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RINGKASAN 

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Oaerah 

membawa konsekuensi pada pemerintah kabupaten untuk mengembangkan 

sistem kesehatan yang sesuai dengan kondisi setempat dan mampu 

mengelola dan membiayai pembangunan kesehatan secara mandiri. Oalam 

upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat di 

Puskesmas, dilaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap. 

Oi Kabupaten Bondowoso dari 22 Puskesmas yang ada, 10 Puskesmas 

diantaranya merupakan Puskesmas rawat inap dengan jumlah tempat tidur 

yang bervariasi antara 6 sampai 10 buah. Hasil kegiatan rawat inap 

Puskesmas se Kabupaten Bondowoso tahun 2000, pencapaian BOR 

terendah adalah 3,18% dengan 6 tempat tidur dan BOR tertinggi adalah 

46,14% dengan 10 tempat tidur. Rata-rata BOR adalah 26,19%, yang 

menandakan bahwa pemanfaatan fasilitas rawat inap Puskesmas masih 

rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan rawat 

inap Puskesmas antara lain dari faktor ekstemal masyarakat dan faktor 

intemal organisasi pelayanan kesehatan. 

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bondowoso. Propinsi 

Jawa Timur, mulai bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2001. 

Penelitian bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan pelayanan 

kesehatan rawat inap Puskesmas di Kabupaten Bondowoso, berdasarkan 

persepsi dan kebutuhan konsumen, persepsi stake holder, ketersediaan 

sumber daya Puskesmas serta pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

dan Rumah Sakit Umum Kabupaten. 

Rancang bangun penelitian ini adalah survai yang bersifat studi 

diskriptif, yang dilakukan secara crossectiona/, teknik pengumpulan data 

dengan mempergunakan kuesioner, check list dan wawancara. Teknik 

pengambilan sampel untuk populasi Puskesmas rawat inap mempergunakan 

multistage random sampling dengan besar sampel 3 Puskesmas yang 
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1 
mewakili setiap strata Puskesmas rawat inap. Teknik pengambilan sampel 

untuk populasi konsumen rawat inap mempergunakan systematic random 

sampling dengan besar sam pel 140 orang dari 3 Puskesmas terpilih. Sampel 

stake holder mewakili pengambil kebijakan tingkat kabupaten dan tingkat 

Puskesmas dengan besar sam pel 14 orang. Penelitian juga dilaksanakan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Bondowoso, terutama untuk pengambilan data tentang pelaksanaan 

pembinaan yang dilakukan terhadap Puskesmas rawat inap. 

Hasil penelitian disusun sebagai suatu rekomendasi strategi 

pengembangan pelayanan kesehatan rawat inap Puskesmas di Kabupaten 

Bondowoso, dengan strategi pengembangan Puskesmas rawat inap sebagai 

berikut: Puskesmas strata I: (1) menambah jenis pelayanan kesehatan 

Puskesmas rawat inap dengan kegiatan: a. pelayanan kesehatan rawat inap 

pavilyun, b. pelayanan spesialistik melalui rujukan dari RSUD kabupaten, 

dan c. pelayanan operatif terbatas, (2) meningkatkan pembinaan Puskesmas 

rawat inap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, dengan kegiatan: a. koordinasi 

dengan RSUD kabupaten secara berkala, b. pelatihan petugas Puskesmas 

rawat inap tentang manajemen mutu pelayanan kesehatan, teknis medis, 

gawat darurat, c. penyusunan prosedur tetap pelayanan kesehatan rawat 

inap, d. pertemuan dan evaluasi Puskesmas rawat inap secara berkala. 

Puskesmas strata II: (1) meningkatkan pemasaran pelayanan kesehatan 

Puskesmas rawat inap, dengan kegiatan: a. koordinasi dan kerjasama antar 

Puskesmas, b. promosi melalui lintas sektoral dan tokoh masyarakat, dan 

c. kerjasama dengan pelayanan kesehatan yang lain (dokter, paramedis, 

pustu dan polindes), d. Kerjasama dengan LSM bidang kesehatan, 

(2) memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan masyarakat kurang 

mampu, dengan kegiatan: a. menyusun kriteria keluarga kurang mampu 

sesuai kondisi Kabupaten Bondowoso, b. mengusulkan peraturan daerah 

tentang pelayanan kesehatan keluarga kurang mampu, dan c. memberi 

kemudahan pelayanan kesehatan untuk keluarga kurang mampu oleh 
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Puskesmas rawat inap, d. mengaktifkan Program JPKM melalui 8apel JPKM 

yang ada. Puskesmas strata III: (1) mengusulkan penyesuaian peraturan 

daerah, dengan kegiatan: a. perubahan Perda tarif retribusi, b. pengembalian 

pendapatan ke Puskesmas sebesar 100%, dan c. subsidi Puskesmas 

rawat inap dari pemerintah kabupaten, (2) melengkapi fasilitas Puskesmas 

rawat inap, dengan kegiatan: a. melengkapi fasilitas laboratorium, b. 

melengkapi unit gawat darurat, c. melengkapi alat non medis, d. melengkapi 

ruang dan tempat tidur, dan e. melengkapi peralatan obstetri patologis, (3) 

meningkatkan manajemen sumber daya manusia di Puskesmas rawat inap, 

dengan kegiatan: a. rekruitmen tenaga kesehatan, b. meningkatkan 

pemberdayaan tenaga kesehatan yang sudah ada, dan c. memberi insentif 

yang memadai kepada petugas kesehatan rawat inap Puskesmas dari 

pemerintah kabupaten. 

Strategi untuk setiap strata Puskesmas merupakan strategi prioritas 

untuk Puskesmas sesuai dengan tingkat stratanya, dengan memperhatikan 

kondisi dan sumber daya yang ada di setiap Puskesmas rawat inap 
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