan pada t()tum2 penyusunan 
perencanaan itu. 
contoh misalnya perencanaan kegiatan biasanya setelah kita menyusun perencanaan kegiatanya 
biasanya saya ditugaskan oieh camat untuk mcwakiii camat biasanya ikut pertemuan di bajawa 
contoh model apa namanya sanitasi berbasis masy. itu juga saya di utus dari camat juga sclain 
BPP juga sebagai kasi PMD di kecamatan_ 
kalau seandainya kita bcrbicara ter1tang wadah itu sendiri pak BPP nah secara pribadi misalnya 
menurut bapak sebagai anggota kira2 kontribusi apa saja yang artinya yang bapak bcrikan 
kontribusinya terhadap kemajuan BPP ini<:> 
o_.ya .. itu memang penting dan HPP ini penting sangat berperan di puskesmas bagaimana 
'"'cl·psmos IPbih •n"i" rl,n f,.,., "" t- .... ,J.,,...,,--. "t""' J,·hih ,.,..,,;., ,--.,-.,.,""·~,..,.,,--.,.at· tpr],l,, h"'"''>t· 
t-'~•~--~ ••~ •- "' "'"J'" '"'"' •••"' "" . .-- ~t.::t-'~" ""''" .~u .. , "'~J"' 1-'-' .. "J~ ~""J " •-••~·.._. u''"J~" 

mungkin pertama itu saran pikiran itu membuat apa macam kajian kita kc lapangan untuk minta 
pikiran masy . macam apa namanya kuesioner bikin kuesioner kira2 pelayanan di puskesmas 
st:pt:tli apa'? uienuful ukt:.y dt:ugau Jala ilu J~ngau cat a s~p~lli ilu kila Li~(l rnetn~~~L(liki. kiJ<t2 
secara apa dengan puskesmas, kira2 apa apa yang kamu bisa lakukan di puskesmas ini_ sehingga 
smakin hari semakin baik pusk ini. kalau tidak buat begitu bagaimana kita mau melihat 
pelayanan dari petugas di pusk kepada masy kita barus tahu duiu kira2 persoaian 2 apa masaiah 
2 apa yang dihadapi oleh masy di puskesmas saat itu kalau sdh tahu masalahnya baru kita 
berikan solusi 
(11 16) baik .artinya kontribu<>i dibcrikan kontribusi masukan pikiran saran ke pusk dan BPP_ 
~ah terus se\anjutnya ltll berkaitan dgn tad1 kalau secara tidak langsung tadi ke pusk_ nah 
sekarang kita kemba\i ke misalnya ke masy nah kira2 bapak sebagai anggota BPP itu selama 
menjadi anggota BPP ini pernah tidak bapak turun langsung ke lapangan ke kclompok sasaran 
meyampaikan hal2 itu 
oh ya saya kebetulan kasi PMD. ka.<:.i PMD itu tugasnya banyak karena lintas sektor.baik 
penkanan pertanian apa namanya peternakan dinasl kemakmuran itu. biasanya yang mewakih 
camat saya, itu biasanya kita omong ttg membangun manusia juga kesehatan pendidikan 
macam:2 sehingga kcsehatan itu .. tugas ini kan tidak bisa diserahkan khusus hanya petugas 
kesehatan saja jadi kami juga puny a tugas untuk menyampaikan pencerahan kepada masy contoh 
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misalnva melakukan kebiasaan mclakukan perubahan perilaku masv tentang STBM misalnva itu 
di omong secara rems mencrus_ sebab nu tidak bisa diiakukan sam kaii di omong hanya saLU Kaii 
di masy ini hams setiap momen apa saja hams kita sampaikan. saya tidak pernah. kcbetulan saya 
juga anggota BPP dan anggota tim STR!'v1 tingkat kec itu secam terus menerus saya himbau itu 
bagaiman rakyat itu harus hidup sehat sebab sehat itu moral utama untuk manusia itu hidup_ 
sebab tidak bisa omong hanua satu pokok bahasan saja. misalnya saya omong ttg koperasi_ tidak 
hanya di kopera~i haru~ kcsehatan pendidikan macam2 namanya didinas2 kemakmuran itu saya 
punya tugas karena kita sebagai koordinasi di tingkat kec ini kasi PMD menjadi koordinasi 
dinas2 kemakmuran_ 
(13.48) bcrarti artinya peranya hukan hanya di kesehatan tapi juga sektor lain kalau boleh tahu 
pak kira2 kalau fi-ckuensi ke lapangannya itu apakah berkala triwulanan bulanan tahunan'' 
tidak bia~anya kalau ini r::..,n~M :;uJa.lL b,;ra.khir ka.lau PNJ'I\-I bclum bci·ah.liir kai-did :..::otia!l 
momen apa saja di PNPM itu saya senti\ itu saya omong. karena saya mau omong waktu kapan 
hoi'' m11<:ti <;~~t it11 <:!Ult r~n:-~ <:~1i;1 mi<:~lnv~ I kPI rii <:f'tP.bh \.:p.oi~t~n <:Pif'<:~l ~t:-111 ri1 :.1u.nl nrll<:P<: ···a- -··-·~·- ~····· ···· -····· ·.,--· -··r· ·-------·-~-- --··· · ···~---···-----a-····-··-----·- ···--·· -- ·- ··- r·-- · 

perencanaan itu langsung omong dengan perencanaan dan semua sektor bidang segala mac am itu 
tidak bisa hanya satu_ jadi mau harap p camat tidak mungkin p camat omong semua. karena 

kaitli :;dh di bidanb2 itu :;udall di :;~k:;i2 kami sdh harus :>c:;uai tuga:; j)Okok :.cn1ua :;ckto;· 
macam saya di kasi PMD sektor kemakmuran harus nisa sampaikan koperasinya lebih2 di 
kesehatan dan pendidikan ekonomi begitu 
( 1 S 02) nah_.baik kaitanya dgn bapak scbagai anggota sckaligus sebagai kasi pns di kcc sdh !run 
dan bukan banya bicara 1am2nya tetapi _juga kcsehatan Nah sckarang terkait lag1 dlam 
keanggotaan pak dalam kcanggotaan BPP ini disampaikan ini kan tim, ada bcrapa orang pak 
timnya'J kami 10 orang dari \0 orang itu pasti punya karakter masing2 nah kira2 bapak 
menjalin hubungan kerja itu dengan anggota2 lain dari BPP in'' 
ya karena kita ini tuga.<; anggot<l RPP ini karena rangkap tugas ni ada yang dcui menjadi kepala 
desa ada yang pendeta ada yang dari pegawa1 negen model saya ada yang dan pengusaha ada 
yang dari anggota dewan_ jalinan hubungan kerja pada saat kita bersama misalnya ada kegiatan2 
di puskesmas itu kita bcrtemu dan kita saling memberikan pikiran schingga kita hidup di masv 
itu tidak bisa hanya kita sendiri kan banyak orang. paling kurang kita harus menjadi contoh 
menjadi teladan. contoh saja misalnya saya sebagai anggota BPP, anggota apa tim STBM 
sanit<-1si total berhasis masv sav<-1 harus melakukan lebih dulu ha~aimana sava omonl.! wanu . - ~ . ~ ~ 

kalau saya belum lakukan. 5 pilar itu saya harus buat saya harus buat lebih dulu.aya harus buat 
lebih dulu baru saya baru among masy lain tctangga lain supaya ikut seperti saya bcgitu tidak 
hi,- .... h'"'"" ,.,,11""" .--1.--. .... n" h.-..-,,S , . .,,,, 1.-,L·ulr .... ,-. .,.,,;,, ";,,;,.--11r ....... V'"" ,,,_.,,)..,_ '-'' '-'"b yU<.O. 'b· <<<.O.< .... -''"'")" <'-'-<~ n<.O.<< --''-'-)'"'" """J'"''"''-'-'' ,.,.h; 1,\J!'" lr<:>J.,,, """to"'"~ ,l.,t•onn '-''-"'" '=" ............ J--''"''"'b'-'-"' ........... ,b 

macam p john mereka yang dari PLAN datang pergi di saya punya mmah , pa lihat karena saya 
sdh lakukan itu.jadi saya among orang, orang bisa ikut saya_ kalau tidak orang tidak ikut.begitu 
(17 mn baik itu tadi dari hubungan kerja tadi sdh disampaikan secara umum bahwa karena ini 
masing2 tcntu scsuai dengan profcsi ya punya ada masukan2 hanya disampaikan pada forum2 
teJtentu_ baik artinya sekarang sdh bcrapa tahun jadi anggota BBP'1 

saya tidak ingat lagi tahun dua ribu dua bel as mungkin hampir empat sekitar itu sekitar empat 
sampai lima tahun baik artinya selama menjadi anggota BPP kumn wan waktu empat atau lima 
tahun, kira2 hambatan apa saja yang dialami sebagai anggota BPP ini kemungkinan kalau 
melih<1t dari prospek ke depan wadah BPP ini menumt pandangan bapak selaku anggoata BPP 
seperti apa') 
menurut saya e_ .wadah ini harus tetep dibangun hams tetep ada, kalau tidak ada wadah ini siapa 
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van~ kontrol? itu vang pertama. terus kira2 mau wadah mana lagi vang. kalau misalnva keschatan 
kita ini misaima tidak2 Dagus misalnya. siapa yang mau morivasi paling kurang harus ada wadah 
seperti macam BPP ini yang sering memberikan pikiran mungkin masalah2 bisa dicari ja[an 
keluar setelah itu mencari jalan keluar senna bersama.dan tidak bisa mcmbiarkan puyskesmas 
sendiri untuk petugas2 puskesmas. paling kurang membutuhkan orang lain membutuhkan BPP 
ini. BPP harus tetap ada kalau BPP tidak tetap ada dia bubar, atau ditiadakan saya pikir ya 
mungkin tidak. tidak artinya kest..:hatan k.an tergantung dari kesada1an masing1_ tapi paling 
kurang hams ada pikiran2 dari wadah ini untuk mcmperbaiki hal2 mungkin yang kurang puas 
masy pada saat mclayani masy mungkin tidak puas_ atau kes di masy tidak bagus_ paling kurang 
kam1 jug:2 tidak h:2nya c-mong keseha!3!1 kepad3. tem:21~2 d! pusk pc!ugas pt!~k J!.!ga 0mong 
terhadap kepala desa. omong kepada pemimpin2 yang ada di masy bagaiman kesehatan ini ke 
depan lebih baik dari pada hari ini begitu, 
t\9 55) nah kalau seandainya dari tadi disampaikan mcmang anima :-.ecara positif bapak 
sampaikan wadah ini harus ada nah sckarang artinya kami melihatnya 1-:a\au nanti ada saya pik1r 
kan namanya BPP 1ni bukan treus menerus begitu tentu ada ha\2 tentu ada batas umurnya 
segala macam mungkin segala dan sebagai2nya tcntu wadah ini perlu ada per~oni12 baru dan 
segala macam, nab kira1 kalau dari pengalarnan bapak secara mternal dari anggota itu sendiri 
kira2 hambatan apa yang kiranya nanti dimungkinkan wadah 1n1 bisa maju dan tidaknya atau ada 
hal~ apa saja yang kira mendukung sehingga wadah ini tetcp eksis begitu? 
(20 49) e .aJ it 'ueg111i kahtu auggoia2 BPP iui ma~lah2nya yang ktla itaJ.avai. kti.a tuau utel uUab 
pcrilaku manusia ini tidak segampang membalik telapak tangan harus terus menems pak. 
memb.ng:.:n kesehatan !tu tid:1k ~egampang ~emba!lk te!apak t::mgan, ktt3 C)m;_mg dan 0mong, 
hams memberi pencerahan tents, sebab kalau among satu kali tidak mungkin pak, tidak munkin 
itu ada perubahan perilaku di sana BPP hams eksis terus. sebab ka\u tidak ya kita membiarkan 
ya ~,.;oniolt saja kaiau di Jcsa Jisana liJJgkuugan beJ~tlt scgala ma~,.;am Lit.iak aJa 01aug iaiu yaug 
memperbaiki itu saya yakin kesehatan tidak akan terjamin. memang hambatanya adalah karena 
memban!!-iun kesehatan ini kan tidak bisa seperti membalik tc\apak tangan, kita harus omong dan 
among tents dan kita memperbaiki secara rerus menerus. tidak bisa dibiarkan begnu saja. kaiau 
kita among satu kali stop_ tidak bisa_ sama dengan kita mendidik anak ini, kita among tidk bisa 
satu kali, kita omong di masy tidak bisa satu kali pak saya pikir omong di masy harus terus 
menems kita among_ siapa mau among .kita ini. sebagai petugas ini. orang yang lebih mengerti 
ini , bagaimana pentingnya kesehatan. nah begitu_ 
(22 19) iya baik_ kalau lihat dari sisi keanggotaan dan tim mi kami anggaplah tim BPP itu, dari 
pengalaman bapak ada tidak ha\2 yang menyangkut yang disampaikan dari luar artinya yang 
bersangkutan tidak masuk dalam BPP tetapi kadang2 menyentil tim BPP nll bcgitu, pernah 
tidak'? 
tidak pcrnah_karena begini, karena yang anggota2 ini kan banyak . apa profesi_ ada yang 
pensiunan. ada yang pegawai negeri masih aktif. ada yang anggota dewan ada dari kepala2 
desa_ada. ada yang masy iuar. masy yang mengerti. kan macam2 _tidak hanya saru misainya 
pegawai negeri saja tidak anggota BPP dari banyak sektor sehingga mereka kalau kita basil dari 
rapat2 itu ya masing2 itu dia jalankan sesuai dengan, jalankan sesuai tugas2 apa namanya 
tupoksinya sendiri2.sekarang terganttung dari anggota itu sendiri.kan anggota tidak bilang sdh 
bentuk satu kali sampai seterunya ,tidak juga_ kami kan sdh umur 55 mingkin ada yang bisa 
regcnerasi. yang. muda2 dari bawah kan masih bis ada_ masih ada_ kan bisa dig.anti kalau 
misalnya yang sdh pension sdh tua artinya sdh meninggal. diganti dan membangun kesehatan 

34 

42763.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



;·,lcinLa.;J..;t.Hi a.pa. :>aja. 1ii !Jill.., i;.:ia.:..: tJ;sa. ~iia. sa.t:u :.:a:; UJilVii:; s~k-sa; tidai.: f(Ji..iii.:5~iii pak . . ' . ' 

<lf-l<ll<l.:Jl 

kesehatan iya_ 
(~--1 1 S) haiklah. itu tcnlang tad1 vnng hagmmana pandangan baik clari internalttg llPP, kcmudian 
tadi bapak sampaikan sepintas ba\1\\ajangan menilai \·ang ncgatifini ttg BPP mi') belum ada, 
Lidak ada_ 
nah sekarang,kan kalau dar1 sis1 apakah nanti karena im v.adahnya scgala macam tenu 
pelaksanaan kegialan juga mcsti harus dicvaluaiii. paling tidal.;_ kalau menurul bapak apakah 
perlu misalnya ada rcgulasi terka11 dcngan kebcradaan BPP') 
ya 1ya. karena masih SK carnal regulasi ada, tapi SK carnal kami tidak dibiayai apa2. kami 
bekcria iru suka rela saia kami tidak <lda gaji juga_ tidak ada_ mcmcnag mclckat contoh model 
saya melekat saya sebagai kasi PMD karena tugas saya ini koordinasi dinas2 kemakmuran ini 
juga menyangkut kesehatan. contoh misalnya perencanaan_ itu juga saya hams bisa omong. 
h~o~im~n~ mf'nin~>k~tk<tn nrnri11k"l ik-~n ini h~o"nim~n r~r;'l t;:q-wk~n mnnukin hi.;;~ (lri;'l -··""··· ------·- - --·-- "" .... ·-- r ..•. - ----- - .. "" .. --- .. - -·- - --- -~----r , -- ~----- ----- ·----

pengetahuan itu, sampaikan kepada mereka, kalu mereka ikan lcbih banyak masya makan 
diarahkan untuk makan ikan kan lebih sehat, lebih sehat to .. dari pada makan daging. misalnya. 
contoh misa!nya dengan dinas penanian_ bagaimana kita dioa<> pertaoiar. biasanya kami sama2 
ada kelompok2 tani saya juga ikut ke sana. bagaimana cara menanam sayur dengan baik? 
tagai;Ban Gara sayur itu bisd nilai e~u,hJmis? JengM; sayuf ~tu mungk;n b~::.d ma::.yJ. sek;tar i~u 
bisa membeli untuk meningkatkan gizi bisa.begitu. 
l26 00) lya. berarti regulasi menurut bapak yang sckarang yang bapak sampaikan bahwa dengan 
SK camat, apakah menurut bapak dengan SK kecamata mi ~dh cukup, atau perlu yang lebih 
tinggi llagi ') 
ya artinya .. memang kita tidak .. tidak apa ya saya malu juga mau omong pak artinya biar kita 
J.,.,.;.., .,,-;+.-.)'"\,;f.-, ill"''''"''"'''\,;+"> ~.,h.-,t ""''" t.,j,,, ""''"''" ""'"' ;,,. '"'"'" lv-..--n;).,.-- ,--1;.., ''""'" ;,,, ~,,,! 
'~"''J"- "-'"" ..._ ,,_,.._. "'-'" "''-'") '"''-'" "'"""' "'"-)" •~'-'"'"-" 1-'''""''1--' ""-)« ,.._. ""-)'-'- '--''-''!-'"~" "'"' '-"'"5 ,..., .>v,._• 

ke berapa itu, artinya memang harus ada regulasi supay kita lakksanaja togas ada dasar 
hukumnva.itu penting. tapi kalau misalnya kan paling kurang kan ada ikutanya. kalau ad regulasi 
o. honornya begini2_ tapi kami selama ini tidak tuniUl. honor juga dari puskesmas. tidak ada. 
kami mau itu puskesmas itu lebi berkembang dan kesehatan masy di aimere ini semakin hari 
semakin baik memang terbukti pak, terbukti sebelum BPP ini bcrdiri, puskesmas itu awal itu, 
banyak orang comet. ada petugas itu scmentara melayani pegang hp. di sana masih menggigii 
itu dibiarkan belum dilayani kontak masih baku among di hp segala macam. dengan adanya 
I3PP tidak ada lagi itu , pctugas tidak pcgang hp dilayani fokus , lavani kepada pasicn_ dia bisa 
kontak itu kecuali sdh diluar. diluar dari petugas atau dia keluar di luar dia omong dulu mungkin 
omong dulu hal yang penting di luar. dia tidak komunikasikan dengan keluarga dengan siapa di 
d9Jam puskesmas, tidak. sekarang t!d21.k ada lag1 kr:Dapa ') karena ada BPP bukan BPP itu 
pemeriksa , bukan. kami kadang2 kontrol itu biasanya kami lewat pak kapus kami among 
melalui pak kapus_ kalau kami ke pusk kebetulan kami sakit, itu biasanya kami perhatikan_ coba 
kita lihat, bukan peemriksa. mereka tidak menyadari bahwa di;;itu ada kita. kalau ada kesulita itu, 
kalau ada pelayanan yang menurut kita lidak bagis kirta sampaikan melalui pak kapus.pak kapus 
petugas ini begini2_ begini .. kita omong secara terbuka_ maksudnya ini bukan menjual petugas 
itu. _iangan biarkan disana sementara orang menggigii karena demam tcrus dibiarkan mi masih 
omong2 lama2 orang pingsan di situ. dengan adanya llPP ini saya lihat pelayanan di puskesmas 
ini aimere luar biasa. saya harus angkat dengan luar biasa. karena kami pernah kedatangan dari 
penilaian darimana .. bandung.bandung. bandung atau apajakarta. baru2 itu juga saya di panggil 

ke sana. hanya mungkin kita punya mungkin tidak di administrasikan dengan baik, tapi 
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ke~1atan2 BPP ke~1atan keterlibatan camat atau aparat kecamatan. keterlibatan \intas sektor 
umuk oagaunana Kesehatan rii aunere iebih bagus llu kam1 reriibat iangsung begitu seiau aria 
kegaitan2 itu tidak akmi biarkan mereka sendiri tidak biarkan puskesmas jalan sendiri . tidak 
kalau pak tidak percaya cek sendiri pak ande pak kapusk kami selalt1 bersama malah saya 
biasanya buka itu ka\au pak camat tidak hadir ada halangan pak camat masih rapat di bajawa 
tugaskan saya untuk minilokakarya bcrsama BPP_ biasanya begitu. 
(30 04) sekarang itu tadi berkal\an dengan bagannan di internal BPP yang bapak samapaikan dan 
bapak tadi sudah regulasi ya apapun bentlknya meskipun tadi secara motivasi sdh hanya untuk 
motivasi tadi yang diutamakan atau secanl pribadi adalah untuk bagannan menigkatkan 
puskesmas atau kesehatan begitu. ya pembiayaan yah selllcntara ini mungkin belum .. besok.? 
bisa dipikirkan, tidak sckarang_.kami juga ridak menuntut itu memang selama ini kami jalankan 
tugas itu den_§;an sukarda .. tidak ada tuiilutan apa.2 1--:ar..:-iiJ inikari iiiasy kita juga to itu mau 
membangun masy. 
nah sckarang begini bapak, kan tadi walaupun tadi scpintas hapak sdh sampaikan bahwa ada 
prubahan2 terjadi di puskesmas setclah adanya BPP segala macam karena BPP tadi sclain 
memberilkan masukan juga mcngontrol scgala macam sehingga bukan sebagai peran pemeriksa 
tapi artinya mcmberi masukan nah kcmudian aninya sampai sejauh ini ya tentu bapak kan sering 
juga melihat ke sana atau menanyakan kepada kapusnya mas1h ada tidak yang ini sdh 
menyangkut ke pelayanan pak pelayanan kes di a1mere kira2 mcnumt bapak itu apakah masih 
ada hal yang perlu dibcnahi tidak saat ini d1 puskesmas aunere 0 

ee .. mungkin yang suii1 itu agak su!it iiu air. (:)l :lS) karena baru2 saya inga1 illl .air yang tidak 
terlalu lancar._karena dengan pembuangan apa itu. yang dikuburkan itu pak __ oh ya . yang 
persapan itu peresapan itu_ memang kami coba omong dengan pak wens itu coba bak itu 
diperbaiki.bak penampung diperbaiki.juga e_ disana hams supaya aman hams ada tembok pagar 
supaya aman itu iagi kita perjuangkan_ kebetulan_ hanya ini program PNPM sudah berakhir. 
kami mau supaya coba PNPM belum . kan mau berjuang itu , pagar itu , kalau misalnya coba 
kami omomg2 dgn om wens, itu sebagai ketua BPP, kita coba perjuangkan ke tingkaat atas , 
baru2 waktu musrenbang itu .. musrenbang kan angkat juga, pagar ini pagar puskesmas pagar 
kantor camat musti itu ada_ sehingga ternak mungkin tidak boleh masuk ked dalam, menjaga 
mungkin orang2 bukan orang pusk itu tidak masuk sembarang supaya dijaga.terus e. saya puny a 
keyakinan BPP tidak bisa tinggal diam ada ha\2 yang akan pasti akan dibenahi saya yakin . 
karena ini kita mau membangun ini kan bertahab pak. tidak mungkin kita bangun sekaligus. 
membangun seka!Jgus mi uang d3:-~ mam'l pa!!ng ku:-ang '.'.~d:mpun sedibt tapi ktta perbhan. 
yang saya sebut2 tadi tu yang kami sdh bangun sedikit demi sedikit sdh ada. kerja sama dengan 
puskesmas, sdh ada itu_ sedikit2. mudah2an kedepan ka\au e .ada dana lagi kita upayakan untuk 
pe1baiki bak ai1 ilu_ ~upaya kmena kt:st::hatan paiing pt::llling iiu. yaug bt::Iikul ilu kila ini ii~llik 
ini _tidak..tidak apa .. sering mati. listrik sering mati. kami pernah coba kami cari jalan keluar 
bersama2 pak kapus itu .. kalau misalnya listrik..umum mati barangkali diupayakan dengan 
genset. baga1mana kaiau orang sementara pasang nebu arau pasang apa namanya ... tiba2 mati 
jangan samapi tidak selamat orang. tidak selamat orang2 sakit ini dipayakan supaya pakai 
gcnsct. gcnsct yang bisa mcr.gantisipasi it:..: .. coba br.ngun kom.unikasi itu hari .bangun 
komunikasi seperti itu. hambatan2 itu pak. listrik, air dengan pagar itu. 
(34.30) Nah kalau itu tadi dari kami boleh kami tentukan itu dari aspek sarana prasarana, nah 
kalau dari sisi petugas sendiri menurut bapa pacta saat mi bagaimana0 masih ada yang perlu 
dibenahi tidak'! 
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Tidak. kalau menurut sava meman_g pak kapus ini orang. te11ib. oran?nva trus umurnva muda. 
tapi saya jempoi orangnya_ tertib pagi tu hari senin apei di sini juga apei disana_ tiap hari 
ni biar kami kadang2 .tema2 pulang lebih dulu, puskcsmas itu jam 3 benar baru pulang. benar 
ini kita lihat dengan dengan mata kepala kita kita tidak bisa tidak bisa menipu itu karena itu 
pad ande itu perlu di _didukung pak ande. kalau saya lihat orangnya. walaupun umurnya muda 
tapi tanggung jawabnya oke __ sangat oke pak kapius itu orangnya tertib waktu dan benar. 
tugasnya oke_ teman2 ni semua kita ini terganuing dari pemimpin pak..kalau pemimpinya oke 
<:~v::l v~kin di h~w>~h <:t>~f irn nkf· n:-~.k ::lnrlP itn nk-P kalau dari temcn k->~hl11 TPmpn/nv>~ h::lano;; 
---~--J·----- ----- --------- ·---- r· -··--· ------- ---··· -· -- o-·---._,--

temen2nya .pegawainya bagus. m,pegawa2nya bagus . tidak sembarang2 jalan2 _tidak ada itu. 
tcrtib tertib. memang kita disinikan puskcsmas reformasi ba_gaimana mau rcfonnasi diri mau 
layani kesehatan kalau kita sendiri tidak tertib.kan begitu pak ande bilang_ waktu saat kita 
.apa namanya. lokakarya itu_ mini lokakarya 

(36_\9) baik artinya. bapak Iukas kalu saya samapikan bahwa dari pcngamatan bapak ini 
mcskipun masih ada sarana2 masih ada juga. tapi. kcmudian SDM tapi mcnurut hapak dan 
pcngamatan bapak selama yang ada S0\1 atau tcnaga2 yang ada disitu sdh ya positif bagus 
menurut bapak, kira2 kalau dari kalau tenaga2 yang di desa seperti bapak melihatr.ya'l 
kalau di desa hadir mereka. itu terbukti begini pak .. pada saat kita musrenbang. biasanya 
pramusren . _biasanva prarnusren itu_ itu sernua usulan2 untuk tangkap dana desa itu itu yang 
hadir hanya dan guru dan puskcsmas yang iain tidak..kita mengharapkan kita harapkan supaya 
dari dinas2 OPD itu harus hadir pak saat itu. supaya jangan samapai model kita macam kita yang 
di bappeda itu. pa namanya forum OPD itu kadang2 pak masih menunggu ini menunggu 
itu _terus itu namanya dinas punya ni _e __ renja OPD pakai karang kah'J mau bangun di dinas atau 
mau bangun di desa saya tanya 'J hamsnya kan saat itu ambil. ya hams hadir. rekam itu menjadi 
renja OPD. kita bangun_ bangun di desa. bukan bangunnya di kabupaten_ kan begitu. ~aya karena 
tidak mengerti pak di bappeda kan saya pernah membuat pertanyaan itu.semua kita ini bangun 
di desa bukan .. sekarang bupati ini kan sya tahu kan pak .. saya yakin pak orangnya hebat di 
puskcsmas .. e .. di dinas. iJL~mbang;_m dari d.::sa iJLasa ini apa 
mungkin pak. begitu_. 

rcnja mau ba;Jgun di dinas. tidak 

(38 12} baik e. itu tad1 c kalau sepintas mungkin ada beberapa hamantan banyak di sarana 
prasarana kalau bapak sampaikan, kalau dari aspek e sumbcr daya manusia menurut bapak mi 
belum kelihatan'l 
artinya begini ini mungkin karena pak ande .. karena pimpinannya pak ande mereka tidak 
<-<>onh"'"""'"" ''""'" J,h .... t tp-rtih b"n" .. h.,,...,., , .. .,,, l;h<>+ ·~,1., •·at" it, h.,,...,,.,.,).-.,!1. it, ,,,.,,. """"'"''""'" ., ....... ~ ......... ;:::.~., .J"- ........ _ ............ '--' ..... ""'")"· "'"-)'-'- .. ......... ~ ... ., ........ ""-'"-"0"" ., .. )""b ............... :::>b"' 

yang saya sering_. ape! itu kadang2 dia sering tidak ada. yang tinggal waelengga macamnya. 
orang kecil kecil nona itu perempuan bukan yang pendek2 tidak saya tidak terlalu kenai 
juga.ilu kad.ang lihal 01a11g ilu al-'el ilu saya lid.ak ledaiu halai ka1ena pegawa1 pusk Ot:gmi saya 
tidak bisa hafal satu persatu. saya macam tidak perhatikan itu yang satu yang kecil itu .. yang ape! 
itu mungkin agak sakitkah _apa sava tidak tahu_ tapi kalau yang lain saya blihat kalau ape! ape! 
banyak itu_ kaiau yang tugas rii bawah ini .. rawat inap itu tidak apei kaiau yang bagian 
administrasi pasti. 
(39.24) baik ini mungkin yang kaitannya dengan yang karena tadidisampaikan begitu banyak 
perubahan yang terjadi di puskesmas, nah kira2 sckarang kita kcmbali ke bapak sccara pribadi 
sclain secara pribadi juga sebagai anggota BPP e tadi bapak sering ke desa2 dalam forum2 
tertentu menyampaikan apa yang terjadi di kec apalkah bapak juga mempromosikan atau 
mempublikasikanlah begitu kata kasarnya berkenaa dengan e ... ajakan ke masy o .ini puskesmas 
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annere ~dh bagus. mari kita nah :-epert1 itu misalnva 
oh_ ya bcnar iya benar karena saya tabu karena puskcmas mt nii puskcsmas reformasi dan 
\chih~ yang partus itu tidak bolch di polindes. hants partusnya di puskcmsas k.:dau di puskcsmas 
itu kan sarana prasarananya !engkap kalau misalnya tidak bisa di contoh mclahirkan di pusk 
kan ada kendaraan apa namanya mabulan kan bisa cepat diatasi sebab sekarag lain nya hams 
di n11ske"mas tid<~k hnlt>h di dt"''~ di de-;a h:Hlvfl nem~Tik-.;ann nw!-ll sni<-~ ht•r,anHl dnkun . - . ~ 

kampung itu bersama ibu bidan itu. tapi namanya mau H- 2 ko atau berapa itu sdh harus di 
puskesmas.itu sering omong itu. karena kita ni .saya bukan .. tanya saja pak andc, saya ter!alu 
+~rJ;]...~• .1: 1-~~nh~•~~ ~n"'" "~1~),. r~r;~,. "'-1;1,~+ k~-~~" ~~'"' ·~·~~"D'' h;~~~" ..... ~~ ''""" 1-~),., 
<'-'IIIVU.< Ul "'-'"'-' U.<au . .>ayu O>-.I<UU ,>'-11115 <'-IHV<U (£11..11<.1. .>«JU >11'-'IHU '0 VIU.UU5 ''-'5«" .:OUJ'-'- <'o.U.><'U. 

pak camat tidak jalan saya dirugaskan kalau tidak ibu sek. kalau saya berhalangan ibu 
sek teruss .. kesehatan pendidikan di pokoknva di sektor2 kemakmuran saya selalu terlibat_ 
misainya ada ini e .. di penanian ini. ada ini perak_ perak imitikuitura saya ikut. ambii bagian. 
saya bcrikan arahan2 disana di kclompok2 bersama ppl tidak hanya satu tugas pak_ saya 
banyak karena S(lya koordinasi din(ls2 kem(lkmuran _i(ldi S(l_\'(l mu(lt itu saya hants tahu contoh 
misalnya buka kegiatan ratgamkan, pa camat tidak jalan saya yang jalan. gabungan kelompok 
tani_ merekan kan ada koperasi di sana_ saya yang buka_ saya yang tutup begitu. jadi saya lebih 
tahu saya lebih mcmahami karcna sava serin~ bersama dcngan mcreh.a Vvalaupun sava bukan 
basicnya di situ tapi saya sering dgn mereka kalau mereka omong saya selalu catat saya sela!u 
ingat ko pada halnya begitu , kita belajar lebih banyak pak walaupun kita bukan jurusan itu. 
bukan k!ta orang kuliah juga. karen a penga!amar!1.n s<!.ya_ s<!.ya !agi !!ga se!engah !ahun pak , !api 
selalau terlibat. pak kan biasa ketemu saya di kalau ada kegiatan kesehatan kan saya selalu 
terlibat begitu. 
(43 09) ini mungkin yang bcrkaitan dgn ini masih namanya masih dt puskesmas. kaca mata 
bapak melihat dari puskesmas, tadi memang sdh disampaikan bgaimana peran kapusnya cukup 
bagus tcrutama bcrkaitan dgn BPP dan scgala macam pelayanan di sana . mengatur nah kira2 
kalau seandainya ada permasalahan yang ada di pusk apakah masalah itu sering disarnpaikan 
kepada RPP ') terus kira2 kctika membcrikan dapat maslah ataupun penyampaian olch pusk itu 
apa yang dilakukan oleh bapak selaku anggota BPP"1 

oh .ya baru2 kan ada apa itu namanya_ itu dilapangan bajawa, kami staf ini tidak mungkin pak 
kapusk lapor kami _kan tidak mungkin. ttg apa .. baru2 ada hch .dernam bcrdarah ada kasus itu. 
demam berdarah lapor bapak camat , dihimbau supaya sampaikan kc desa_ kami juga 
disampaikan ke desa juga lewat pengumuman lcwat pengumuman dari ibu siapa yang pendek2 

btrvaln itn rlin y(lnr:; nmnng2 it11 j11en k(lmi kt• d1~"~ ynng ~nn k~o:emp(ll(ln it11 omnng 
sehingga aimcre timur kita lihat aimere timur semua desa ini setiap hari sabtu itu ada hari 
kebcrsihan. gong kebersihan_ dan setiap hari sabtu ada kebersihan.kebersihan lingkungan. 
mcngnntisipasi itu_ mi tidak lama lagi kalau misalnya program m;salnya dari pak <mdc kalu sdh 
susun kalau sdh ini panggil kami BPP among , ini pasti ada mau doi lagi orang punya air2 di itu 
.. air2 yang tampung2 _yang ada jentik2 kan pak buang pak.apa namanva 3MP\us_ kalau tidak 
kami bawa sabit daun pisang kek apa dibeiakang iw kami potong, apa itu air2 yang drum2 mima 
mereka kami poa, jentik nyamuk yang jangan sampai kamu demam berdarah ini sdah ada kasus_ 
(45 33) saya pikir itu mungkin yang saya sampaikan, tadi :;aya sampaikan tadi dari BPP itu 
sendiri bagaimana trus bubungan kerja antar BPP dengan Puskesmas. oke __ sangat oke nah terus 
kcmudian terkait dengan yang terakhir adalah bagamiana peran BPP terkait ikut mempromosikan 

kami bersyukur karena bapak selaku anggota BPP sc!ain juga sebagai pns di kec airnere juga 
mendiukung itu_ ini kami juga terus pak _terus menerus saya setiap kesempatan itu namanya 
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itu STBM . namanya kesehatan. pendidikan. semua sektor sava omon~- ba_gaiman menin,!Zkatkan 
ekonomt terus tanam ptsang karena Outuhkan di sana tanam mangga ciiburunKan dt bawah tni 
dermaga, banyak hal banyak hal kita sampaikan. karena itu tugas.saya .tupoksi saya, tidak 
hanya saya pegawai camat ini omong ttg npa 'I saya om0ng ttg itu juga karen(! saya sebagai 
koordinator dians2 kemakmuran, kamim selalu bersama2 biasanya mev.'akili camat bukan 
carnal yang among tetapi ini rnewakili. karena kepala seksi begitu_ 
(46 47) batk,ini mungkin yang terakhir sckali pak.berkenaan dengan kcberadaan BPP tad1, tadi 
disampaikan wadah ini memang harus tetep ada, nah meskipun tadi d1smpaikan regulasi yang 
lebih besar mungkin belum ada. nah kemudian ada regulas1 yang kauanya dengan penetapan SK 
tadi disampatkan pembiayaan Juga tidak ada nah kalau seandainya menurut bapak kira2 ini 
yang terakhir scka\i pak. menurut bapak kalau maunva eksis maunya berjalan dcngan baik ininya 
I3PPnya kira2 harapan apa yang bapak inginkan baik itu dmi pemerintah kab kc dinas kesehatan 
ataupun ke pemerintah yang lain untuk kcberadaan dari BPP') 
' ' ' ' ' ' . . -- ' - ' . ' ' .......... ' ' - ' t>.dldU t>.t: Ul.::iJdll 1'-t: Ut:iJdll llll, :.t:l\lUd iJU:>l\.t::>Jll<l:> )'<Wg dUd. llll h.d.ldll nrntyd h.Udl llll:liUlU\ :.aya 
harus ada regilasi yang lebih tinggi misalnya dari bupati. paling kurang mercka dihargailah. 
wa!2upun IT!ungkm saya sdh pens!un, saya sdh :id2.k terp!l!h l::l.g! , mungk!n !eman2 bun yang 
terpilih mungkin, ya artinya mereka mau bekerja mereka mau berlkorban sekarang _ _jaman 
sekarang sdh berubah , mungkin .. rningkin pak kalau dana itu ada_ ini dana ini kan BPP mi 
kaciaug2 ka111i lMku kunipui iui, kalau llli:.aluya aU<~ Jt:jd,i :.t:Ui'r..ii i-..iia k.UJuvuC kita teu~..;aua bual 
apa? macam itu selasar. ~elasar itu ada saat ada yang bi\ang saya tanggung ini ini apa semen 
sekian sak. catat. sava tanggung semen sckian lembac catat. juga keterlibatan teman2 \ainva 
misalnya dari desa ada yang bamu spoman, iw bukan .. ticiak paka1 spoman saja pak, tidak ada 
paksaan. hanaya kalau dari desa itu waktu itu masih ada ADD waktu itu pada saat perencanaan 
dimasukan dalam ADD sehingga 2 tahun hertun1t turut itu, yang hangun keterlihatan desa itu 
bant,JUn rumtu. bangun rumah tunggu 2 tahun berturut2_ sedangkan sdasar iru BPP yang bangun 
sendiri kami kurnpul itu .. kumpul itu uang .. ada yang berupa uang , ada yang berupa semen ada 
_vanf2, betUpa senf2, be~itu ketcrlibatan kami 10 orang d~n de sa ada aparat dl'sa misalnva mungkin 
baru terima honor mereka punya tunjangan, ee .. bagaimana kita bantu puskesmas? o __ saya. lima 
puluh ribu. saya 100 ribu iru .waktu masih spontanitas.waktu itu ada pertemuan di situ. itu kami 
sdh dnpat waktu itu belasan juta di situ di panggung itlJ kit<t b<!ngt~n itu se!asar. awaJnyab.n 
bangun selasar. bisa kalau semua mau kalau kesehatan ini bisa bagus puskesmas bisa ada wajah 
sedikit kalau ada keterlibatan dari sernua unsur. keterlibatan semua masyarakat. sebab kalau 
tidak kalau ada yang baku nonton :.aya yak in tidak mui;gkin iitaju_ bcnar kita bangun apa saja. 
kalau kita bahu membahu saya rasa saya punya keyakinan kia ni .. kata hanya dorong saja, 
tergantung dari bagaimana orang mau menanggapi _dengan dia punya hati mau mau ringankan 
hati untuk mau membantu ini kan sama saja kita membantu sesama_ mi puskesmas miiik 
bersama bukan milik kami BPP. tidak_ milik bersama jadi kita misalnya kita sedikit saja kita 
bantu itu sudah .. sudah arti kita _saya yakin pak kalau kami orang orang . kristen katolik ini 
kalau banyak memberi pasti banyak mcncrima, yakin saja_ yakin itu_ saya sangat yakin itu. 
karena kita kalau buat sesuatu pakai hati yang membalasnya ya. sebab itu tanggung jawab 
bersama. tanggung jawab scmua pihak kesehatan bisa baik kalau kita semua terlibat. kalau 
tidak_ tidak bisa. mau harap .. maka saya among .pada saat itu loka karya. tidak bisa hanya orang 
puskesmas saja. kesehatan itu bisa maju. kalau tidak keterlibatan dari semua sektor_ ada sektor di 
,..;t, dan· n,o.rt<>ni<>n dor; ppl .,....... ' t-'~· ............ .... • • h.., .... ,.;....,,na S""'',.. ,·t, hi"" h,n,,.,t·') """'"'a"" m,o.ninnl-<>tL-"n .. ;71 1.0.1 hh 

'-'"o"''''" .. ")'-'' ''-' ._. • ., .. '-'"''J"h "'"'t-' )"" '''~'"''O""""~" b'~ • ....... , 

harus ada sayur juga harus ada ikan juga harus ada daging kan? saling membantu_ semua itu 
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tersedia sa~a yakin kesehatan bisa terjamin beg.itu kan') tidak bisa memban,12un kesehatan hanva 
orang kesehatan, tidak bisa_ tidak bisa mau kuat berapapun tidak bisa kaiau semua masy semua 
elemen masy itu bahu membahu mernbangun itu kesehatan_ saya punya keyakinan itu bisa. ale_ 
kita membangun infrastmktur ini kalau misalnya ~~ang contoh dari dcsa kami itu h<Jri ada 
program ee apa koin seribu. misalnya kita pergi ke puskesmas pcrgt obat lOOO_taruh saja_ 
tidak sadar kalau kita taruh 1000_ 1000 1000 kita bukan tiap hari pergi puskesmas juga_ 
kalau senma orang terlibat 1000_ 1000_.1000 h.alau \000 orang:? kali 1000 sdh berapa?iya. itu 
yang kita mau omong di masya_ coba kita bangun mereka punya pemahaman. membangun 
sesuatu ini tidak bisa kita seperti mcmbalik telapak Iangan jadi begini gampang. ini kan 
gampang.tapi membangun masy membangun mau rubah mau rubah pola h1dup itu merubah 
pola hidup itu musti secara terus menerus_ harus omong terus. kalau omong satu kali tidak bisa 
pak di desa juga begitu di masy juga begitu. 
(53 02) baik, mungkin sementara dan kami dari saya scndtri karena itu terkait dengan karena kita 
semua harus membedah mungkin \Vaktujuga cukup panjang sekali untuk membedah kira2 kiat2 
apa scgala macam yang dapat bapak sampaikan agar dapat memajukan layanan kesehatan di 
aimere ini, terutama dari aspek badan penyantun pusk karena kami mcnganggap bahwa badan 
penyantun puskesmas adalah \vadah dari peran serta masy_ jadi artinya kami secara pribadi 
mcngucapkan terima kasih pak. karcna banyak hal yang sdh disampaikan oleh bapak , ini akan 
menambah c .. attinya basil pcneltWlll kami begitu juga nanti mudah2an yang disampaikan bisa 
lancar sesuai dengan yang dijudulkan tidak ada perubahan2 tapi yang jelas kami memang 
inginya mau mengangkat oo ini mau jadi tulisan begitu'? o_ baik. baik. karcna ini karni karena 
saya tahu orang kesehatan jadi saya hingung juga p agung. jangan sampai tinggi2 1tu .. biasa 
ke1e-m~1 ten_J<: oe- he-n~r p:1 ;:~~1m~ kami ingin mengangkat karena satu2nya badan pcnyantun 
_kalau lain2 saya bisa omong karena saya selalu terlibat pak itu makanya pak wens mcmilih 

pak lukas k.tuena ~aya Um~a tcliibal Ui ke~ellaiau peJu.liUikaH pokoknya ~emua sekiu• i1u sa yet 
selalu terlibat sehingga isi hati dari puskcsmas itu kesehatan itu saya masuk di saya punya 

sehingg» s<~ya !-lrln h!-lv(ln_g;-~n mcmang kami melihatnya waduh kalau scandainya hanya 
menggunakan. meskipun kita tidak herpikir yang lain2 ya artinya semangat kerja bapak itu sdh 
bagaimana mendukung program dengan masuk anggota BPP yang notabcne yang sifatnya 
sukarela dan segala macam dan ternyata bapak mcndukung ini kan luar biasa nah im yang 
scngaja mau angkat bcgitu karena belum ada wadah2 yang begitu yang tanpa o .. memang BPP 
ini _terus di desa itu kalau mau omon,l!,2 tu ya kalau ibu hamil tidak bisa tin~gal di kebun. dia 
harus tiap posyandu datang untuk periksa_ itu omong tcrus. bukan .. aninya kita sambii minum air. 
kit a omong tu dari semua sektor_ tidak bisa omong kaku rau .. tidak bisa. musti kita harus bisa 
.,.,..f;-n)•o k;t., t.,h, ~c.-r;r ;,..; ,,--,!·••• .,;., ••• ,--,,.., : •. , J,.,...,; ,...., .. ; ... .,..,..,,.,,; ,e~·1 !·ah,.,'"l ..,;.., ; ... ,..,·1.., ,.-,..,, 
'-'-""' U HU ''-'-"'"" p 1.:11.>,. "" nu>HU f-'l" <U -'-''-'· ILU >~'-'"" '-''-'" .>U>upuo U '-'-'UU.>'-- ·f-'"' HU. pH )'-'U/5 

balita itu. sampai di kebun2 cari harus semua_ begitu harus datang ke tempat pelayanan,. 
(55.49) ya ya baik bapak bapak luka~ terima kasih ya hampir lumayan hampir satu jam, saya 
berdiskusi dengan bapak _tidak sadar. tidak rasa e_ dengan bapak berkaitan dengan badan 
penyantun puskcsmas khususnya kami melihat karena cukup menarik untuk kami angkat. hanya 
sisi positif yang mungkin scbagai pembclaJaran juga dari kec lain atau pusk lain terkait .ya 
karena puskesmas ini puskesrnas rcformasi ya .. ya karena terkait dengan itu mungkin memang 
ada yang sdh ada, tapi kan sepertinya mati suri hanya SK itu yang ada tidak bergerak o kami 
jalan_ selalu ada kebersamaan nah itu tadi baik terima kasih sekali lagi bapak telah membantu 
kami untuk pendataan ini tentu sebagai wujud terima kasih kami ya apapun bentuknya jangan 
berpikir o. ini apa namanya 
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TRANSKRIP WAWANCARA 7 

Inform an 
Nama 
I anggal wawancara 
Tempat 

Anggota Badan Penyantun Puskesmas Aimere 
Hendnkus Matur (Pendeta) 
29 Apnl 2U1o 
Bedha-Desa Legalapu-Aimere 

pak pendeta kami minta maaf sedikit in1 kaitanya denga kami punya upaya untuk 
melakukan penelitian dalam rangka data2 dengan BPP, dan untuk itu kama mahan 
kesediaan bapak pendeta untuk menyampaikan apa sa1a yang nanti yang ada dalam 
pikiran bapak pendeta atau apa saja yang d1 alami selama menjadi anggota BPP di 
puskesmas a1mere ini, kemudian tentu ada hal2 yang memang baik itu positif ataupun 
itu negatif itu sesuaikan dengan pertanyaan ataupun sesua1kan dengan apa yang 
dialami bapak pendeta terkait dengan pertanyaan2 ini. mungkin secara awal mungkin 
kam1 sampaikan pertanyaan kami mungkin simpel saja bapak pendeta sebagai 
anggota kenapa kok bisa mau menjadi anggota BPP? menurut bapak pendeta seperti 
apa itu?mungkln ada latar belakangnya sepert1 apa begitu? 
(01 04) iya awalnya dulu pak kami diundang untuk dengar pendapat d1 puskesmas itu. 
dengan pendapat masy secara umum. jadi wakti iru kamr ya banyak orang ya para 
kepala desa para tokoh masy kumpul dan puskesmas waktu itu mau dikoreksi. karena 
pelayanan maereka dirasakan masy kurang memuaskan. sehingga ada inisiatif dari 
pihak puskesmas saat jamanya ibu ros d1 estafetkan ke p ande t1po mereka membuka 
diri untuk dikoreksi. akhirnya waktu itu banyak masukan. wah puskesmas itu begini 

begini .begini. pokoknya yang miring semualah . ada berapa point waktu itu_ mereka 
ya katakanlah masy koreksilah, kasih knt1k begitu kntik membangun dan satu hal 
yang positif di sini yang saya rasakan pak bahwa pihak rumah sakit itu betul2 
ger:te.rme.n rnau dikore.k:si mau dikr.iti.k:. itu ·yang .L:am1 bangga membuat kami 
banggawaktui itu karena pihak puskesmas itu mau menerima semua kritikan masy 
waktu itu. jadi sesudah itu diminta oleh apa namanya dari pak siapa ini .. bapak thomas, 
diminta untuk nara.ngkaii kita untuk bertemu, macan1 ada tirn kt-.usus di kecama.tan, tim 
1ni terdiri dari kepala desa dgn ttokoh2 masy tokoh agama, tokoh perempuan tokoh 
pemuda. kumpulah kami di desa kantor desa aimere timur.(03 14) kami berkumpul dan 
kanu de:ur flair ke hatr berim.:ara tig bgrnrra menuiong pusk. mereka punya kemiaia 
dalam hal pembangunan fasilitas ke pusk ini kurang. sehingga kami waktu itu kumpu I 
semua, semua kumpul dan kami pilih salah satu yang menjadi orang tua ya waktu pak 
wens kuag1l1. p wens kuaglil dipillh dia t1dak ada. tapi kam1 pilih d1a dan waktu itu d1a 
masih DPR kalau saya dengar , kami pilih dia lalu waktu itiu pengurus itunya ya 
awalnya bapak wens bapak mantan camat ini. bapak yan ngqae lalu bendaharanya 
itu nona siapa yang jadi ni .. nona jadi. kami semua pendukung. kami pendukungnya 
kami ada 15 orang awalnya. dan kemudian p camat begitu. kemuadian dari itu maka 
[,-j,-n, n->nlahirL.-'jn hoho.-~ .... ,., hi ·ah "lk;can '•n+uk ~ondu""n'"' ,-, 1....-.">h s.-.1..-if secar~ 1-jnnc-ung 
1~'--'1111 II lVI 11111~'--'11 U'-"'-''-'1'"-'t-''-' UU II t-' ~II II Ul" ~ 111\.oo- "'-' 1";:11UIIIUII <;;&I~" IU 1'--'1'";:1"' II 

walaupun tidak banyak. tidak sepenuhnya ya, demi untuk mendukung puskesmas 
sehingga waktu itu kami kumpul2 dana lah sebelum ke masy kami_ kami o .. mulai dari 
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BPP dulu? vR v;:~nn rTIP.nrhTT.'-'11 Jprse-miTTh wRk!TT TltJ kArRn?. f1lPrRkR ih1 RW?.InvR k8rP.nrt 
J "' _, "' 

mereka mau membuka din luar biasa 1ni orang mau dikritik .. hanya saya menyelam ke 
dalam ikut ikut ke dalam saya senang sekali yang begitu yah ini saya_ ka!au ada 
yang saslah tolong koreksi saya. itukan jentelman menurut saya pak_ dan bagus sekali 
kan? sehingga waktu itu banyak kritikan yang masuk kesimpulan saya waktu itu oe dia 
tidMk hiSM SRndiriMn t;;mpM kitM riiM tidak hisM sendiriMn iih8t kepal?. rtJSkRsrnaS tirJRk 
sendiri rumah sakit tidak bisa sendiri tanpa kita. salurkan bantuan waktu itu. pusk 
butuh ruang tunggu, untuk apa namanya .. pertamanya kami bangun ini ruang bersalin . 
.-.~ .... ,...,,,._,,_,.,..... +,,....,,.....,...,, h,-.,,-.,.......,T;..., h,--.,h-l""" ;.,, ,...,.,.\,--.,,....-.,,-.,....,,,,.., ,-.,-,lro.--.,--.,,-. ;+., ,.,--.,.......,h,,...,,..,,..,,..., ro..->t,-,r..-. 
Qt-'<;..1 .. 0 LIUO 'l::f '-'-'' ll::lt:j'-' U'-'0 >J<-1000 0. 0 OUU ~ "'-' ,;n .... ou~UO! 'J U V'-'!CA>JUO ,._.._. .;>UO 0 OUUO Ot:j<.<! 0 <.1.0 O.C . .OO <.< 

ruangann UGD dgn ruangan rawat ianp dengan ruang tunggu bersalin itu . kami b1k1n 
selasarnya. berkembang dari situ kami bikin lagi dia punya rumah dapur apa namanya 
dapur untuk orang yang tunggu, menunggu meiahtrkan 1n1 berkernbang dart stlu apa 
namanya .. garasi mobil rummah sakit. habis waktu itu kami usulkan lagi apa2 pusk 
punya kebutuhan , 
(06.22) Jad1 masih beqalan sekarang dan keluhan2 masy 1tu ee keluhan2 pusk itu kami 
kalau ada ini ni kami kumpul sdh_ akhirnya kami sidang rapat bagimana jalan keluarnya. 
dan istimewanya pak sekarang ini kam! libatkan semua warga kecamatan aimere. 
dengan cara apa kan ada istilah beras raskin, beras raskin ini sebelum kami ngomong 
dgn masy, sebelum kami minta gugah hati, kami beri motivasi dulu_ kita potong seribu 
rupiah per !<.!<. . senbu rupiah, gerakan 1000 kD!n seribu rupiah per ~<.!<: !!!i pa~. jadi des a 
kami khusunya legelapu sdh aada dan awal kepala desa bantu set1ap desa waktu 1tu 
bantu awal lima ratus lima ratus, kemudian berapa2 saya sdh lupa itu ya, desa secara 
umum dua juta dua )uta. setiap desa kumpul dua juta dua juta_ itu bentuk partisipasi 
masy, saya juga BPD kan di kantor desa. lalu saya kasih motivasi kepala desa ini kau 
lihat kepala desanya menyetujul dan mau kerja sama mendukung rumah sakit. lalu 
Kam1 Kumpul di kecamatan kordinas1 semua kepaia desa KumpUI dan Kas1h motivas1 
kembali sehingga ada potong uang dua juta dua juta waktu itu set1ap desa. kemudian 
rlmi ihJ f!Rk. ift1 k;:~n tJ::~no m:=~sy::~rakP.t ini idenya BPP? irle RPP kPrnttrli:=~n rl;:~ri RPP 
lagi rapat kami lagi di pantai itu_ semua masy siapapun yang mau tergerak tolonglah 
bantu waktu itu vanasi. ada yang kasih 250 nbu ada yang kas1h 1000 pokoknya 
tergantung kemampuan masing2. dari anggota BPP masing2. 1ad1 waktu 1tu. 
(08.10) tapi sekarang kam1 sdh banyak anggota BPP sdh banyak. tapi yang aktif sekali 
tu kRmi !umayMniFih helasnn mFino jarli kAm8rin IAgi r8k rli rlRSR kP.mt ini SRY8 
ngomong dengan kepala desa kemarin kan teroma raskin kemarin, sdh ada lagi kumpul 
dana 1.200 kemarin. kami baru .. ya baru kemarin kemarin hari kamis kemarin. sdh 
t",,.....,...,,,t ,,..,,....n 1 'Inn rl.-.,-.; m'"'"'' 1nnn ,..,,p:~h ..,8 ,...,..,,......,,...,,.. '"'".,.. t~t~ ,,...,,...,,.. <h, bc·~.----.t~ .--,1~--. ........ 8'"' 
"'-''''t-'UO U<.I.OO:::I O.L..VU UCIOO OIU..:>J IVVV OU OCIII t-' OUIUII\::1 t-'"-"O [\!~ UUIOt:j 1'-U ..:>VI~ <;..1["000 ..:> <Vo 

ke bendahara BPP. besok. saya among sama kepala desa tadi uangnya di posisi siapa 
sekarang ? ada di pengurus beras. kasih tahu sama dia jangan di apa2kan uangnya 
kaiau mau setor iangsung setor iangsung kaiau tidak iewat saya_ saya yang kasih 
besok. takut di apa2kan uang nya. jadi begitulah pak, jadi memang saya punya orang2 
di akntor desa saya senang karena mereka juga terbebani seperti saya. dan mereka 
punya rasa solideritas terhadap sesama itu tinggi sekali pak. sehingga mereka 
langsung respon ni..potong uangnya. kemarin seribu rupiah per orang_ per kk.luar biasa 
itu pak. dalam sekejap sdh terkumpul 1200. itu baru kami belum desa yang lain kan? ini 
bulan ini, nanti bulan depan lagi lain lagi. jadi setiap bulan nanti kami akan nyatakan 
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partisipasi terhadap puskesmas_ dengan harapan bahwa puskesmas melayani kam1 tidk 
pandang i:Juiu tidak pandang suku 11dak pandang agama Jadi semua kaml harus diiayan1 
seperti itu_ makanya kami Juga dengan sepenuh hati mendukung. kami lagi belum tahu 
lagi apa keluhan pusk? karena kami kemarin usulkan ke lewat PNPM itu ami usulkan, 
saya salah satu wktu itu yang keluarkan suara supaya bikin pagar saja in1 puskesmas. 
pagar secara menyeluruh. tak tahu lag1 bagaiman uangnya nanti ya kita pikirkan 
beisarna apakah 1ewat proposal ke pemeri11tar~. a tau gimana ya_. karena uangnya pasti 
milyard itu, paling 1 milyard 1tu. pagar kelil1ng. luas 1tu. besar itu. iya beg1tulah 
(10.39) ba1k..itu tadi keterka1tan dengan kenapa sampai dengan bergabung dgn BPP? 
kemudian yang kedua itu dalam kepengurusan in1 ya semau mempunyai masing2 
peran Nah sek.arang terka1t dengan bapak pendeta selaku anggota di s1ni Juga menurut 
kami juga luar biasa. karena bapak pendeta Juga 1kut dalam tim anggota BPP in1 kira2 
d1 badan penyantun ini ada tugas2 tersend1ri tidak? dari masing2 anggota? atau 
memang kolektif beg1tu sa1a? 
kolektif kalau tugas secara sendiri2 t1dak ada paling inisiatif dari saya memberi motivasi 
kepada warqa lalu memberi motivasi kepada desa dan para peranQkat untuk inisiatif 
karena saya juga orang2 di desa jadi saya juga kan bantu di desa sebagai BPD. maka 
saya punya tugas adalah tidak terlepas dari BPP juga memberi pendapat kepada 
.--n.-·-.~,-,t--,.., hQh"'.-, ;,..,; 1.-- hohr:>n 1/0t.-. "'U• ._-,J, •h, h"'h.-.n 1..-.-~.-. ;, , .. .., J,,-,,..,...n,., ;tu n•• •<-+• J,Ot.-, hi.-..-
''''"'''"'"'"" .............. "" ''-' '-''"''-''-''' '"''""· 1-' _,,, '''"' .......... .., .... ,, '""-' )"':::!'"'· """'''"' ''"' ,. ,,, .......... "'''"" ... , .... , 

bagaimana nyatakan kita punya bentuk dukungan. dalam segala apa itu. 
berarti kalau boleh kami sampaikan artinya ya ada struktur tetapi lebih banyak kolektif 
beg1tu? kolektif. bukan perorangan kerjanya kalau kami mau mengambil keputusan 
sama2 rame2. semua pengurus DPP begitu struktuurnya ada di sana pak. saya 
anggota, kami struktur yang masih tercatat di puskesmas masih kami berapa orang. 
(12 22) ya kami nant1 baru l1hat bentuk dtrukturnya karena kemann kami mas1h 
wawancara2 saja belum ambil bukti2 1tu pak. shingga nanti nambah pada senin selasa 
mungkin. berikutnya jadi ini masih terkalt dengan mas1h di internal di badan 
penyantun ini pak. nnah dari beberapa ka\i kegiatan 1ni ataukah apa yang dilakukan di 
BPP ini sepert1 pertemuan2 apakah bapak pendeta setiap diundang pertemuan oleh 
BPP ataupun pihak2 lain biasanya had1r atau baga1mana? 
saya aktif. saya aktif. kapanpun ada undangan biasanya kan yang undang ini kan kami 
punya ketua, kadangkal lewat surat kadanQkala !ewat sms. lewat te!epon yang resmi2 
t1idak usah. tapi biasanya pakai surat dari puskesmas langsung. tapi kalau dari teman2 
BPP, pakai telpon langsun ayo pak ? o ya . jam berapa? kecuali saya ada di luar. 
baru saya tidak b!sa had!r. tap! kalau saya ada d! sin! ~.adang ka!a saya m!nta !J!n di 
kepala sekolah. pak saya m1nta maaf saya hari jam ini saya tidak bisa had1r. saya ada 
rapat di sana. selalu kami.saya se:a:u aktf/ dan saya tidak pernah /aiai ka/au rapat itu 
menyangkut BPP saya fidak pernah tidak ikut. saya pasti ikut. 
termasuk di dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPP juga begitu? 
(14.27) iya. rame2. 
kalau seanda1nya dan sisi program keg1atan telah menyebutkan tad1 selalu mengikuti 
pertemuan2 baik yang diundang oleh BPP ataupun puskesmas ataupun camat 
kemuadian ikut berame2 bersama anggota lain atau dengan ketua menyusun 
perencanaan , nah kira2 dari semua proses itu ya artinya apakah itu kontribusi yang 
diberikan terhadap semua proses tadi itu apakah bentuk materi atau sp~eit kira2 apa2 
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saja yang bentuk kalau boleh kami pertanyakan konkritnya seperti apa? dukungan 
kontribusi 1tu yang diberikan? 

_I --'·"-- _ I--- --1 -->---• -·-··-·- '· '·-·' -1- 1 -·-· ---•-·-- .l.t_ •• '·-·-'I "'---•• 
yc:~ r-Orru1uU;:.1 1\dllll \Jdl\ ;:.~::uc:~yc:~l dii\:1\:IUld 1tu tt:::lltu Udldlll \-)t:::lldllld Uctldlll ut:lrtur- IJII".IIdll 

pendapat. saran begitu kemudian dana. cabut uang pak. wa\aupun tidak banyak. tapi 
ban}'ak !tukan ku:npu!an dar! yang kec!!2_ jad! setu or-eng f.'.u!Tl.pu! sek!en ~ra sc~h Jadi 
saya tidak segan2 pak klau untuk apa yang namanya untuk kemanusiaan ya . begitu. 
apalagi kalu ajaran kami kan implementasi dari mengasihi tuhan itu kan mengasihi 
sesama. jadi saya waiaupun uang iStila:-~rry"a ada sebei-~arnya ada lujuai""i lain tapi rnan 
yang lebih penting dalam hal in1 ya bolehlah. begitu bukan banyak juga sedik1t ya 
seberapa ada . ya 1tu spontanitas. ada yang kasih lebih ya leb1h. walaupun kadangkala 
kita omong seo<'!kat SP.ki<-!n? oP. YR tP.qJRnltma kemAmptJ8n masing? spon!Anil<'ls jadi 
tidak mengikat harus o . kamu seratus nbu. tidak ada? tidak. spontanitas. kalu desa 
y"ang baru ada kesepakatan. tapi kaiau dari parsonil2 GPP kernarnpuan rnasing2 iya 
begitu. 
(1644) Nah tentu setelah kontnbus1 setelah menyusun kegiatan bersama2 dengan 
anggota dengan BPP 1n1 kira2 dan bapak pendeta sebaga1 anggota in1 
mengaplikasikan perencanaan rtu ketemu langsung dengan masyarakatnya atau 
melalui forum2 tertentu? yang mengaplikasikan perencanaan yang disusun bersam2 
dgn BPP in1? 
kami biasanya selalu rapat di akntor desa membahasakan niat2 balk dari BPP dan 
mo:sy re:spuHyd Uayu:s. Kornr :selra!J Uuian alia IO!Jdl, Ji Je::;a ::;ayd ldfJdi Ue:sa ilu ::;C:Iya 
kadangkala saya kasih 1ngat kalu bukan saya , saya bisik di kepala desa. ini Ia pusk , 
gini gini gini dan kadangkal dari kec kadang2 mereka ngomong. tapi dan kami BPP apa 
seiaiu kebutuhan itu iangsubg dubahasakan ke masy. di seia2 rapat gitu. mereka 
respon bagus_ kalau undang secara khusu untuk hal itu tidak mungkin orang ini mau 
datang_ pas acara2 penting untuk ini ya baru kita masukan_ he kita pusk maunya begini 
gini gini. man? bahkan dulu kami sempat bikin kotak . kotak partisipasi namanya. di 
pusk itu. tapi takut ada sorotan dari luar, tidak ada itu kotak sekarang. kotak semacam 
kotak .. pusk kalau mau isi sumbangan untuk BPP itukah. untuk menguatkan BPP punya 
kumpul dana seribu. seribu rupiah atau berapa begitu. sekarang semua kepala desa 
sdh memahami. sehingga sekarang masing2 desa punya kebijakan tapi kemarin 
1_. .............. .~ ~~- .. ~, ~-sl--..-. ;, .... ~ 1 ............ : '-- ........ -~: ..... 1 .............. -"'7 1.;1 .......... ~~~~ .......... - .-~,.., .. ; .... .-~h , ..... ~; ............ : •.. .-~;,.., 
r\,UIIIt-JUI ICYVGH 10 r\.ltl tlU yo. r\.0\tlt r\C:iltCliiiiiC:YYCll t I r\.ltV tJVIVIGitt!d. \..1011 >:1\..1 I lVIItiiGI tlU UIGI 

kasih motivasi. e kita bagaiman berapa? o ... bisa pak. serbu seribu rupiah dan dua ribu. 
dua ribu .silahkan rna.su_k_ dan itu .s8tor IEHlgsung rli bendahara tidak di desa dulu, dan 
desa nanti .. mau setor ke BPP. tapi tanya kepala desa uangnya berapa sih? satu juta 
dua ratus bapak. o ya simpan nanti kasih setor ke BPP_ 
( 19 19) tapi b1asanya kalau pembiayaan begitu art1nya ada masukan dan desa atau dan 
masy secara ponyanitas 1tu apakah dlpertanggungjawabkan oleh BPP? 
oh ya. d1pertanggung1avvabkannya itu di depan para kapala desa GPP 
dipertanggungjawabkan mesti dipertanggungjawabkan 1tu bendaharanya. harus itu 
kan uang masy. dan mi!!k masy_memang ada buah nyata IJangnya me-re-.k:a sdh jadi 
kenyataan ko. ini hasilnya kita kumpulan. tunjuk, mereka akan menikmati pak. ket1ka 
ada di antara masy yang ke rumah sak1t kan nikmati itu hasil kerja nya BPP. ruang 
tunggunya itu, selasamya itu tidak kepanasan lagi ruang tunggunya tidak cappek lagi 
ada kursinya di situ apa segala macam kan, itu kan BPP punya kerja semua itu. 
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begitu. 
Nah sekarang mungk1n terkait dengan bapak pendeta sebaga1 anggota tetntu juga ada 
anggota yang lain dengan karakteristik yang berbeda2 kira2 baga1man membangun 
kerja sama antar naggota dengan ketua di BPP 1n1 pak? 
ya selama ini kan kami kadangkala pakai bahasa budaya pak, jadi dalam nada canda 
kar::! ::gomon·;; seh!ngga !r.teraks! antara satl...! enak gitu. t!da~. ada yang !n! .. ke.rena 
mersa memiliki datu sama lain begitu kadangkala merasa memiliki pusk jadi 
semuanya enak gttu. befitu. kamt \tdak pernah tidak ada yang terstnggung, ttdak ada. 
da1-1 tidetk. pe.-nah add Old(IQ UiOi"noi-IQ Juga lldak ada_ ka~·el·la 1.-n ba1a.-1Q 1Y18!"1Qdill· st:pe1t1 
air saja.memberipun .. seperti memberi kemampuan masing2 silahkan. begitu, dan saya 
di sini pak terus terang saya ngomong sama umat. ya .. bentuk partisipasi ke 
pusKernsrnas K1ta nyataKan iewat mernber1. begitu seberapa yang ada sesua1 dgn hail 
masing2. 
(21.38) yah. ke selanJulnya bapak tni kalau tadt banyak berkectmpung di 
keanggotaan di dalam 1n termasuk dengan bagainmana hubungan kerja antar anggota 

nah sekarang mungkin terkait dengan puskesms itu sendin kira2 dan pandangan 
bapak pendeta terkait dengan pelayanan kesehatan terutama di pusk aimere seperti 
apa bapak melt hat sebelum dan sesudah sampat sekarang dengan adanya BPP? 
beda jauh beda jauh beda jauh sekali. teraaasa manisnya mereka punya pelayanan 
sekarang saya rasakan. dan saya duiu sebeium itu pak saya aicuekin saya d1cuekin 
sama petugas2 itu. tapi setelah koreksi masuk pak . enak sekali. jadi manis mereka. 
tapi untuk puskkesmas ini memang saya rasakan. saya rasakan. hanya untuk 
kabupaten saya masih rasa kurang apa karena saya belum. saya alami langsung tapi 
mungkin karena itu ada sedikit apa ya kekehruan sedikit di atas. kalau pusk mantap 
pak. saya rasakn sendiri di sin1 memang enak sekarang ya enak sekali cara mereka 
menyambut orang juga sudah beda sudah beda manis semua. prtugas2 juga kita sdh 
bedakan. ini bidan ini perawat. sdh bisa beda. ini cleaning sevice. kita sdh bisa 
hori~Lt,;:,n crlh t.,h,' mom,;:,nr. 
........... ~., ..... ,_ "'"''' -~· ................... •;:j dsn pakaian)'a dia kan ada !amba;:g bed. non,-,on,;:,/ 

r-'"''::::1 .... '''-'' 

begitu. ini kita sdh bisa bedakan. o ini dokter ini perawat ini bidan kita sdh bisa 
bedakan jadi memang sdh bisa jauh sekali 
(23 31) Nah kemudtan pak yang namanya kesempurnaan ttu pasti ada. nah kalau 
seandatnya dari kacamata bapak pendeta sebagai anggota BPP melthatnya meskipun 
sdh tahu segala macam 1ni, tentu ada beberapa hal dalam pelayanan kesehatan ini 
yyang perlu dibenahi di puskesmas sekarang ini, oleh karena apa2 saja yang perlu 
dibenahi solusimya seperti apa? kalau seandainya melihat artinya yang mungkin mas1h 
kurang sekarang? 
ya memang saya lihat disana pak yang kurang di puskesmas itu obat. karena saya 
waktu antar sayya punya anak dokter kasih rekomendasi obat berapa jenis malah saya 
dapat hanya 2 jenis. ya mungkin waktu itu. setelah saya cek kenapa obat dokter bilang 
begini kok kamu cuma kasih obat sedini? bapak obat tidak ada. memang segini obat 
yang pemerintah siapkan yang lain tidak ada pacta hal dokter sdh kas1h ini ni tapi tidak 
siap. karena kekuranganm obat nah kami pernah bahs juga ttg obat tni di forum BPP. 
denga bersama puskesmas. karena kami ada istilahnya ada waktu2 tertentu kami BPP 
kumpu! bersama orang2 p~skesmas kam1 dengar mereka punya ke!uhan puskesmas 
punya keluhan ttg fasilttas kami juga kami nyatakan kami punya keluhan ttg pelayanan 
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mereka 
(25.06). Kan masynr<"lkai punya masukan. beoerapa wak1u iaiu ikam1 sdh oei1 mungk1n 

sdh terealisasi tu d1 ruang lab apa 1tu AC jadi lab sdh ada AC kayaknya. karena 1tu han 
kami kumpul uang untuk bell AC d1 kab 1tu kayaknya sdh ada. sdh di pasang lalu 
kekrangan di sana itu lampu listrrik ini kadang kala mendadak2 , kami mau iya waktu itu 
rumah sakit generator yang lumayan .. yang bisa paka1..tidak boleh matilah. menjaga 
untuk pelayana1, warga yang darurat itu. masalah2 yang sangat mendesak begitu. 
iyukan ada yang sangat tergantung kepada listnk beg1tu. 
kalau dari sisi kalau boleh saya simpulkan itu kan seperti sarana prasarana 
pendukung ya tadi yang bapak pendeta sampaikan kalau dan sisi ,meskipun tadi bapak 
samapaikan o .. mereka sdh senyum segala macam tetapi mungkin past1 masih ada 
tidak , yang kira2 meskipun kelihatan sekarang seperti 1tu ada yang lain dari ya dari 
petugasnya? 
ada pak memang begini itu faktor apa kelemahan yang mungkinlah . apa istilahnya . 
saya baru2 butuh rujukan saya punya send1ri sakit gigi. saya pergi pusk saya minta gig1 
saya ditambal ulang, sekarang mereka bantu , mereka korek2 bapak tidak bisa pakai 
tambal d1 sini, tambal di rumah sakit umum bajawa tidak kalau gitu kasih saya 
rekomendasi. e .. kasih saya rekomendasi naiklah saya. direkomendasi ini mereka tulis 
nama segala macam tapi lupa stempel. sampai di atas saya ditolak. sdh capek nunggu 
beriam2 .. antri ternvata sava tidak dilavani kecewa!ah sava sava lanasuna tlo kaousk. . . . . . . - - . ' 

kapusk gimana ini saya ini tidak dilayani karena tidak ada stempel ini surat rekomendasi 
apa 1ni rujukan ini.aduh pak pendeta .. saya minta maaf. begitu. nah bapak kapus ini kan 
,...,r-:>nr"'"' t,..., the,...,,...,;,...,+ ;,,g~ ~i-.;on~ ''-.:>nn 1.-om-::.n,..., l.-c:>~1h ,,...,, 'Cor!-:> c-:>t,, ihoo ,...,,...,,.,-::> m"":l~if-, 
............ :;:,, .............. !-''-'''" J ....... "'""!-' .... , ....... :;:, .................... " .......................................................... , ............. ,,, ........... , 

muda, bagian urus administrasi oe .. kemarin saya lupa. aduh .. pak pendeta sdh kecewa 
ini. begitu. saya pergi lagi kemudian minta lagi.berapa hari kemudian saya pergi lagi. 
~<::~yc ~1Uuk lo pdk, 11diklah bahwca lengkB~ sdh diiay<::~1H ::.culldJJI d1 C:lyas Uuk.lef l1detk. b1sa 
tambal alasanya tidak terlalu besar lubangnya jadi saya tidak ditambal gig1nya tidak 
sakit sih? tapi saya mau makan yang bebas. kunyah2 makan. tapi g1ginya masih kuat. 
saya tidak mau dicabut saya biiang. dan masih tebai saya rasa masih kuat sekaii. in1. 
hany saya usulkan ya udah kalau memang dokter tidak mau tambal ya udah. saya t1dak 
mau. tidak mau dicabut. mereka tip saya mari bapak cabut, ndak ndak mau. saya pergi 
dokter praktek d1 ruteng, saya pergi dokter praktek di ruteng dia malah tambal bagus, 
sekarang dah berfungsi. bisa kunyah2 makanan. begitu. nah itulah tapi mereka di atas. 
kalau aimere mantap. 
(28 54) kemudian e in1 terka1t lag1 dengan saya kembal1 lagi tad1 sep1ntas karena 1ni 
kan Judulnya peran BPP dengan kesehatan masy tad1 sdh disampa1kan beberapa 
kemajuan yang karena adnya BPP ini, kemudian tentu ini sebagai bapak pendeta 
sebagai anggota BPP melihat dari mungk1n peran BPP itu send1ri dgn kapasitas BPP 
1tu sendin dgn legalitas yang ada apakah legal atau segala macam legalitas yang ada 
ini k1ra2 menurut pandangan bapak pendeta sebaga1 anggota ini untuk ke depanya 
k1ra2 apa yang kira2 yang mau di1ng1nkan BPP in!? apakah BPP 1n1 ada regulasi segala 
macam bentuknya seperti itu? atau bagaimanamenurut bapak pendeta? untuk aartinya 
untuk keberlan)utanya? 
iya kalu untuk keberlanjutanya menurut saya ya saya pikir penting ini untuk diteruskan. 
karena puskesmas masih butuh penyanggah2 penyanggah2 yang kuat untuk mereka 
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supaya mereka bisa melayan1 dengan nyaman_ Jadi kami ke depan 1n1 akan tetap 
berJuang Kecuaii memang Kaiau fas1i1tas semua sdh ada ya i1nggai k1ta bubarkan saja_ 
ya karean akami ini hanya untuk mendamping1 puskesmas untuk membahasakan 
keluhan puskesmas kepada warga itu tugas kami jadi kam1 hanya untuk oe 
puskesmas yernyata butuh ini bagaimana? kita bisa bantukah? Jadi mkalau memang 
ke depanya e sdh mulai di apa namanya sdh fasilitas semua sdh oke ya berhenti sdh 
dari keterlinatan ini tapi bukan artinya tetao ja!an taoi maksudnya untuk sebagai BPP 
saya rasa sdh lidak perlu lagi kan, kalau sdh maju sdh mantap tap1 selama in1 mereka 
butuh. ya kita tetap jalan. tetap jalan senberapa yang kita buatlah kan selebih dari itu 
kita kan b!sa menang!s ke orang tua k!ta .k:.en. oreng !!...! k.it.e kan pernerintah . . k!ta b.isa 
menagis di mereka. oe kami tidak ampu ko? tolong tambah le. begitu. begitulah semua 
BPP 
(31.23) art1nya kalau menurut pandangan bapak pendeta apakah memang kalau 
memang tadi kalau sdh bagus. kalau seandainya dalam posisi seperti sekarang ini 
berarti BPP itu menurut bapak seperti apa? apakah masih dipertahankan? kalau 
seanda1nya dipertahankan kira2 apa yang kira2 dibutuhkan? untuk mempertahan 1ni 
dan keberadaan BPP? 
iya. saya kira sekarang ini BPP musti masih harus berjalan untuk mendukung 
puskesmas karena mereka masih banyak keiuhan2 yang harus didiukung. ditoiong giru 
ya. dan peran serta masy la1n sdh mendukung ke depan ini kan pak mas1h banyak 
hal yang harus dibenahi di situ khusunya dalam hal fasilitas itu, dan pemerintah ini kan 
memang, program pemerintah salah satu kan kesehatan. tapi ya kadang kala JUga ya 
banyak orang yang tidak perhatikan tapi kalau tidak mencukupi 1ni ke depan ini menurut 
saya tetap dibutuhkan BPP ini. tapi kalau memang ke depan sudah bagaimana ya baru 
BPP bisa di ini.. tergantung. kam1 ke depan ini tlap kali kami selaam ini tiap berapa kali 
kami ketemu. koordinasi. gimana bapak- kami masih butuh e-:> o o\.;:c kita ngomong. 
gitu. 
(33 04) Nah. kalau seandainya dan beberapa 1n1 mungk1n empat atau lima tahun im 
berjalan dengan baik kemudaian artinmya dari bapak pendeta sdh sampaikan ya tetep 
mungkin tetap dibutuhkan 1ni adanya 1n1 k1ra2 kalau harapan inikan tadi katanya dgn 
ke desa sdh artinya kerja kerasnya BPP dengan bagaiman memotivasi desanya itu 
h1mgga ada beberapa . sdh ada bebtuk yang sdh d1 .. part1s1pasinya nah k1ra2 untuk 
kedepan im kepada pemenntah sepertinya BPP leb1h diatas di kabupaten misalnya, 
apakah itu bupati apakah leg,slatlf dan segala macam kira2 harapan dan BPP 1n1 seperti 
apa pak? klau seandainya ada pemeran pemerintah di atas kira2 bagaimana? 
ya harapan kami sih pak ini kami BPP ini harapanya ya pemerintah juga bisa bantulah 
rr:aksdunye. ses'Ja! denga:: keb'Jtuha::ya, ada ka!'J me!"Tleng e !st!!e.hnya kebutuhen 
rumah sakit itu masih butuh dana atau apa begitu ya mungkin memang harus tetap 
minta kepada pemerintah. karena kemarin itu ya dengan sendirinya kami punya ketua 
dengan beberapa pengurus da\arn itu mereka pernah n1engadu ke DPR kalau tidak 
salah ingat itu , bahkan ke bupati ada bantuanya untuk puskesmas. walaupun tidak 
banyak tetapi dikit2 baku2 tambah begitu setiap tahun begitu kan pak bisa tambah 
d1kit2 kan bisa iurnayan, nah kami ke depan ini ngomong pagc;u 1r11 yang kam1 masih 
eleng,. tidak bisa dari masy semua. musti ada ya pemerintah dengan partisipasi umat 
masy dikawinkan ya bisa melahirkan suatu e apa namanya 
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(3511) tap1 kalau untuk BPP 5end1n bukan untuk pu5k tap1 untuk BPPnya k1ra2 
harapanya yang diharapkan dari BPP itu send1ri bapak pendeta sebagai anggota kira2 
apa saja ke pemenntah kalau tadi kan memang sih tadi sdh disampaikan karena BPP 
1ni kerJa untuk puskesmas sehingga harapanya to\ong puskesmas ini dibantu m1salnya 
beg1tu kata ka5arnya tap1 kalau khusus untuk BPP nya 5aJa k1ra2 harapan dan bapak 
pendeta 5ebagai anggota BPP k1ra2 apa 5aJa kepada pemenntah 
ya mungkin katau bi5a pemerintah melihatlah art1nya bagaimana BPP 1n1 tetap 
1stilahnya ada e perrhatian ya karena kami bejkerja untuk orang banyak kan_ kalau 
bisa pemerintah bisa e lebih dalam lagi mel1hat kami perhatikan saat kami rapat 
mungkin butuh apa butuh apa atau mungkin BPP perlu apa perlu apa untuk fasilita kami 
sencliri untuk kerirt lehih itJ8S lrtoi oiftJ k8n:m3 krtml itJOR selan1 ini tRkut? ortk 18ktJt? 

' ...., ...., ' '"' ' 

begini .. takut begini kalau kumpul dana kaget ada yang , kenapa kamu .. kamu 5iapa 
kamu ? kan tidak enak ko? pacta hal itu inisiatifnya BPP begitu_ tapi selama 1ni karena 
1 .. ...,,......~ c-o.-,oo ·~ h• ,,-1,.,,,,.., 1,-<C>no• ;c-lil.-.hnoo.-, h_,\_-, ,') norl• ,\; ,,,_.h..,,,..,,-,..,,-,"''""''" lo""> .-Inn,.,-. m> •n.-.l,.<n 
·~'-"''" , ...... , ........... """''-''-'}'-" "'-'''" '""'"'-"'"'}'-' ...,,_.,, .......... 1-''-''-''-'" J'-' '''-'''-"'!-''-''' "''-"'}'-' .~ ...... '-''-!-''-''' .......... 'd.~"' 

ya kalau bisa pemerintah tu melihat kami punya kerja juga ya supaya lebih luas lagi. 
lebih dalam lagi begitu. 
teru5 mungkin 1ni yang tad1 terkait dengan pak pendeta 5ampaikan harapan yang 
d1sampa1kan ada Juga sed1k1t perhatian mesk1pun tidak banyak beg1tu ttg dan 
ppemerintah ini terkait dengan keberadaan BPP ini ya apa bentuknya artinya ya 
apakah ada pembiayaan sedikit atau segala macam itu artinya seperti 1tu kala 
kasarnya sepert1 itu kemudian tentu melihat dari sis1 itu ini harapan nant1 kalau ada itu 
mungkin untuk memperkuat atau untuk memberikan semangat, bah sekarang dari sisi 
lainya pacta awal dibentuknya 1ni kan bagaiman mel1hat pembentukan ini melihat orang2 
tokoh 1ni tokoh 1ni segala macam kau bergabung mungkin yang peduli nah kira2 1n1 saya 
pikir Juga kan bapak pendeta dgn kesibukan sendiri bapak wens dengan kesibukanya 
sendiri semua anggota sibuk segala macam nah kalau seandainya nanti ke depan ada 
lag1 misalnya kita semua misalnya tidak oo sampa1 mati di BPP kan tidak Juga pasti 
ada pentahaban berikutnya k1ra2 kalau seandainya ada pemilihan baru atau atau 
segala macam itu keanggotaanya segala macam ada kiat2 khusus tidak apa2 saja yang 
artinya sebagai anggaplah kriteria begitu yang bisa duduk di BPP? menurut bapak 
pendeta seperti apa? 
(38.31) iya saya piklr kriteria utama orang itu terbeban. mau terbeban mau oeduli 
terhadap terbeban 1stiiahnya. kemudian kedua rnau kerja. kaiau d1c terbeban pasii 
dia mau kerja kemudian potensinya. karena mi barang pak tidak bisa berjalan tanpa 
ada terdorong oleh suatu motivasi kan. artinya jita digerakan oleh tujuan itu sendirilah 
ya. tujuan k1ta apa? maka tujuan itu yang mendorong kita untuk terus maju terus maju 
dan mau mendukung satu sama lain walaupun kita tidak sendiri kita satu dengan yang 
lain mari kita rame2. semacam motnva pak presiden sby bersama kita bisa. va ke 
depan 5aya p1kir kriteria itu ya orang mau kerja terbeban dia mau keqa dia yang paling 
utama dia terbeban dengan puskesmas ini. dia rasa mau bekerja untuk puskemas. 
terbeban merasa in! harus beegitu. !<:emudian fa.k:tor dar! sumber daya saya rasa 
tldak terlalu masalah karena ini kan bukan soal .. jadi kita hanya omong kebersamaan 
kekeluargaan begitu jadi faktor suumber daya saya rasa tidak bukan suatu kriteria 
utama. begitu. 
Nah in~ mungkin yang .kalau boleh saya bilang ini adalah bagian dan selain ha5il kerJa 
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dan BPP Juga adanya respon dan pusk tetntu ada beberapa hal kelebihan bukan 
kelebrhan artrnya ada hal yang posrtrf yang ter1adi dr pusk termasuk perubahan2 yang 
terjadL bapak pendeta sdh sampaikan tad1 banyak sekal1 perubahan balk itu lingkungan 
batk itu manus1anya yang bekerJa d1 sana ataupun segala macam ka1tanya dgn 
kemajuan yang terjadi dt puskesmas pada sa at sekarang 1ni, nah apakah dari 
perubahan2 yang ada tni mungkin dari sist profesi bapak pendeta tentu pernah tidak 
bapak pendeta menyamparkan kepada umayt kepada msy ttg kelebrhan2 dr pusk 
artinya mempubltkas1kan sehingga ada . 
di masyarakat saya ngomong. dan mereka lihat sendiri saksikan sendiri. ternyata rni 
yeng pak pendeta or!"l.ong !n!. rr.e!""e!<'.a l.angsiJng saks!kan dan :r:ere!<'.a rasa!<:n rr.ar.!snya 
pelayanan itu dengan mereka rasa sendiri baik orang melahirkan maupun orang sakit 
biasa2 saj itu yang pokoknya kunjung puskesmas dorang rasa beda. bari mereka 
masuk ke lokasi puskesrr1as sdt-"1 rasa nyarnan kare(la bui1Qa2nya rudup apa segala 
macam hijau gagah begitu lalu bersih lalu petugas2nya pada ramah karena sdh 
termotivasi dengan mereka punya panggilan hidup masing2 karena waktu itu pak kami 
r1gurnony Uari awai Uuiu karni ngurnung Jengan arr rllala JU\:Id. kar111 11l:JUII1Uny Uengan 
air mata ttg kasih apa segala macam. saya saat itu ngomong karena berdasarkan 
pengalaman saya pahit pak anak saya hampir amti kan. anak saya hampir mati yang 
ini tadi yang lewat. tapi itu d1 puskesmas waelengga. wakt1u 1tu. hampir mati anak saya. 
karena pelayanan mereka !alai. duku anak saya mati yang pertama karena lali juga. 
tanya mereka anah: saya sdh butuh oksiqen tidak kasih oke1qen malah 1ya inikarena 
mati lemas anak saya. yang kedua itu keracunan obat. mereka salah kasih onat. 
sehingga waktu itu yang membuat saya ngomong coba kita sekarang kita . orang 
pl';'rorang waktu it1_1 saya ngornong peng21Jarnar1 '3aya dan '3aye~ ngomong dengan air 
mata. saya nangis pak tanya di teman2 saya. anak saya hampir korban. gitu jadi .. 
karena itu saya tidak mau rumah sakit ini hanya namanya rumah sakit tapi tidak 
membuat orang jadi sehat. oleh karena sakit hati oleh karena pelayanan kalian ini. tapi 
enak pak disana itu enak memang sudah rasa kasih banyak. begitu dan memang itulah 
tujuan kami spy mereka merubah begitu dan memang ternyata betul kami rasakan 
perubahan itu. saya jarang puskesmas. ke pusk . tapi kaiau t42.58) seiau ke sana 
saya lihat e .. mantap. sy tanya orang2 e gimana? orang waelengga pak saya kan di 
seko!ahan para gugu di sebelah ini teman2 saya rata2 mereka mau berobat ke 
puskesmas aimere.karena kenapa> pelayanan mereka sdh cantik .beda sama 
waelengga. saya pernah bawa orang mungkin pak masih ingat beberapa .tahun lalu 
lah ya .. ada anak satu korban pemerkosaan. anak itu datang d! stn! saya tidak tahu 
kalau diperkosa, anak itu panas tillnggi pak. pada hal sdh infeksi. dr dalamnya saya lari 
ke waelengga karena sdh dekat kan takut dia mati, saya bawa ke waelengga trdak ada 
pe!ayanan. karena sore kar., cepat2 saya bi!ang aduh. barangka!\ b!sa ibu tc!ong apa 
namaya turunkan panasnya dan bisa tahan sampai besok pagi kami mau bawa ke 
puskesmas aimere. ternyata anak ini kami ini .. dari sebelah pulang tanpa obat.langsung 
bawa ke din18(8. begitu. karena orang lldak ada. {44.00) sa1npar d1 dl(frere iangsung 
direspon secara cepat dan anak ini tertolong begitu pak 
artinya apa secara ini dismpaikan, iy<=~ iya saya sampa1k<=1n rlcm mereka srlh r;:~s.:=~kan 
berapa bulan lalu tu .. meeka tanya sama saya oe rumah sakit aimere' tu sdh enak ya. 
enaklah saya bilang. siapa dulu yang .. saya mulai among sdh to. kampanye. baru 
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berapa bulan yang lalu kam1 datang studi bandinq dari kabuoaten manggarai timur_ 
siudi banding d1 kam1. d1 pusk in1 saya i hadir_ mereka tanya bagaiman b1sa 
menggugah hati masy bisa begini sampai masy mau partisipasi segala macam kami 
menjawab ya dari kita dulu to_ dari kita du!u. baru kita ceritakan kepada yang !ain 
bahwa kita harus mendukung begin1 begini begini. kalau mereka sendiri tidak bisa. 
mereka juga manusia begitu .. yang jelas pak orang2 yang bekerja itu memang harus 
kuat dgn 1man. kalau imanya tidak kuat d1a tldak akan sepenuh hati melayani. 
(45.23) jad1 mungk1n yang terakhir sekal1 bapak pendeta, terkait dgn sela1n keberadaan 
1ni apa yang harapan bapak pendeta terkait dgn pelayan keshatan di puskesmas 
a1mere? 
harapan sayasrh pak begini, yang pertama kami mengharapkan pelayani mereka 
c:""rn<=ol.t 1n h,.rry·u •t•, rl~n .;:,.rn<=~l.t•n t""r-:>c:<=~ t""'\.:::.h rn-:>C:\1 h-:>h,~r-:> rn""rol.t-:> n• •1-:>n,-, rl-:>rl <::-:>no:> ................ "'' ............ ~.~ ~~·· ~ ....... ~'"'' .......... ~ .... ._, ....... ........... ]· ............................. , ............. ~ .. ~ ......... ,_,._.,, ... 
senyum sehat. saya ingin semua masy percaya kepada mereka begitu lo. itu harapan 
saya. saya 1ngin semua orang aimere dan s1apapun yang berobat di puskesmas ini 
fJ8fC8ya Uai1wa 1Ht:reka fJunya pe\aydrldfl SUJilfi\:H::Iuh 1f1ereka fJUia(JQ dan fJUdS. kaiau 
seperti itu pak berart1 bahwa namanya mereka sdh klimaks. begitu. walaupun 
pelayanan tidak akan mengalami klimaks sampai mati kan. tetapi mereka puas 
puiang, mereka puiang dgn sehat senyum apa segaia macam ,Janga ada yang 
mengeluh, kalau mereka mengeluh pak kami juga malu kan. begitu kan. berarti kami 
kerja sia2 to_ tapi kami maunya mereka pulang puas dan saya sdh rasakan di sini 
beberapa. saya orangnya pak disana tu puskesmas tahu kalau saya orangnya cerewet 
kasih koreksi kalau saya mau kau ngomong apa adanya_ begitu . mungkin terus terang 
tapi biasa naomona pak kapusk minta maaf va taoi ini kenvataan o tidak apa2 pak . - - ' . - . . . 
pendeta silahkan ngomong. 1ni keluhan begini begini oe mereka dengan senag hati 
menerima ini yang saya suka kita menerima saling menerima. nah itu saya rasakan. 
masy d! S!r.i puas. dan se!a.rna !ni p2k saya !ni sering ka!i !nteraks! drngar. masy karer.a 
saya selalu rapat dengan masy_ saya kan BPD badan permusyawaratan desa. di setiap 
kati bermusyawarah saya selalu ada. dan saya kesanya mereka mantap. baikm mereka 
yang sakit r,anya sedikit saja pulang dan puas. begitu. iiU yang saya rasakan dart 
harapan saya yang ke depan ya semua orang bisa pulang denga bahagia. begitu. 
baik bapak pendeta mungkin itu yang sementara kami minta pendapat2 makan saya 
bilang tadi tidak ada pemaksaan apapun yang ada d1 pemikiran bapak pendeta terka1t 
dengan pertanyaan saya piklf sdh teqawab, karena tldak maksud kami among mudah2 
yang baik Jawaban tidak juga karena tadi saya bilang karena ini apa yang dirasakan 
apa yang d1alami apa yang selama in1 bapak pendeta lakukan lfu yang kami inginkan . 
karena ini sengaja kami lakukan agar kami memperluas wawasan kami tentang BPP 
ini, kalau kemarin2 tahunya hanya o BPP in1 bagus, ooo ada selasar oo ada gudang . 
yapi initi2 seperti 1ni menggugah kok bapak pendeta mau ikut sega\a macam itukan 
belum tahu kita hanya tahunya oo ini si A si 8 si C si 0 yang ikut. meskipun kita tahu ini 
bapak pendeta m pemimpin umat d1sana atau bapak desa. kalau bapak desa mungkin 
desa dan segala macam Jadl sekali lagi tenma kas1h bapak pendeta telah meluangkan 
waktu, apa sebagai 101 saya tadi seharusnya tanda tangan dulu kaitanya denga 
kesed1aan bapak pendeta tapi ya sudahlah k1ta sdh lanjut among karena piklf Juga 
1amgan sampai nanti mnyita waktu bapak pendeta cukup lama mungk1n? tiiidak karena 
1ni hanya sebagai bagian dafl apa namanya bapak untuk lampiran kami d1 tulisan kami 
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saya ya ikut2 d1 pendidikan s2 say a ambil ttg yang in1 ttg peran serta masy_ ttJiJs d1 s1n1 

ya pak ya ? iya. di sini nama umur segala macam mungkin pekerjaan segala macam 
itu mungkin bisa Juga stamplat pemimp1n umat ataupun anggota BPP tidak apa2 umur. 
ha,pir sama denga saya 48 tahun 

51 

42763.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PEMERJNTAH KABUPATEN NGADA 
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN 

I'ERLINDUNGAN MASY ARAKA T 
Jalan Gadjah Mada No.4 Telepon/Fax (0384) 21013 

BAJAWA 

REKOMENDASI PENELITIAN 
NOMOR '071/ BKPL/200 /IV /2016 

Surat Kepala Direktorat Sospol Provinsi NIT Nomor: l832/04flll!Sospol- NTT/1993 tanggal26 April 

1993 tentang Prosedur Kegiatan Penelitian Survey dan Research; Surat dari Universitas Terbuka Kupang Nomor 

o 0337/UN31.42/LL/2016 Tangga1, 31 Maret 2016 tentang 1jin Penelitian. 

Setelah diadaJwl penelitian kelengkapan administrasi maka dapat dibenk.an rek.omendasi kepada: 

Nama 

NIM 

I GUSTI AGUNG KETUT ARTANAYA. 
' 500652525 

Pekerjaan : Mahasiswa. 

Jurusan!Program Studi : Magister Administrasi Publik. 
Kebangsaan : Indonesia 

Untuk melakukan kegiatan penelitiar. dengan Judul : 

"BADAN PENYANTUN PUSKESMAS (BPP) SEBAGAI WADAH PERAN SERTA 
MASYARAKAT MENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN D1 PUSKESMAS AIMERE 

KABUPATEN NGADA NUSA TENGGARA TIMUR" 

Lokasi Penelitian 
Lamanya 
Penanggung Jawab 

: Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas Aimere. 
: I ( Satu) bulan. 
: UT Wilayah Kabupaten Ngada. 

Selama melakukan kegiatan penelitian di harapkan memperhatik.an hal ~ hal sebagai berikut : 
l. Wajib melaporkan ke Camat setempat. 

2. Selama melakukan penelitian tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain. 
3. Herbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat. 
4. Wajib melaporkan tentang hasil penelitiannya kepada Bupati Ngada cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas 

Kabupaten Ngada. 

5. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak bcrlaku apabila temyata pemegang surat 

rekomendasi ini tidak mentaati I mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas. 
Demikian Surat Keterangan!Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya dan dimintakan perhatian agar 
instansi pemerintah yang dihubungi dapat membeiikan bantuan kcpada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

Tembusan disampaikan kepada Yth : 
I. Camat Bajawa di tempat; 
?_ Cnm~t A imP.rc-. eli tP.tnn~t· 

Dikeluarkan di 
pada tanggal 
an. 

Bajawa 

14 April 2016 

Pol dan Limnas Kab. Ngada, 
dan Penanganan Konflik, 
rra'l"~ S..ia~ 
~r 

42763.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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