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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan YME, Kita Institute telah menyelesaikan salah 

satu kegiatannya yaitu Penyelenggaraan Survei Pengaduan Masyarakat dan Monitoring 

Bersama. 

Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari upaya pembelajaran masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam bentuk akuntabilitas 

sosial. 

Diharapkan hasil Survei Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Bersama ini akan direspon 

secara positip bagi para pihak yang terkait, baik Puskesmas maupun Pemerintah Kabupaten 

dan DPRD Wonosobo. 

Laporan Kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran secara utuh tentang proses dan 

hasil yang dicapai dari kegiatan Survei Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Bersama. 

Atas dukungan semua pihak diucapkan terimakasih.  

 

Wonosobo, 27 Januari 2022 

Direktur Kita Institute Wonosobo 

 

EKA MUNFARIDA IRFIANI 
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A. GAMBARAN UMUM 

Akuntabilitas Sosial dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan Survei Pengaduan 

Masyarakat dan Monitoring Bersama di wilayah piloting yaitu Kecamatan Wonosobo, Garung, 

dan Kaliwiro.  Pelaksanaan survei pada tanggal 5-7 Desember 2021 yang melibatkan sebanyak 

15 orang petugas dan 858 responden dari 3 kecamatan piloting.  Sedangkan Monitoring 

Bersama dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022, dengan melibatkan 15 orang anggota 

Forum Warga dari ketiga kecamatan dan para petugas dari ketiga Puskesmas  

Hasil Survei menunjukkan bahwa ada 10 Pengaduan Masyarakat Terbanyak. 

Kesepuluh Pengaduan Masyarakat Terbanyak itu adalah : tidak tersedianya SATPAM, tidak 

tersedianya kantin, tidak adanya ketentuan biaya layanan, tidak tersedia arena bermain anak, 

area parkir yang sempit, toilet tidak ramah disabilitas/kurang terang/jumlah terbatas, tidak 

tersedia petugas layanan informasi, dan tidak tersedia alat bantu pasien di pintu masuk. 

Sementara itu hasil Monitoring Bersama terhadap pelayanan KIA secara umum bisa dikatakan 

bahwa pelayanan sudah sangat baik, ditunjukkan oleh sikap petugas yang baik, disiplin 

menjalankan SOP, dan ketersediaan peralatan yang berada dalam kondisi siap pakai. 

Hasil Survei dan Monitoring tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai umpan 

balik untuk melakukan langkah perbaikan bagi Puskesmas piloting, dan sebagai umpan balik 

untuk menyusun kebijakan bagi Pemkab dan DPRD Kabupaten Wonosobo. 

 

B. PEDAHULUAN 

1. Kondisi Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo 

Merujuk pada UU No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 ayat 

1). Sementara Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 
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pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 

pelayanan publik (Pasal 1 ayat 2). 

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah pada Bab  IV tentang Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Absolut, 

Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan 

Absolut merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar 

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneterdan fiskal nasional serta agama. Sedangkan 

Urusan Pemerintahan Konkuren terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan pilihan. 

Pada Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar dijadikan fokus utama oleh pemerintah. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 3 disebutkan bahwa  Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar teridiri atas: 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; 

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 

f. Sosial. 

Pada tahun 2018 dan 2019, Kabupaten Wonosobo dijadikan sebagai lokus penilaian 

kepatuhan terhadap UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI 

Perwakilan Jawa Tengah.  Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Kabupaten 

Wonosobo mendapatkan skor 54,88 dan berada pada level sedang atau kuning.  Namun pada 

tahun 2019, skor justru turun menjadi 49,46 dan masuk pada level rendah atau merah 

(SuaraMerdeka.com edisi 1/2/2019; Tagar.id edisi 16/10/2020). 

Rendahnya tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap UU Nomor 

25/2009 tersebut tentunya mengindikasikan lemahnya komitmen penyelenggara 

pemerintahan terhadap amanat undang-undang. Hal ini mengindikasikan pula lemahnya 

komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap pemenuhan standar pelayanan public 

yang menjadi mandate rakyat terhadap pemerintah. 
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Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah juga menyampaikan tentang banyaknya 

pengaduan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan 

Jawa Tengah.  Bahkan Ombudsman juga menyampaikan bahwa beberapa peringatan hingga 

teguran dari pihaknya tidak diindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Wonosobo 

Ekpres online, edisi 21/6/2019; Wonosobo.sorot.co edisi 21/6/2019). 

 

2. Pembangunan Sektor Kesehatan di Kabupaten Wonosobo 

2.1. Situasi Kesehatan di Kabupaten Wonosobo 

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks 

Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama 

pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. 

Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan 

pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen 

antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan 

kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. 

Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Wonosobo dapat ditinjau dari besarnya 

Angka Kesakitan Masyarakat.  Menurut data dari Bappeda Kabupaten Wonosobo, Angka 

Kesakitan di Kabupaten Wonosobo selalu berada pada posisi lebih tinggi daripada Angka 

Kesakitan Provinsi Jawa Tengah.  Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan 

masyarakat Kabupaten Wonosobo belum baik. 
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Sementara itu, 10 jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat 

Kabupaten Wonosobo disajikan dalam grafik berikut ini 

 

 

 

Akibatnya, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten 

Wonosobo belum pada posisi aman karena masih berfluktuasi setiap tahunnya.  AKI 

mengalami kenaikan tajam pada rentang tahun 2018-2019 yaitu 70,66 pada tahun 2018 naik 

pada tahun 2019 menjadi 126,83.  Sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 120,52.  Namun 

pada tahun 2021, dipastikan AKI naik Kembali sebab berdasarkan data jumlah kasus kematian 

ibu pada tahun 2021 meningkat menjadi 21 kasus dibandingkan tahun 2020 sebanyak 15 

kasus. 
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Begitupula dengan perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB). Fluktuasi AKB terjadi  

selama periode tahun 2012020. Puncak AKB terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 12,82.  

Angka itu kemudian turun di tahun 2017, 2018, 2019, lalu naik kembali pada tahun 2020 

menjadi 9.  Sementara jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2021 (sampai dengan bulan 

Oktober) mencapai 107, seprti pada grafik berikut ini. 

 

 

2.2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Masyarakat 

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan 

Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah 

Indonesia, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi 

kendala (penabulufoundation.org, Kesehatan Masyarakat). 
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Sementara itu, menurut data BPS Kabupaten Wonosbo tahun 2020, fasilitas layanan 

kesehatan yang tersedia di Kabupaten Wonosobo terdiri dari 4 Rumah Sakit, 24 Puskesmas, 

14 Klinik/Balai Kesehatan, 197 Polindes/PKD, dan 1.247 Posyandu IHC. 

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Masyarakat Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 

Forum Madani Wonosobo, dari  sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan itu, Puskesmas 

menjadi fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat (58,1%). 

Sejak tahun 2019, semua Puskesmas di Kabupaten Wonosobo telah terakreditasi 

dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Dasar : 4 puskesmas 

b. Madya : 3 puskesmas 

c. Utama : 4 puskesmas 

d. Paripurna : 1 puskesmas 

Adapun jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di Puskesmas seluruh 

Kabupaten Wonosobo berdasarkan data Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI, terinci 

sebagai berikut : 57 dokter, 169 perawat, 314 bidan, 24 kefarmasian, 26 kesehatan 

masyarakat, 18 kesehatan lingkungan, 20 gizi, 26 keteknisan medis, 17 keteknisan biomedika, 

155 tenaga penunjang kesehatan. 

Hasil Survei yang dilakukan Forum Madani Wonosobo tahun 2021 menunjukkan 

bahwa 73,3% responden menyatakan puas dan 11,7% menyatakan sangat puas pada 

pelayanan Puskesmas.  Jika digabung maka terdapat 85% responden puas terhadap 

pelayanan Puskesmas.  Namun demikian, responden juga tetap mengharapkan adanya 

peningkatan kualitas pelayanan.  Adapun yang paling banyak disebut responden  adalah : 

kecepatan layanan, sikap petugas, prosedur layanan dan fasiltas pendukung. 

2.3. Permasalahan 

Mendasarkan pada hasil Penajaman Rencana Aksi Tematik Tahun 2021, telah 

disepakati dua masalah yang perlu untuk dicarikan solusinya.  Dua masalah tersebut, masing-

masing berasal dari masyarakat sebagai demand side dan dari pemerintah/penyelenggara 

layanan sebagai suplay side. Adapun masalah pada demand side adalah : kenapa belum ada 
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pengawasan masyarakat? Sedangkan masalah pada suplay side adalah : kenapa pemkab 

tidak patuh pada undang-undang, dan tidak terbuka terhadap masyarakat?. Hal ini 

ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pemkab Wonosobo seperti disebutkan 

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam tagar.id edisi 16/10/2020.  

Belum adanya pengawasan masyarakat selama ini disinyalir menjadikan Puskesmas 

tidak pernah mendapatkan umpan balik dari masyarakat terkait dengan kinerja maupun 

kualitas layanan yang diberikan.  Rasanya mustahil kita mendapatkan pelayanan publik yang 

berkualitas dan prima di tengah-tengah masyarakat yang apatis karena tidak peduli apapun 

yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sementara itu, sikap pemerintah kabupaten yang tidak patuh terhadap amanat 

undang-undang juga bisa menjadi indikator bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki 

komitmen yang kuat terhadap kesungguhannya untuk melakukan pelayanan kepada 

masyarakat secara prima, secara berkualitas dan berkeadilan.  Padahal menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat 

merupakan bentuk mandatory yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. 

 

2.4. Arah Kebijakan Pemerintah  

Mendasarkan pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

yang menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah 

maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo 

menempuh kebijakan tersebut diantaranya dengan melakukan upaya peningkatan mutu dan 

keterjangkauan layanan kesehatan. 

Kebijakan pemerintah kabupaten tersebut ditempuh dengan mendasarkan pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal.  Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan 

Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara 

secara minimal.  
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Terpilihnya Afif Nurhidayat sebagai Bupati Wonosobo periode 2020-2024 telah 

menunjukkan komitmen yang lebih baik.   Hal ini  Nampak dari bunyi misi pertama Bupati 

dalam Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Kehidupan Politik yang 

Demokratis dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Mempercepat Reformasi Birokrasi, 

Peningkatan Pelayanan Publik Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat.   

Terkait dengan misi pertama tersebut maka Bupati menetapkan prioritas kebijakan 

dalam sektor kesehatan yaitu : 

a. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dasar fokus pada Puskesmas PONED 

b. Promotif dan preventif pencegahan penyakit 

c. Pemurunan stunting 

d. Penguatan sistem kesehatan 

e. Peningkatan inovasi layanan 

f. Penguatan supervisi dan evaluasi 

g. Pemberdayaan masyarakat 

Bupati juga telah menegaskan agar Puskesmas dan Rumah Sakit bisa lebih optimal lagi 

dalam melayani masyarakat, untuk itu perlu terobosan dan inovasi baru yang kreatif, sesuai 

dengan dinamika tuntutan/kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan bupati saat 

memberikan pengarahan pada acara Pembinaan dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) Kabupaten Wonosobo, 23/12/2021 (sabakota.id edisi 28/12/2021). 

Pada kesempatan itu Bupati meminta agar BLUD menerapkan nilai-nilai pelayanan 

sesuai dengan kearifan local, yaitu agar bisa ngayomi (melindungi) dan ngayemi 

(menenangkan) warga masyarakat yang sedang dirundung sakit. 

 

3. Peran Serta Masyarakat 

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Rasanya mustahil kita mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan prima di 
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tengah-tengah masyarakat yang apatis karena tidak peduli apapun yang terjadi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik.  

Jika ditilik lebij jauh, peran serta masyarakat sudah dimulai dari proses penyusunan 

dan penetapan standar pelayanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-

undang Pelayanan Publik.  

Masih belum banyak penyelenggara pelayanan publik yang melibatkan masyarakat 

dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan, padahal selain diatur dalam Undang-

undang Pelayanan Publik, hal itu juga diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Pedoman Standar Pelayanan.  Dalam Permenpan RB itu,  setelah proses penyusunan 

rancangan standar pelayanan, maka sebelum penetapan standar pelayanan maka 

penyelenggara wajib melibatkan masyarakat dalam pembahasan rancangan standar 

pelayanan tersebut.  Hal itu ditegaskan oleh Kabag Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo M 

Fahmi saat menyampaikan pendapatnya pada CGW 2 Wonosobo, 23/11/2021. 

Bentuk pelibatan masyarakat dalam pembahasan rancangan standar pelayanan dapat 

dilakukan dalam bentuk Diskusi Grup Terfokus (Focus Group Discussion), Dengar Pendapat 

(Public Hearing), atau Forum Konsultasi Publik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) 

Undang-undang Pelayanan Publik, dan  Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2017 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Proses pelibatan masyarakat ini menjadi penting sehingga 

dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan dapat memperhatikan kemampuan 

penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.  

Hal ini tentunya sejalan dengan semangat berdemokrasi, salah satunya dengan 

melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan 

pelayanan publik. Untuk itu peran pengawasan internal dan eksternal harus berjalan secara 

optimal demi mewujudkan pelayanan prima yang berdampak pada terciptanya kesejahteraan 

masyarakat. 

Salah satu pengawas eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

sebagaimana diatur dalam Pasal 35  ayat (3) huruf a Undang-undang Pelayanan Publik adalah 

masyarakat. 
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Dengan adanya amanat undang-undang itu maka masyarakat, baik secara perorangan 

maupun berkelompok, memiliki hak untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan 

pelayanan sebagai bentuk akuntabilitas sosial. 

Terkait dengan hal itu maka Forum Madani Wonosobo dan Kita Institute memfasilitasi 

Forum Warga di Tiga Kecamatan untuk melaksanakan implementasi akuntabilitas sosial 

melalui penyelenggaraan Survei Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Bersama pada 

Puskesmas Piloting. 

 

C. TUJUAN 

Secara umum penyelenggaraan Survei Pengaduan Masyarakat dan Monitoring 

Bersama pada Puskesmas Piloting bertujuan untuk : 

a. Memberikan pemahaman tentang konsep tata kelola pemerintahan yang 

demokratis, akuntabilitas sosial dan pelayanan kesehatan inklusif kepada 

masyarakat dan Forum Warga 

b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan Forum Warga tentang jaminan 

ruang partisipasi warga dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan UU 

Pelayanan Publik 

c. Memberikan keterampilan Forum Warga tentang penyusunan instrumen 

akuntabilitas sosial dan tatacara pelaksanaan akuntabilitas sosial dalam upaya 

mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masing-masing 

Puskesmas piloting  

Secara khusus penyelenggaraan Survei Pengaduan Masyarakat dan Monitoring 

Bersama pada Puskesmas Piloting bertujuan untuk : 

a. Menggali penilaian masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan 

garda depan (frontline service) pada Puskesmas piloting 

b. Menggali aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan 

Puskesmas piloting yang berkualitas dan inklusif  



 

 

  
 

14 
 

c. Menggali penilaian Forum Warga atas penyelenggaraan layanan KIA pada 

Puskesmas piloting 

d. Mengukur tingkat responsibiliitas Puskesmas piloting atas hasil Survei Pengaduan 

Masyarakat dan Monitoring Bersama  

e. Mengukur tingkat kemajuan Forum Warga pasca pembentukan 

 

D. PIHAK YANG TERLIBAT 

Kegiatan Survei Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Bersama pada Puskesmas 

Piloting melibatkan para pihak yang berkompeten sebagaimana matrik di bawah ini : 

 

NO KEGIATAN PARA PIHAK TERLIBAT 

I. Survei Pengaduan Masyarakat 

1. Penyusunan draft instrument Survei  Kita Institute, Forum Madani 

Wonosobo 

2. Penyepakatan instrument Survei Bappeda, Dinkes, Bakesbangpol, 

Bagian Pemerintahan Setda, 

Bagian Organisasi Setda, Camat, 

Puskesmas, Kita Institute, Forum 

Madani Wonosobo, Forum Warga 

3. Pelaksanaan Survei Masyarakat sebagai responden, 

Forum Warga, Forum Madani 

Wonosobo, Kita Institute 

4. Analisa data Forum madani Wonosobo, Forum 

Warga, Kita Institute 

II. Monitoring Bersama 

1. Penentuan Focus Area Monitoring Puskesmas, Forum Warga, Forum 

Madani Wonosobo, Kita Institute 

2. Penyusunan instrument Monitoring Pukesmas, Forum Warga, Forum 

Madani Wonosobo, Kita Institute 
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3. Pelaksanaan Monitoring Puskesmas, Forum Warga, Forum 

Madani Wonosobo, Kita institute 

4. Analisa data Forum madani Wonosobo, Forum 

Warga, Kita Institute 

 

 

E. METODOLOGI 

1. Citizen Repord Card (CRC) 

Citizen Repord Card (CRC) adalah salah satu instrumen akuntabilitas yang telah 

dikembangkan di banyak negara untuk menilai penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui 

CRC, rakyat sebagai pemberi mandat sekaligus pengguna pelayanan publik memberikan 

penilaian tentang akses, kualitas, dan responsifitas penyelenggaraan pelayanan publik. 

Penilaian warga inilah yang dijadikan pijakan oleh pemerintah dalam memperbaiki 

kualitas pelayanan publik baik melalui regulasi, alokasi dana maupun memperbaiki sistem 

penyelenggaraannya. Dengan demikian, survei atau monitoring pelayanan publik oleh warga 

melalui CRC telah diakui sebagai alat kontrol dan arahan yang efektif untuk memperbaiki 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Pelaksanaan CRC diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Pengaduan Masyarakat 

dan Monitoring Bersama.  Survei dilakukan kepada responden yang berasal dari masyarakat 

pada ketiga wilayah piloting yaitu Kecamatan Wonosobo, Garung dan Kaliwiro. Sedangkan 

Monitoring Bersama dilakukan oleh Forum Warga dengan didampingi oleh petugas 

puskesmas. 

2. Survei Pengaduan Masyarakat 

2.1 Penentuan Jumlah Responden 

Jumlah responden untuk survei ditentukan berdasarkan Rumus Solvin, yaitu : 
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Populasi yang menjadi target sebanyak 1000 orang per kecamatan dengan tingkat 

kesalahan sebesar 5%, maka dapat dihitung jumlah sampel minimal yang diambil sebagai 

responden.  

Dengan menggunakan rumus tersebut maka jumlah sampel minimal per kecamatan 

adalah :  

 

 

  

 

Jadi jumlah percontoh sebagai responden per kecamatan sebanyak 285 orang atau 

dibulatkan menjadi 286 orang yang diambil secara acak minimal dari 2/3 jumlah 

desa/kelurahan di kecamatan masing-masing. 

2.2 Penentuan Kriteria Responden 

Kriteria reponden adalah warga masyarakat yang 6 bulan terkahir (Juli 2021 – 5 Januari 

2022) telah mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas piloting.  

2.3 Waktu dan Tempat Survei 

Survei dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 5-7 Januari 2021 di 2/3 jumlah 

desa/kelurahan di wilayah kecamatan Wonosobo, Garung dan Kaliwiro yang diambil secara 

acak. 

2.4 Analisa Data 

Setelah selesai pengambilan data, selanjutnya data diserahkan kepada Kita Institute 

dengan terlebih dahulu diperiksa/diverifikasi agar informasi yang dibutuhkan tersedia. 

Selanjutnya data ditabulasi untuk memudahkan dilakukannya Analisa.  Adapun analisa data 

dilaksanakan pada tanggal 29-30 Januari 2022 

 

3. Monitoring Bersama 

3.1. Penentuan Focus Area Monitoring Bersama 
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Penentuan focus area Monitoring Bersama dilakukan dengan menyelenggarakan 

Focus Group Discussion (FGD).  Kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 

bertempat di Ruang Rapat Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo. FGD diikuti oleh para 

pimpinan/perwakilan Puskesmas piloting, Forum Warga, Forum Madani Wonosobo, dan Kita 

Institute. Pada akhir kegiatan, FGD menyepakati focus area Monitoring Bersama yaitu pada 

Layanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). 

3.2. Penyusunan Instrumen 

Penyusunan instrument untuk Monitoring Bersama dilakukan oleh Forum Madani 

Wonosobo dan Kita Institute dengan bimbingan dari Puskesmas. Instrumen disusun dengan 

mendasarkan pada SOP pelayanan KIA, yang terdiri dari aspek sikap petugas layanan, 

kesiapan peralatan yang dibutuhkan, dan layanan pasien. 

 

3.3. Waktu dan Tempat Monitoring 

Monitoring Bersama dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 bertempat di poli 

layanan KIA masing-masing Puskesmas piloting. 

3.4. Aspek penilaian terdiri dari  

Aspek penilaian Monitoring diberikan pada aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Sikap dan kedisiplinan petugas : 1. petugas/dokter/bidan melakukan pelayanan 

sesuai ketentuan (menerapkan prokes), 2. petugas memanggil nama dan alamat 

pasien, 3. petugas sigap membantu pasien  

b. Kesiapan peralatan : minimal 80% peralatan yang dibutuhkan dalam layanan 

tersedia dalam kondisi baik, bersih, dan tertata dengan baik 

c. Proses layanan : apakah petugas melayani sesuai dengan alur pelayanan 

sebagaimana SOP? 

Penilaian menggunakan skor angka pada rentang antara 50-100 dengan rincian : 50-

59 buruk; 60-69 cukup; 70-79 baik; 80-89 sangat baik; 90-100 memuaskan 

Penilaian bersifat jujur dan independent 

 

3.5. Analisa Hasil Monitoring 
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Setelah selesai pengambilan data, selanjutnya data diserahkan kepada Kita Institute 

dengan terlebih dahulu diperiksa/diverifikasi agar informasi yang dibutuhkan tersedia. 

Selanjutnya data ditabulasi untuk memudahkan dilakukannya analisa.  Adapun analisa data 

dilaksanakan pada tanggal 29-30 Januari 2022 

 

F. PENYELENGGARAAN 

Penyelenggara Survei Pengaduan Masyarakat dan Monitoring bersama adalah Kita 

Institute.  Sementara itu, bertindak sebagai petugas Survei dan Monitoring adalah Forum 

Warga, dengan didampingi oleh Forum Madani Wonosobo 

 

G. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Survei Pengaduan Masyarakat 

1.1. Hasil Survei 

1.1.1. Keadaan Responden 

Responden yang berhasil ditemui petugas memberikan gambaran kondisi sosial 

sebagai berikut : 

a. Berdasarkan jenis kelaminnya, responden Perempuan sebanyak 67% dan Laki-laki 

sebanyak 33% 

b. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebanyak 55% berpendidikan setingkat 

Pendidikan dasar (SD-SMP), 31,5% setingkat SMA, 5% setingkat perguruan tinggi 

(D3, D4, S1, S2) 

c. Berdasarkan usianya, sebanyak 40,4% berasal dari kalangan usia produktif (31-55 

tahun), kelompok pemuda 29,1% (18-30 tahun), kelompok usia lanjut 25,6% (>55 

tahun) 

d. Responden dari unsur disabilitas sebanyak 1% dari keseluruhan jumlah responden 

1.1.2. Pengaduan Terbanyak 

Hasil survei diperoleh adanya informasi tentang 10 Pengaduan Terbanyak seperti 

disampaikan pada grafik berikut ini : 
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1.1.3. Pengaduan Tersedikit 

Hasil survei diperoleh adanya informasi tentang 10 Pengaduan Terbanyak seperti 

disampaikan pada grafik berikut ini : 

 

 

 

1.2. Pembahasan 

1.2.1. Keadaan Responden 

Responden yang berhasil ditemui petugas memberikan gambaran kondisi sosial 

sebagai berikut : 

a. Berdasarkan jenis kelaminnya, responden Perempuan sebanyak 67% dan Laki-laki 

sebanyak 33%. Pada semua kecamatan menunjukkan komposisi yang sama 

dimana perempuan lebih banyak menjadi pengguna Puskesmas daripada laki-laki. 

Hal ini sejalan dengan Data BPS dimana hasil Susenas menunjukkan bahwa 28,3% 

dari total perempuan yang menjadi responden Susenas mengeluhkan 
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kesehatannya  daripada laki-laki (26,2%).  Hasil ini juga sama dengan hasil Survei 

yang dilakukan Forum Madani Wonosobo dan kita Institute pada tahun 2021,  

Disamping perempuan lebuh banyak keluhannya,hal ini juga bisa menunjukkan 

bahwa perempuan lebih peduli pada kesehatannya. 

b. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebanyak 55% berpendidikan setingkat 

Pendidikan dasar (SD-SMP), 31,5% setingkat SMA, 5% setingkat perguruan tinggi 

(D3, D4, S1, S2). Khusus untuk kecamatan Wonosobo, jumlah yang berpendidikan 

dasar lebih rendah dibandingkan dua kecamatan lain maupun rata-rata di tiga 

kecamatan.  Tingkat Pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

responden untuk mengakses pelayanan dan sekaligus memahami instrument 

survei 

c. Berdasarkan usianya, sebanyak 40,4% berasal dari kalangan usia produktif (31-55 

tahun), kelompok pemuda 29,1% (18-30 tahun), kelompok usia lanjut 25,6% (>55 

tahun).  Berdasarkan data tersebut, diduga kelompok usia produktif menjadi 

cukup rentan terhadap penyakit karena pengaruh dari gaya hidup yang 

mempengaruhi pula pola hidup sehat karena factor pola makan, pola kerja, dan 

pola istirahat.  Hal ini diperkuat adanya rilis tentang 15 Penyait Kritis yang Sering 

menyerang Usia Muda/Produktif. 

d. Responden dari unsur disabilitas sebanyak 1% dari keseluruhan jumlah responden 

atau sekitar 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan disabilitas belum 

banyak yang memanfaatkan Puskesmas atau justru telah terlayani oleh kunjungan 

nakes.  Padahal menurut data Dinsos Kabupaten Wonosobo tahun 2017, jumlah 

warga disabilitas di Kabupaten Wonosobo sebanyak 4.240 orang atau sekitar 0,53 

% jumlah pendudukan Kabupaten Wonosobo. Dari jumlah tersebut, sebanyak 

1.711 orang diantaranya merupakan penyandang disabilitas fisik, 722 orang 

disabilitas  intelektual, 503 orang disabilitas sensorik, 927 orang disabilitas mental, 

dan 377 orang merupakan penyandang multi disabilitas. 

1.2.2. Pengaduan Terbanyak 

a. Tidak Tersedia SATPAM  

Pengaduan ini merupakan pengaduan yang muncul di ketiga kecamatan, terutama 

di kecamatan Wonosobo dan Garung. Dalam pandangan kami SATPAM 
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dibutuhkan untuk menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan tugas 

pembantuan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Ada cerita 

menarik dari Mardawiyah, Kepala Puskesmas Sungai Nyamuk, Sebatik, Kabupaten 

Nunukan, Kalimantan Utara : “kami sdh usulkan ke Dinkes tapi jawabannya selalu 

belum ada anggaran”; “ketika banyak pasien, sementara tidak ada SATPAM, maka 

kami tdk bisa membantu pasien.  Disitulah kami dibilang jutek”. Cerita dari 

Kalimantan itu ternyata sama dengan cerita yang disampaikan oleh pihak ketiga 

puskesmas modelling. Mereka menyebut bahwa pihaknya mengalami 

keterbatasan anggaran puskesmas.  

b. Tidak tersedia kantin yang bisa dijangkau pengunjung 

Pengaduan ini muncul  merata pada ketiga kecamatan. Dalam pandangan kami, 

pada saat menunggu pelayanan di Puskesmas seringkali, baik pasien maupun 

keluarga pasien, membutuhkan minuman ataupun makanan.  Agar dapat 

terpenuhi dengan mudah, perlu ada kantin di area Puskesmas.  Disamping itu, 

dengan adanya kantin tersebut diharapkan tersaji menu sehat bagi pasien maupun 

keluarga pasien.  Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus tentang kantin, kan 

tetapi jika kantin itu menjadi kebutuhan masyarakat/pasien maka hal itu harus 

dipandang sebagai fasilitas yang mendukung pelayanan publik. 

c. Tidak terpasang ketentuan tentang besarnya biaya layanan 

Sebagian besar warga masyarakat di Kabupaten Wonosobo (78%) telah terlayani 

oleh BPJS, baik yang mandiri maupun PBI, namun demikian tidak berarti bahwa 

informasi tentang biaya layanan tidak penting untuk diinformasikan.  Nyatanya, 

pengaduan ini muncul pada semua kecamatan. Setidaknya, penginformasian biaya 

layanan merupakan komponen standar pelayanan yang menjadi mandate UU 

Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Di samping itu, dengan adanya 

informasi tentang biaya layanan akan menjamin transparansi sehingga tidak 

menimbulkan kecurigaan maupun mis-informasi mengenai biaya Layanan  

d. Tidak tersedia arena bermain anak 

Pengaduan ini muncul cukup banyak pada kecamatan Wonsobo dan Garung. 

Ketersediaan arena bermain anak merupakan salah satu bentuk inklusifitas yang 

bisa memberikan suasana menyenangkan bagi pasien anak.  Tujuannya agar anak 
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tidak mengalami kejenuhan sehinggatidak menimbulkan kerewelan yang 

berakibat bisa mengganggu proses pelayanan dan kenyamanan pasien lain. Oleh 

sebab itu perlu disediakan arena bermain anak untuk memberikan hiburan bagi 

anak-anak.  Arena bermain anak juga bisa menjadi indikator implementasi 

Puskesmas Ramah Anak dan Kabupaten Ramah HAM 

e. Tidak tersedia ruangan parkir yang mencukupi 

Hal ini merupakan kelengkapan fasilitas untuk mewujudkan rasa nyaman dan 

aman bagi pengguna layanan.  Dengan tersedianya ruangan arkir yang memadahi 

maka penataan parkir akan menjadi makin baik, rapi dan teratur sehingga tidak 

menyulitkan akses bagi setiap orang, terutama di layanan gawat darurat.  

Pengaduan ini paling banyak disampaikan responden dari Kecamatan Garung yang 

memang tidak memiliki area parker yang nyaman 

f. Toliet tersedia dalam jumlah terbatas  

Hal ini merupakan kelengkapan fasilitas publik untuk mewujudkan rasa nyaman 

bagi pengguna layanan. Ketua World Toilet Organization, Jack Sim dalam 

Kompasiana edisi 12/10/2014, menilai seharusnya jumlah toilet untuk wanita 

lebih banyak dibanding jumlah toilet untuk laki-laki. Jack sim mengungkapkan 

dibanding laki-laki, wanita 3 kali lebih lama berada di toilet. Pengaduan ini perlu 

mendapatkan perhatian karena menjadi pengaduan masyarakat di Kecamatan 

Wonosobo dan Garung 

g. Penerangan di toilet kurang 

Pengaduan ini banyak disampaikan responden dari Kecamatan Wonosobo. 

Menurut Asosiasi Toilet Indonesia dalam Pedoman Standar Toilet Umum 

Indonesia, penerangan di toilet minimal sebesar 200 lux. Jika 1 lux setara dengan 

0,1 watt lampu maka 200 lux setara dengan 20 watt lampu 

h. Di pintu masuk tidak tersedia alat bantu pasien 

Pengaduan ini muncul banyak di Kecamatan Wonosobo dan Garung. Pasien sering 

tidak menemukan adanya alat bantu pasien semisal kursi roda dan brankar.  Hal 

ini bisa terjadi karena 2 hal, yaitu : barangnya tidak tersedia atau tempatnya yang 

tidak tersedia. Namun hal ini perlu menjadi perhatian karena sangat membantu 

pasien. 
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i. Toilet tidak ramah terhadap disabilitas, perempuan hamil, lansia 

Pengaduan ini muncul banyak di Kecamatan Kaliwiro dan tidak muncul di 

Kecamatan Wonosobo dan Garung. Hal ini sangat penting menjadi perhatian 

apabila kita bersepakat untuk menyajikan pelayanan yang inklusif, apalagi 

Wonosobo telah mendeklarasikan sebagai Kabupaten Ramah HAM. Dikutip dari 

Rexona.com ada 7 fasilitas yang harus dipenuhi bagi kalangan masyarakat rentan 

dan difabel, yaitu : pintu geser, ruangan cukup luas, rambu/informasi dicetak 

tebal, tersedia handrail, tombol darurat, lantai tdk licin, ketinggian kloset sama 

dengan tinggi kursi roda 

j. Tidak tersedia petugas layanan informasi  

Pengaduan ini muncul banyak di Kecamatan Garung, diiduga keterbatasan 

anggaran menjadi penyebab keterbatasan SDM. Keterbatasan SDM tentunya akan 

mempengaruhi kualitas layanan.  Oleh sebab itu, antara petugas SATPAM dan 

layanan informasi sebenarnya bisa digabungkan dalam satu job sehingga bisa 

menjadi sebuah efisiensi 

 

1.2.3. Pengaduan Tersedikit 

Sepuluh Pengaduan Tersedikit adalah pengaduan yang persentasenya kecil yaitu 

antara 0,46% - 2,5% dari jumlah responden dari ketiga kecamatan.  Dengan sedikitnya jumlah 

pengaduan maka hal itu bisa menggambarkan sepuluh aspek pelayanan yang telah dinilai baik 

oleh responden seperti dalam table berikut ini : 

 

Namun demikian, data tersebut tidak boleh diabaikan karena pada prinsipnya 

pelayanan yang dilakukan bisa merelevansi menjadi pelayanan zero complaint.  Oleh sebab 
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itu, masyarakat berharap agar 10 aspek layanan tersebut dapat dipertahankan bahkan jika 

ditingkatkan hingga tidak adanya pengaduan lagi dari masyarakat. 

Pengaduan tentang alat pengukur tekanan darah tidak normal, alat medis lainnya 

rusak, alat timbang badan tidak normal, setidaknya menjadi umpan balik yang baik agar 

perawatan alat terus dilakukan secara rutin agar tetap berfungsi dengan baik dan akurat. 

Masih adanya pengaduan tentang loket buka terlalu siang loket tutup sebelum 

waktunya ini sering terjadi karena masyarakat minim informasi tentang jam layanan 

pendaftaran dan jam layanan di poli.  Akibatnya muncul salah  persepsi atau salah informasi. 

Oleh sebab itu, informasi layanan pendaftaran dan layanan di poli harus bisa diakses oleh 

sebagaian besar warga masyarakat pengguna Puskesmas 

Begitu pula dengan pengaduan tentang petugas apotik tidak memberikan 

pejelasan detail sekalipun sedikit sekali responden yang menyatakan hal ini namun 

Puskesmas harus menerimanya sebagai umpan balik agar petugas apotek tidak lupa dan tidak 

jenuh untuk menjelaskan tentang Lima O. 

Beberapa pengaduan lainnya seperti biaya tidak sesuai ketentuan, dan ada biaya 

lain di luar biaya yang ditentukan  berkonsekuensi pada perlunya kemudahan akses informasi 

yang detail tentang jenis dan besarnya biaya agar tidak menimbulkan polemik akibat 

minimnya informasi.  Pada sisi lain, tersedianya informasi itu juga menjadi indikator 

keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Puskesmas 

Sedangkan yang terkait dngan pengaduan tentang petugas sering mendahulukan 

orang tertentu, sebenarnya justru terjadi karena kesalahan persepsi responden. Terdapat 

fakta bahwa orang yang dinilai “baru datang langsung dilayani”,  sebenarnya adalah orang 

yang sudah mengikuti prosedur namun kemudian meninggalkan tempat (tidak menunggu 

sebagaimana kebanyakan masyarakat) dan datang kembali saat mendekati pemanggilan di 

poli.  Cara ini justru perlu dikembangkan agar masyarakat tidak terlalu lama berada di 

Puskesmas untuk meminimalisir kejenuhan dan menghindari keumunan selama masa 

pendemi Covid-19. 
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Begitu pula dengan pengaduan tentang Dokter/Bidan tidak memberikan informasi 

yang jelas, setelah ditelusuri ternyata disebabkan oleh adanya protocol kesehatan dalam 

bentuk adanya pengaturan jarak, skat pembatas, penggunaan masker, dan penggunaan 

faceshield sehingga mengganggu kejelasan kualitas artikulasi Dokter/Bidan kepada pasien. 

 

2. Monitoring Bersama 

2.1. Hasil Monitoring 

2.1.1. Sikap dan Kedisiplinan Petugas 

Penilaian atas hasil monitoring pada aspek sikap dan kedisiplinan petugas  skor rata-

rata dari para enumerator ketiga Puskesmas dan skor rata-rata pada poli KIA berkualifikasi 

sangat baik seperti table berikut ini : 

 

2.1.2. Pemeriksaan BBL (kurang dari 1 bulan) 

Penilaian atas hasil monitoring pada pada pemeriksaan BBL,  skor rata-rata dari para 

enumerator dua Puskesmas  (Garung dan Kaliwiro) dan skor rata-rata pada poli tersebut 

berkualifikasi sangat baik seperti table berikut ini : 

 

2.1.3. Pemeriksaan Balita 
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Penilaian atas hasil monitoring pada pada pemeriksaan Balita,  skor rata-rata dari para 

enumerator ketiga Puskesmas  dan skor rata-rata pada poli tersebut berkualifikasi sangat baik 

seperti table berikut ini : 

 

2.1.4. Pemeriksaan Ibu Hamil (Periksa I) 

Penilaian atas hasil monitoring pada pada pemeriksaan Ibu Hamil (Periksa I),  skor rata-

rata dari ketiga Puskesmas  dan skor rata-rata pada poli tersebut berkualifikasi sangat baik 

seperti table berikut ini : 

 

 

2.1.5. Pemeriksaan Ibu Hamil Trimester I 

Penilaian atas hasil monitoring pada pada pemeriksaan Ibu Hamil Trimester I,  skor 

rata-rata dari dua Puskesmas (Wonosobo 1 dan Garung) dan skor rata-rata pada poli tersebut 

berkualifikasi sangat baik seperti table berikut ini : 

 



 

 

  
 

27 
 

 

2.1.6. Pemeriksaan Ibu Hamil Trimester II 

Penilaian atas hasil monitoring pada pada pemeriksaan Ibu Hamil Trimester II,  skor 

rata-rata dari dua Puskesmas  (Wonosobo 1 dan Garung) dan skor rata-rata pada poli tersebut 

berkualifikasi sangat baik seperti table berikut ini : 

 

 

2.1.7. Pemeriksaan Ibu Hamil Trimester III 

Penilaian atas hasil monitoring pada pada pemeriksaan Ibu Hamil Trimester III,  skor rata-rata 

dari ketiga Puskesmas dan skor rata-rata pada poli tersebut berkualifikasi sangat baik seperti 

table berikut ini : 

 

2.1.8. Pelayanan KB Akseptor Baru 
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Penilaian atas hasil monitoring pada pada pelayanan KB Akseptor Baru,  skor Puskesmas 

Wonosobo 1  dan skor rata-rata pada poli tersebut berkualifikasi memuaskan seperti table 

berikut ini : 

 

2.1.9. Pelayanan KB Akseptor Lama 

Penilaian atas hasil monitoring pada pada pelayanan KB Akseptor Lama,  skor rata-rata 

dari dua Puskesmas (Wonosobo 1 dan Garung)  dan skor rata-rata pada poli tersebut 

berkualifikasi sangat baik seperti table berikut ini : 

 

 

2.1.10. Pelatan 

Penilaian atas hasil monitoring pada pada pemeriksaan Peralatan,  skor rata-rata dari 

ketiga Puskesmas  dan skor rata-rata pada poli tersebut berkualifikasi sangat baik seperti table 

berikut ini : 
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2.2. Pembahasan 

Penilaian pada semua aspek pelayanan di poli Kesehatan Ibu dan Anak menunjukkan 

rata-rata penilaian dengan kualifikasi Sangat Baik.  Penilaian itu telah dilaksanakan secara 

obyektif dan independen, sesuai dengan apa yang diamatinya. 

Pada penilaian aspek Sikap dan kedisiplinan petugas, para petugas menunjukkan sikap 

yang baik kepada pasien dengan memberikan salam dan sapa dengan nada yang sangat 

bersahabat.  Mungkin hal ini juga dipengaruhi oleh faktor solidaritas sesama perempuan. Di 

samping itu, sebagian besar pasien telah dikenali oleh petugas sehingga suasana akrab bisa 

terbentuk. 

Selanjutnya pada penilaian aspek pemenuhan prosedur layanan, penilaian yang diraih 

sangat baik karena para petugas telah melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur (SOP) 

yang berlaku saat itu sehingga pelayanan dilaksanakan secara sistematis sesuai tata 

urutannya. 

Sedangkan pada aspek pralatan, dari ketentuan minimal 80% alat yang diperlukan 

untuk pelayanan saat itu berada di tempat, dalam kondisi baik, dan tertata dengan rapi.  Oleh 

sebab itu para enumerator dari ketiga Puskesmas memberikan nilai dengan kualifikasi Sangat 

Baik. 

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

1. Kesimpulan 

Mendasarkan pada hasil yang diperoleh dari Survei dan Monitoring Bersama maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
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a. Masyarakat lebih memahami pelayanan kesehatan dari sisi fasilitas layanan, 

terutama menyangkut sarana dan prasarana. Oleh sebab itu Ketika memberikan 

penilaian terhadap hal itu, responden terkesan lebih cakap dan tegas. Namun 

demikian hal ini juga penting karena sarana dan prasarana juga sebagai pendukung 

terbentuknya kualitas layanan 

b. Tingkat pendidikan masyarakat setara Pendidikan Dasar menyebabkan 

keterbatasan akses informasi dan pengetahuan tentang standar pelayanan.  

Akibatnya, masyarakat belum kritis terhadap hal-hal yang terkait dengan standar 

layanan. Masyarakat dengan Pendidikan Dasar juga cenderung kurang bisa 

memahami penjelasan teknis dari petugas. 

c. Mendasarkan pada hasil 10 Pengaduan Terbanyak dan 10 Pengaduan Tersedikit 

menunjukkan adanya progres atau kemajuan dalam proses layanan terutama 

terkait dengan prosedur layanan, kecepatan layanan, dan sikap petugas.  Hal ini 

juga diperkuat dari hasil monitoring yang memberikan kualifikasi penilaian Sangat 

Baik 

d. Terlaksananya Monitoring Bersama mengindikasikan bahwa ketiga Puksemas 

sangat terbuka (transparan) terhadap masyarakat 

e. Pengaduan masyarakat yang dicurahkan melalui Survei menunjukkan pula adanya 

kepedulian masyarakat terhadap kondisi Puskesmas dan sekaligus harapan 

perbaikan di masa depan 

2. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana disampaikan tadi maka kiranya dapat diajukan 

beberapa rekomendasi, yaitu : 

a. Perlunya edukasi masyarakat terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan berstandar agar muncul kesadaran kolektif dalam mengembangkan 

pengawasan masyarakat secara efektif 

b. Sepuluh Pengaduan terbanyak hendaknya dijadikan prioritas kebijakan di masa 

yang akan datang, namun Sepuluh Pengaduan Tersedikit juga harus menjadi 

perhatian karena filosofi pelayanan publik yang berkualitas diantaranya dengan 

mewujudkan zero complaint 
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c. Agar hasil survei dan monitoring dapat menjadi umpan balik dan ditindaklanjuti 

oleh para pihak, baik Puskesmas, Pemkab, maupun DPRD sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya, sehingga peningkatan kualitas pelayanan benar-benar berbasis 

pada kebutuhan masyarakat 

d. Agar Puskesmas menyediakan kanal pengaduan masyarakat sehingga pengaduan, 

saran dan pendapat masyarakat dapat terpantau dan ter-update setiap saat 

sehingga bisa dijadikan sebagai bentuk “pengawasan masyarakat yang melekat” 

e. Agar Puskesmas mengikutsertakan masyarakat atau sekurang-kurangnya 

meminta pendapat masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik untuk 

penyusunan/perubahan standar pelayanan 

f. Agar Forum Warga dapat turut berpartisipasi untuk memberikan edukasi kepada 

masyarakat terkait dengan prosedur pelayanan sesuai SOP agar masyarakat dapat 

berpartisipasi mengawasi pelaksanaan SOP tersebut 
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Lampiran 1. Instrument Survei dan Monitoring Mersama 

Draf tools Survei Pengaduan Wsb (1).pdf
 

INSTRUMEN FOCUS 
AREA MONITORING BERSAMA FRONTLINE SERVICE DI 3 PUSKESMAS.docx

 

 

Lampiran 2. Tabulasi Data Survei 

Tabulasi data Survey 
Pengaduan Masyarakat.xlsx

 

Lampiran 3. Tabulasi Data Monitoring 

Tabulasi Data 
Monitoring Bersama.xlsx

 

Lampiran 4. Hasil Analisa 

HASIL 
MONITORING.pptx

 

HASIL SURVEI.pptx

 

 

Lampiran 4. Foto Kegiatan 
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