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Abstrak  

Pelaksanaan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis sudah bisa dibilang 
sangat baik, ini terbukti dari respon positif yang diberikan dari warga kampung 
kasai terhadap kinerja dan pengaruh yang diberikan paramedis  yang bertugas 
pada puskesmas pembantu untuk menyelenggarakan pertolongan kesehatan 
kepada setiap warga yang membutuhkan. Dari pelaksanaan suatu kegiatan pasti 
terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut, adapun yang 
menjadi faktor penghambat ialah minimnya tenaga paramedis yang bekerja pada 
puskesmas pembantu dimana diketahui hanya dua petugas dan harus melayani 
seluruh warga kampung kasai yang berjumlah sekitar 3.180 jiwahal ini sangat 
mengambat terciptanya pelayanan kesehatan yang optimal dan yang menjadi 
faktor pendukung ialah kesigapan paramedis dalam menangani masyarakat yang 
memerlukan pengobatan meskipun diluar ruang tempat kerja paramedis tersebut. 
 
Kata Kunci:Peran, Paramedis, warga Kampung Kasai 

 
Pendahuluan  

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan suatu organisasi kesehatan 
masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat, memberikan pelayanan 
secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat serta berwenang dan 
bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan di wilayah kerjanya.Puskesmas 
merupakan organisasi sosial yang menjalankan tugas sebagai penyedia jasa 
kesehatan bagi masyarakat.untuk mengemban tugas itu, kinerja aktif sumber daya 
manusia sangat dominan sebagaimana bisnis jasa lainnya. Sebagai organisasi 
penyedia jasa kesehatan, puskesmas sangat diharapkan oleh masyarakat untuk 
memberikan jaminan kesehatan yang dilayani oleh sumber daya manusia dengan 
bantuan peralatan medis sehingga diharapkan mendapatkan kondisi yang 
sehat.Oleh karena itu, paramedik harus mampu memberikan pelayanan yang 
ramah, mampu menggunakan peralatan tersedia secara maksimal, dan mampu 
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan terpercaya.Selain itu seorang paramedik 
dituntut tidak saja ilmu-ilmu kedokteran secara medis, tetapi juga ilmu-ilmu 
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lainnya, seperti administrasi, manajemen, Leadership, dicisionmaking, dan human 
relations. 

 
Puskesmas Pembantu (Pusban) adalah unit pelayanan kesehatan yang 

sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan 
Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas 
dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi 
pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. 

Paramedis adalah tenaga ahli keperawatan dengan fungsi utamanya adalah 
memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan 
menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu keperawatan dan etik yang 
berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan. Keberadaan tenaga paramedis dalam 
kesehatan masyarakat yang dinilai adalah kinerjanya, baik dalam rangka 
pembangunan dan pengembangan sistem kesehatan nasional, dalam segi 
operasional perawatan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan 
dilain hal tenaga paramedis juga dituntut untuk bekerja sama dengan para dokter, 
maka dari sini terlihat betapa pentingnya kinerja pegawai di dalam hal 
memberikan pelayanan kesehatan. 

Untuk melancarkan pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, 
puskesmas pembantu merupakan bagian utama dalam jaringan pelayanan 
puskesmas, dalam jaringan pelayanan Puskesmas di setiap wilayah Desa dan 
kelurahan pustu merupakanbagian integral dari puskesmas, dalam ruang lingkup 
wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah. Di 
Kabupaten masalah keterbatasan penduduk miskin untuk menjangkau pelayanan 
kesehataan juga sangat terasa.Dengan berbagai hambatan, letak geografis dan 
sarana transportasi seharusnya pustu menjadi pilihan masyarakat untuk 
dimanfaatkan karena merupakan satu-satunya pelayanan kesehatan yang bisa di 
jangkau oleh masyarakat.Namun kenyataannya pemanfaatan pustu masih sangat 
rendah. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretaris Kampung Kasai, jumlah 
penduduk yang berada di kampung tersebut adalah 2.580 jiwa yang terdiri dari 
600 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 9 rukun tetangga (RT). Puskesmas 
kasai merupakan puskesmas pembantu yang hanya memiliki 1 mantri dan 1 
bidan, hal ini membuat kendala dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat, padahal Pelayanan kesehatan salah satu bagian dari Pelayanan Publik 
(public service) yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan baik 
dan profesional kepada masyarakat. Namun masih banyak pelayanan puskesmas 
yang belum memenuhi standar pelayanan publik.Dan ada perawat di sebuah 
puskesmas yang tidak bisa bekerja maksimal karena puskesmasnya kekurangan 
sarana dan prasarana,seperti kekurangan air bersih dan kekurangan daya 
listrik.Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak di 
jumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas masyarakat yang 
diharapkan masyarakat. Apalagi dalam sebulan masyarakat yang berobat ke 
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puskesmas mencapai 100 orang atau lebih, dan penyakit-penyakit yang sering 
diderita oleh masyarakat setempat adalah ispa,diare,infeksi kulit,penyakit alergi 
dan lain-lain. 

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana 
Peran Paramedis Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di 
Puskesmas Pembantu Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten 
Berau? 

Kendala-kendala apa saja yang ada dalam Peran Paramedis Dalam 
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pembantu 
Kampung Kasai? 

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui peran Paramedis dalam 
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat  di Puskesmas pembantu Kasai. 

Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi  dalam meningkatkan 
pelayanan kesehatan masayarakat. 

Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 
Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan yang baik kepada 

Tenaga Paramedis Puskesmas, khususnya terhadap Kampung Kasai dalam upaya 
meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan 
kesehatan di mana kesehatan merupakan salah satu tolak ukur kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM). Secara Akademis diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan sebuah konsep sistem penyelenggaran Pelayanan kesehatan di mana 
suatu daerah mempunyai perbedaan dalam hal penyelenggaraan walaupun pada 
intinya mempunyai satu tujuan dalam upaya meningkatkan Pelayanan yang 
berkualitas. 
 
Kerangka Dasar Teori 
 
Peran 

Pengertian Peran Menurut Barbara dalam Fadly (2008:12) peran adalah 
seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang 
sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial 
baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.Peran adalah bentuk dari 
perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu. 

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian 
rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang 
kedudukan tertentu.Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga 
diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-
lain. 

Veithzal Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai prilaku yang diatur 
dan diharapakan dari seseorng dalam posisi tertentu.Pemimpin didalam sebuah 
organisasi menpunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana 
penangung peran berprilaku. 
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Menurut Horton dan Hunt dalam Aminuddin Ram (1993:28) peran adalah 
perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai 
peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini dinamakan perangkat peran 
(role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut 
sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, 
hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di 
antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, 
mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas 
mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur 
sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang 
diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah 
perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut 
 
Paramedis 

Paramedis adalah profesi medis, biasanya anggota layanan medis darurat, 
yang terutama menyediakan perawatan gawat darurat dan trauma lanjut pra-
rumah sakit. Menurut UU Tahun 1964 No. 18 Tentang Wajib Kerja Tenaga Para 
Medis Pasal 1, maka tenaga paramedis dimaksud tenaga kesehatan Sarjana Muda, 
menengah dan rendah, antara lain : 

1. di bidang farmasi :asisten apoteker dan sebagainya, 
2. di bidang kebidanan : bidan dan sebagainya, 
3. di bidang perawatan : perawat, phisie-terapis dan sebagainya, 
4. di bidang kesehatan masyarakat :penilik kesehatan, nutrisionis dan lain-lain, 
5. di bidang-bidang kesehatan lain (umpama untuk laboratorium, analis). 

Paramedis bertugas mempersiapkan perawatan gawat darurat segera, 
krisis intervensi, stabilisasi penyelamatan hidup, dan mengangkut pasien yang 
sakit atau terluka ke fasilitas perawatan gawat darurat dan bedah seperti rumah 
sakit dan pusat trauma bila memungkinkan. 

Berikut ini peran utama paramedis sesuai fungsi profesi dari masing-masing 
petugas : 

1. Bidan : pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), pelaksana asuhan 
kebidanan 

2. Perawat Umum : pendamping tugas dokter umum, pelaksana asuhan 
keperawatan umum 

3. Perawat Gigi : pendamping tugas dokter gigi, pelaksana asuhan 
keperawatan gigi 

4. Petugas Gizi : pelayanan penimbangan dan pelacakan masalah gizi 
masyarakat 

5. Sanitarian : pelayanan kesehatan lingkungan pemukiman dan institusi 
lainnya 

6. Sarjana Farmasi : pelayanan kesehatan obat dan perlengkapan kesehatan 
7. Sarjana Kesehatan Masyarakat : pelayanan administrasi, penyuluhan, 

pencegahan dan pelacakan masalah kesehatan masyarakat. 
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Pelayanan Publik 

Definisi Pelayanan publik menurut kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004 
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhankebutuhan penerima layanan,maupun 
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Subarsono (dalam Dwiyanto, 2006:136) mendefinisikan bahwa pelayanan 
publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk 
memenuhi kebutuhan warga pengguna.Sedangkan menurut Sinambela (2006:5) 
pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 
penyelenggara negara. 

Munir (2001:190) menambahkan  terdapat tiga bentuk pelayanan umum, 
yaitu dengan lisan,layanan dengan tulisan dan layanan dengan menggunakan 
perbuatan. Menurutnya ketiga bentuk layanan itu tidak dapat berdiri sendiri secra 
murni karena ketiganya sering berkombinasi dalam proses pemberian pelayanan. 

Lebih lanjut menurut Sinambela (2006:8) kualitas pelayanan 
berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang 
lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. 

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan 
prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, 
lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, 
tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian 
pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. 
Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 penyelenggaraan pelayanan 
harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan 
2. Kejelasan 
3. kepastian waktu 
4. Akurasi 
5. Keamanan 
6. Tanggung jawab 
7. Kelengkapan sarana dan prasarana. 
8. kemudahan akses 
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 
10. Kenyamanan 

Kesehatan Masyarakat 
Menurut Effendy dalam Notoadjmojo 2003,Kesehatan masyarakat ditujukan 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan, serta memberikan bantuan 
melalui intervensi keperawatan sebagai dasar keahliannya dalam membantu 
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah 
keperawatan kesehatan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. 
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Keperawatan kesehatan masyarakat adalah perpaduan antara keperawatan 
kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif dari masyarakat, 
pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan 
pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu, ditujukan 
kepada individu, keluaraga, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan 
derajat kesehatan secara optimal. (Depkes RI 2007). 

Sasaran dari kegiatan kesehatan masyarakat, khususnya keperawatan 
masyarakat mencakup seluruh masyarakat berdasarkan Depkes RI (2007), 
diantaranya: 

1. Individu, yaitu individu beresiko tinggi, seperti individu dengan penyakit, 
balita, lansia, masalah mental atau kejiwaan. 

2. Keluarga, yaitu ibu hamil, balita, lanjut usia, menderita penyakit, masalah 
mental/kejiwaan. 

3. Kelompok masyarakat, yaitu daerah kumuh, terisolasi, konflik, dan daerah 
yang tidak terjangkau dengan pelayanan masyarakat. 

Sedangkan fokus dari sasaran keperawatan kesehatan masyarakat adalah 
keluarga rawan kesehatan dengan prioritas keluarga yang rentan terhadap masalah 
kesehatan (gakin) dan keluarga dengan resiko tinggi: anggota keluarga ibu hamil, 
balita. Lansia, dan menderita penyakit. 

Menurut  (Notoatmodjo, 2003:106) Masalah Kesehatan Masyarakat adalah 
multikausal, maka pemecahanya harus secara multidisiplin. Oleh karena itu, 
kesehatan masyarakat sebagai seni atau prakteknya mempunyai bentangan yang 
luas. Semua kegiatan baik langsung maupun tidak untuk mencegah penyakit 
(preventif), meningkatkan kesehatan (promotif), terapi (terapi fisik, mental, dan 
sosial) atau kuratif, maupun pemulihan (rehabilitatif) kesehatan (fisik, mental, 
sosial) adalah upaya kesehatan masyarakat.  

 
Puskesmas 

Menurut DepKes RI (2004), Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas 
Kesehatan Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 
pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan. Puskesmas adalah Suatu unit 
organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang berada di garda 
terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, 
yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan 
terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu yang telah ditentukan 
secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun tidak mencakup 
aspek pembiayaan. (Ilham Akhsanu Ridlo, 2008). 

Program pokok Puskesmas merupakan program pelayanan kesehatan yang 
wajib di laksanakan karena mempunyai daya ungkit yang besar terhadap 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.   

Ada 6 Program Pokok pelayanan kesehatan di  Puskesmas yaitu : 
1. Program pengobatan (kuratif dan rehabilitatif)  yaitu bentuk pelayanan 

kesehatan untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan pada seseorang 
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pasien dilakukan oleh seorang dokter  secara ilmiah berdasarkan temuan-temuan  
yang diperoleh  selama anamnesis dan pemeriksaan 

2. Promosi Kesehatan yaitu program pelayanan kesehatan puskesmas yang 
diarahkan untuk membantu masyarakat agar hidup sehat secara optimal melalui 
kegiatan penyuluhan (induvidu, kelompok maupun masyarakat). 

3. Pelayanan KIA  dan KB yaitu program pelayanan kesehatan KIA dan KB 
di  Puskesmas yang ditujuhkan  untuk memberikan pelayanan kepada PUS 
(Pasangan Usia Subur) untuk ber KB, pelayanan ibu hamil, bersalin dan nifas 
serta pelayanan bayi dan balita. 

4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular yaitu  
program pelayanan kesehatan Puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan 
penular penyakit menular/infeksi (misalnya TB, DBD, Kusta dll). 

5. Kesehatan Lingkungan yaitu  program pelayanan kesehatan lingkungan 
di puskesmas untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman melalui 
upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum termasuk 
pengendalian pencemaran lingkungan dengan peningkatan peran serta 
masyarakat. 

6. Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu program kegiatan pelayanan kesehatan, 
perbaikan gizi masyarakat di Puskesmas yang meliputi peningkatan pendidikan 
gizi, penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia Gizi Besi, Gangguan 
Akibat Kekurangan Yaodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Keadaan zat gizi 
lebih, Peningkatan Survailans Gizi, dan Pemberdayaan Usaha Perbaikan Gizi 
Keluarga/Masyarakat. 
 
Definisi Konsepsional 
 Peran paramedis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di 
puskesmas pembantu kampung kasai kecamatan pulau derawan kabupaten berau 
adalah prilaku atau tindakan yang dilakukan paramedis dalam memberikan 
pelayanan kesehatan yang berfungsi membantu jangkauan Puskesmas dalam 
ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang 
disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersediamelalui program 
pengobatan kuratif yang bersifat pengobatan dan rehabilitatif yang bersifat 
mengembalikan kondisi kesehatan serta penanganan KIA dan konsultasi KB yang 
diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesehatan warga kampung kasai. 
 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif, 
dengan dasar penelitian studi kasus.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel 
yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan Peran 
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Tenaga Medis dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di 
Puskesmas Pembantu Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten 
Berau. 
 Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri 
dari beberapa komponen, yaitu:  

1. Pengumpulan data 
2. Reduksi data 
3. Penyajian data 
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

 
Fokus Penelitian 

Berdasarkan pelaksanaan peran tenaga medisada beberapa indikator penting 
untuk mengukur tingkat ketepatan pelaksanaan peran tenaga medis dalam 
meningkatkan kesehatan masyarakat di puskesmas pembantu kampung kasai yang 
meliputi: 
a. Program Pengobatan (Kuratif dan Rehabilitatif) 
 Dimana point pertama ini merupakan pelaksanaan awal dalam penanganan 
tindakan kesehatan untuk warga kampung kasai dan sekaligus point terpenting 
untuk melihat fakta yang ada dalam peran para medis dalam pelaksanaan 
kesehatan. 
b. Pelayanan KIA Dan KB 
 Dari point ke dua ini merupakan pelayanan khusus yang dilakukan bidan 
untuk memberikan pertolongan kesehatan mengenai program KIA dan KB untuk 
warga kampung kasai 
 Mengenai pelaksanaan kesehatan dalam peran para medis untuk 
meningkatkan kesehatan di puskesmas pembantu kampung kasaiyang diperoleh 
baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan indikator-
indikator yang telah ditentukan pada fokus penelitian maka penjabarannya adalah 
sebagai berikut: 
 
Program Pengobatan (Kuratif dan Rehabilitatif) 

Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal yang 
perlu dilakukan, salah satu diantaranya dengan menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan.Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri 
atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 
meningkatnya kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. 

Program pengobatan (kuratif dan rehabilitatif)  yaitu bentuk pelayanan  
kesehatan untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan pada seseorang 
pasien dilakukan oleh seorang dokter maupun perawat  secara ilmiah berdasarkan 
temuan-temuan  yang diperoleh  selama anamnesis dan pemeriksaan. 

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan 
penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit,atau pengendalian kecacatan 
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agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Sedangkan Pelayanan 
kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk 
mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi 
lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat 
semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. 

Dalam program pokok Puskesmas, Program pengobatan ini sangat penting 
dilakukan karena program pelayanan kesehatan yang mempunyai daya ungkit 
besar terhadap peningkatan derajat masyarakat. Apalagi dalam proses pengobatan 
itu sendiri Paramedis harus serius menangani Pasien-pasien yang berobat ke 
puskesmas tersebut.  

Azwar (1999)  menjelaskan  suatu pelayanan kesehatan harus memiliki 
berbagai persyaratan pokok, yaitu: persyaratan pokok yang memberi pengaruh 
kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap penggunaan jasa 
pelayanan kesehatan dalam hal ini puskesmas, yakni: 

1.Ketersediaan dan Kesinambungan Pelayanan 
Pelayanan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang tersedia di 

masyarakat (acceptable) serta berkesinambungan (sustainable). Artinya semua 
jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat ditemukan serta 
keberadaannya dalam masyarakat adalah ada pada tiap saat dibutuhkan.  

2. Kewajaran dan Penerimaan Masyarakat 
Pelayanan kesehatan yang baik adalah bersifat wajar (appropriate) dan 

dapat diterima (acceptable) oleh masyarakat. Artinya pelayanan kesehatan 
tersebut dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, tidak bertentangan 
dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat, 
serta bersifat tidak wajar, bukanlah suatu keadaan pelayanan kesehatan yang 
baik. 

3.Mudah Dicapai oleh Masyarakat 
Pengertian dicapai yang dimaksud disini terutama dari letak sudut lokasi 

mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga distribusi sarana kesehatan 
menjadi sangat penting. Jangkauan fasilitas  pembantu untuk menentukan 
permintaan yang efektif. Bila fasilitas mudah dijangkau dengan menggunakan 
alat transportasi yang tersedia maka fasilitas ini akan banyak dipergunakan. 
Tingkat pengguna di masa lalu dan kecenderungan merupakan indikator 
terbaik untuk perubahan jangka panjang dan pendek dari permintaan pada 
masa akan datang. 

4. Terjangkau  
Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan yang terjangkau 

(affordable) oleh masyarakat, dimana diupayakan biaya pelayanan tersebut 
sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang 
mahal hanya mungkin dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.  

5. Mutu 
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Mutu (kualitas) yaitu menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan 
kesehatan yang diselenggarakan dan menunjukkan kesembuhan penyakit serta 
keamanan tindakan yang dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan yang 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Pemberian layanan kesehatan tidak mutlak di dasari oleh kemampuan 
para medis tetapi faktor penunjang seperti sarana dan prasarana juga menjadi 
point penting di mana harus ada kesinambungan antara usaha para medis 
menjalankan tugasnya dengan ketersediaan alat yang memadai, tenaga kerja 
yang dibalang tidak memenuhi syarat juga menjadi penghambat di mana 
diketahui hanya terdapat dua tenaga kerja saja di antaranya Mantri dan Bidan 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kesehatan terjalin hubungan antar 
tenaga kesehatan khususnya dokter dengan pasien. Penyakit yang datang tanpa 
kompromi membuat konsumen tidak dapat lagi menunda atau mengesampingkan 
jasa pelayanan kesehatan,walaupun tidak memiliki biaya yang cukup. Jasa 
pelayanan kesehatan memiliki sifat yang khusus sehingga jenis jasa pelayanan 
kesehatan ini menyandang misi fungsi sosial yang mana misi fungsi sosial ini 
tetap harus diutamakan, mengingat pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya 
dengan rasa kemanusiaan yang secara jelas dijamin oleh Undang-undang, karena 
itu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan 
memadai. 

Kegiatan yang ada di puskesmas pembantu kasai tidak hanya 
menyangkut proses pengobatan saja tetapi ada juga kegiatan penyuluhan yang 
dilakukan rutin setiap bulan dengan agenda yang berbea-beda yang dilakukan 
bersama oleh pihak puskesmas pembantu dan puskesmas pusat selaku yang 
mencanangkan kegiatan penyuluhan ini. Penyuluhan dilakukan dengan 
terpadu artinya semua warga di kampung kasai diharapkan ikut serta dalam 
kegiatan penyuluhan untuk lebih memahami problematika kesehatan yang 
timbul di ruang lingkup masyarakat. 

Dari proses pemberian maupun penerima pelayanan kesehatan tidak hanya 
harus didasari oleh tanggung jawab dan prosedur yang berlaku saja tetapi harus 
bisa memberikan toleransi kepada kedua belah pihak, seperti yang telah di 
jelaskan melalui undang-undang dasar republik indonesia tentang kesehatan  pada 
pasal pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap 
hak dan kewajiban, keadilan,  gender dan nondiskriminatif dan norma-norma 
agama. 

Dari hasil yang didapat penulis di lapangan dapat di simpulkan bahwa 
pelayanan yang diberikan mantri sudah sesuai dengan dasar pengobatan kuratif 
seperti melayani pasien yang datang ke puskesmas dengan kondisi sedang 
memerlukan pengobatan dan terlebih dahulu memberikan penanganan awal 
berupa tindakan mendiagnosa atau menentukan penyakit yang diderita serta 
memberikan penanganan baik berupa tindakan medis maupun pemberian obat 
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sebagai tindakan rehabilitatif. Dari segi ketepatan kerja disini terjadi masalah 
yang mengakibatkan beberapa warga yang hendak berobat tidak mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang diinginkan dan ini di akibatkan tidak hadirnya mantri 
yang bertugas dengan alasan tertentu, hal ini jelas mendapat tanggapan dari warga 
yang mengeluhkan keadaan tersebut tetapi untuk segi pelayanan yang diberikan 
mantri tidak ditemukan keluhan warga terhadap pelayanan yang didapat.  

 
Pelayanan KIA Dan KB 

Selain Puskesmas Pusat di Puskesmas Pembantu juga memberikan layanan 
kesehatan untuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan konsultasi Keluarga 
Berencana (KB), Pelayanan program KIA dan KB dari puskesmas memiliki 
jangkauan pelayanan yang terbatas, sehingga dibuatlah sebagai 
perpanjangan/daya jangkau pelayanan tersebut (Effendi, 1998). Program KIA 
yang dimaksud meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan 
komplikasi kebidanan, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi, 
dan balita. 

 Berdasarkan data dan penelitian tentang kualitas penduduk Indonesia 
tahun 2011 tercatat Angka Kematian Ibu (AKI atau MMR) masih sebesar 
228/100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya angka kematian bayi usia 0-11 bulan 
(AKB-IMR) adalah 34 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan target yang 
ditentukan nasional, pada tahun 2015 di harapkan AKI di indonesia akan turun 
dari 228/100.000 kelahiran hidup menjadi 102/100.000 kelahiran hidup begitu 
juga dengan angka kematian bayi turun menjadi 23/1.000 kelahiran hidup. 

Dengan menanggapi problematika di indonesia Puskesmas Pembantu Kasai 
juga menyelenggarakan salah satu pelayanan kesehatan dalam kegiatan KIA dan 
KB yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui atau 
memeriksakan kesehatan ibu dan bayi terutama untuk bayi, anak balita, ibu hamil, 
ibu melahirkan, ibu nifas, ibu menyusui dan pasangan usia subur (PUS). Tujuan 
penyelenggaraan KIA dan KB pada Puskesmas Pembantu Kasai adalah 
mempercepat penurunan angka kematian bayi dan balita yang ada sekarang, 
mempercepat penurunan  angka kematian ibu, ibu hamil dan ibu nifas, 
mempercepat diterimanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera 
(NKKBS), serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan 
kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang sesuai kebutuhan. 

 Asuhan Persalinan Normal (APN) adalah asuhan yang bersih dan aman 
selama persalinan dan setelah bayi baru lahir serta upaya pencegahan komplikasi 
terutama pendarahan pasca persalinan, hipotermia dan asfeksia bayi baru 
lahir.Dari acuan Asuhan Persalinan Normal sebenarnya Bidan dan pihak 
Puskesmas pembantu telah memberitahukan kepada warga wilayah kerja 
Puskesmas Pembantu karena Bidan setempat mendukung MDG’s 2015 untuk 
menurunkan angka kematian ibu dan anak. 

 Dari beberapa pembahasan yang telah di uraikan, penulis mengambil 
kesimpulan bahwa penanganan Kesehatan Ibu dan Anak yang di lakukan oleh 
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bidan melalui kegiatan pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir 
normal maupun dengan komplikasi serta pelayanan KB sudah cukup baik 
dilaksanankan, bidan mempunyai peran aktif dalam memberikan pelayanan 
karena sifat kerjanya tidak terpaku pada puskesmas pembantu saja melainkan 
melayani warga yang memerlukan pelayanan di luar tempat tugas bidan seperti 
warga yang hendak melahirkan tetapi tidak mempunyai kendaraan untuk 
berangkat ke puskesmas pembantu. Dengan banyaknya kegiatan yang ditanggung 
bidan sebenarnya ada peran mantri dalam membantu menangani warga yang 
berobat, di sini mantri berfungsi membantu bidan dalam menangani pasien yang 
bersifat emergensi seperti warga yang hendak melahirkan di puskesmas pembantu 
dengan menyiapkan alat yang diperlukan.Bidan sendiri sebenarnya sangat 
menginginkan adanya penambahan petugas puskesmas walaupun hanya tenaga 
non kesehatan agar dapat membantu setidaknya dalam kegiatan 
pemasangan/pencabutan IUD inplan dan imunisasi bayi. 

 
Faktor Penghambat 

Pelayan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas pembantu kampung kasai 
ada beberapa faktor penghambat dalam proses pelayanan yang mereka berikan 
diantaranya jumlah tenaga paramedis yang sangat kurang, hal ini sangat 
mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena pada 
prosesnya para petugas puskesmas sangat kewalahan dalam melayani masyrakat 
yang cukup banyak untuk memberikan pelayanan kesehatan setiap harinya dan 
keadaan tersebut juga dapat mempengaruhi kondisi petugas yang kelelahan 
sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, yang dapat mejadikan proses 
pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal seperti tidak kehadirannya 
petugas pada hari berikutnya. 

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa masyarakat 
merasa tidak nyaman dengan keadaan sarana yang terdapat pada puskesmas 
pembantu kampung kasai, yang dinilai oleh masyarakat sangat tidak lengkap di 
karenakan sedikitnya alat kesehatan yang terpampang dalam gedung puskesmas, 
selain itu juga masyarakat mengeluhkan akan pemberian obat generik yang sering 
sekali terjadi kehabisan akibatnya masyarakat harus membawa resep itu menuju 
puskesmas pusat untuk memperoleh hasil pengobatan yang maksimal. 
 
Faktor Pendukung 

 Standar pelayanan kesehatan merupakan satuan ukuran yang ditetapkan 
sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu 
pelayanan kesehatan, dalam menetapkan standar pelayanan lazimnya 
dipertimbangkan dimensi waktu, dan biaya.Dimensi waktu biasanya terkait 
dengan lamanya tempo yang diperlukan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan 
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yang diberikan kepada warga atau penerima layanan kesehatan. Dimensi biaya 
biasanya terkait akan transparansi yang diberikan dalam biaya pengobatan yang 
diberikan maupun dalam hal penebusan obat yang ditawarkan kepada masyarkat 
selaku penerima layanan kesehatan. 

 Berdasarkan pemaparan di atas maka secara umum bentuk dari pelayanan 
yang diberikan oleh paramedis kepada setiap warga yang berada pada kampung 
kasai telah memberikan dorongan untuk seluruh warga betapa pentingnya arti 
kata sehat dalam hidup, dan tetap menjaga kesehatan baik secara pribadi maupun 
dengan bantuan para tenaga kesehatan yang bertugas pada puskesmas pembantu. 
Walaupun sarana dan prasarana yang terdapat pada puskesmas menjadi faktor 
penghambat akan tetapi kinerja yang diberikan oleh paramedis di rasa sudah 
sangat baik yang diharapkan dapat menciptakan kesehatan yang menyeluruh 
kepada setiap warga, maka dimensi-dimensi tersebut sangat penting untuk 
diperhatikan dan harus transparan dalam menjalankan tugas berat yang diemban. 
Untuk itu perlu disadari bahwa datangnya era pelayanan yang baik kepada seluruh 
masyarakat sangatlah relevan dengan prinsip indonesia sehat. 
 
Penutup 

 Berdasakan pemaparan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
penelitian, sebagai berikut: 

Peran Paramedis dalam meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas 
Pembantu Kampung Kasai, dalam hal pelayanan yang diberikan Mantri dan Bidan 
sudah sesuai dalam menjalankan perannya. Peran kedua petugas ini sangat 
berbeda, mantri mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan untuk tindakan 
bersifat kuratif dan rehabilitatif seperti melayani pasien yang datang ke 
puskesmas yang memerlukan pengobatan dan memberikan penanganan berupa 
tindakan mendiagnosa jenis penyakit yang diderita selanjutnya memberikan 
tindakan medis maupun pemberian obat sedangkan untuk bidan juga memegang 
perannya sendiri dalam memberikan pelayanan kepada warga kampung kasai 
melalui kegiatan pelayanan KIA dan KB yang pada umumnya sasarannya adalah 
ibu dan anak, KIA sendiri bersifat penanganan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, 
bayi baru lahir normal maupun dengan komplikasi. 

Dari sudut pandang masyarakat, kinerja yang diperlihatkan oleh bidan dan 
mantri sangat baik dari segi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 
masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran mantri dan bidan sudah sangat 
baik dalam menjalankan tugasnya terhadap warga kampung kasai. 

Paramedis di puskesmas pembantu dapat berupaya kepada pihak terkait 
dalam upaya penambahan atau pengadaan tenaga kesehatan seperti penambahan 
para medis jadi beban yang ditanggung akan jauh lebih ringan jika banyak tenaga 
kerja kesehatan yang terdapat pada puskesmas. 

Dalam terjaminnya kelancaran terhadap pelayanan yang diberikan kepada 
warga kampung kasai hendaknya untuk meminta atau upaya lain untuk 
melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar tidak adanya efek negatif 
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dari pola pikir warga kampung kasai dengan para petugas terutama pada 
puskesmas ini dalam memberikan pelayanan yang standar pada tatanan pemberian 
pengobatan. 

Selalu menjaga hubungan yang baik dengan warga dan berupaya terus 
menjaga tingkat kesehatan warga kampung kasai meskipun keadaan pada 
puskesmas ini kurang mendukung untuk terciptanya kelancaran kerja yang di 
dapata paramedis. 

Sebaiknya mantri atau bidan selalu berkordinasi terhadap pihak puskesmas 
pusat untuk menjaga ketersedian obat dan hal lain yang diperlukan agar pihak 
terkait dalam upaya meningkatkan kesehatan warga dapat membantu dalam 
beberapa hal mengenai yang terjadi pada puskesmas pembantu ini.  

Hendaknya paramedis yang berada pada puskesmas bisa meminta bantuan 
kepada warga setempat melalui musyawarah untuk kepentingan bersama demi 
menciptakan situasi yang kondusif dalam ruang lingkup puskesmas dengan 
agenda merenovasi gedung baik ruang yang terdapat didalam maupun di luar 
tujuannya agar warga ikut serta dalam mendukung berkembangnya puskesmas 
pembantu ini dimana hanya puskesmas inilah mereka mengadu untuk masalah 
penyakit yang mereka derita. 
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