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ABSTRACT 
 

This study aims to describe the performance of Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency SMS Gateway (Si 

Maneis). Si Maneis program aims to describe the performance of Si Maneis program in Sidoarjo District Hospital. The 

research used qualitative descriptive approach. The data collection methods used are interviews with informants, 

observation, and documentation. 

This research uses qualitative research method with descriptive research type. Descriptive research is a study 

intended to solve existing problems of getting and submitting data based on facts that occurred in RSUD Kabupaten 

Sidoarjo. The location of this research is in RSUD Kabupaten Sidoarjo. The technique of determining the informant 

used purposive where the informant was determined purposely by the researcher. 

The results showed that the performance of Si Maneis program in Sidoarjo Hospital has been effective. This 

can be seen from various performance measurement indicators that include productivity, responsiveness, 

responsibilitas, accountability, and service quality. 
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Pendahuluan 

Kematian ibu merupakan salah satu masalah 

pembangunan yang ada di Indonesia, tidak hanya 

menjadi masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga 

menjadi masalah sosial karena akan berpengaruh besar 

terhadap keluarga, terutama anak- anak. Di negara 

maju dengan status sosial ekonomi yang tinggi 

kematian ibu telah turun mencapai tingkat minimal 

kurang dari 10 per 100.000 kelahiran hidup. Hal 

tersebut belum terjadi di negara-negara berkembang, 

termasuk Indonesia. Di samping pertumbuhan 

ekonominya yang terus membaik, kematian ibu di 

Indonesia masih tergolong tinggi, bahkan di antara 

sesama negara Asia Tenggara.  

Masih banyaknya angka kematian ibu maka 

dari itu untuk mempercepat penurunan kematian ibu 

perlu dikembangkan kebijakan yang dapat mengatasi 

hambatan utama berupa kelangkaan petugas pelayanan 

kesehatan yang terampil, infrastuktur pelayanan 

kesehatan ibu yang belum memadai, kualitas pelayanan 

yang standar, dan keengganan para ibu untuk 

menggunakan fasilitas pelayanan kebidanan karena 

biaya yang sangat tinggi dan pelayanan yang masih 

buruk atau karena masih lebih menyukai pelayanan 

dukun dengan berbagai alasan lingkungan yang 

spesifik. Dalam mempercepat penurunan kematian ibu, 

kebijakan dan manajemen ditingkat kabupaten 

berperan sangat menentukan. 

Grafik I.2 AKI per Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2015 

Sumber : Laporan Kematian Ibu (LKI) di 

Kabupaten/Kota Tahun 2015 Seksi Kesehatan 

Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

Grafik I.2 menunjukkan bahwa AKI pada 

tahun 2015 tertinggi terdapat di Kabupaten Bondowoso 

yaitu sebesar 188 per 100.000 kelahiran hidup atau 

kematian ibu pada tahun 2015 di Kabupaten 

Bondowoso sebanyak 19 orang. Sedangkan AKI 

terendah ada di Kabupaten Madiun yaitu sebesar 41,9 

per 100.000 kelahiran hidup atau kematian ibu pada 

tahun 2015 di Kabupaten Madiun sebanyak 4 orang. 

Walaupun capaian AKI di Jawa Timur sudah 



  

 
 

 
2 

memenuhi target Renstra dan MDG’s, AKI harus tetap 

selalu ditekan. 

Seiring dengan lahirnya otonomi daerah dan 

desentralisasi tersebut diharapkan setiap daerah mampu 

melakukan inisiatif dan membuat terobosan baru 

dalam pelayanan publik dalam bentuk inovasi-inovasi 

untuk memajukan daerahnya masing-masing yang 

salah satunya yaitu inovasi pelayanan ibu melahirkan. 

Inovasi dapat diartikan sebagai pembaharuan 

kreativitas/ ciptaan baru dalam pelayanan publik. 

Menurut Damanpour dalam Yogi Suwarno dijelaskan 

bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk, jasa yang 

baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem 

struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi 

anggota organisasi. Inovasi penting dilakukan oleh 

pemerintah karena pada hakikatnya pelayanan yang 

inovatif dan menguntungkan masyarakat sebagai 

pengguna jasa akan meningkatkan kepuasan 

masyarakat. 

Untuk mendukung terciptanya inovasi 

pelayanan publik yang ideal, Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Kementrian PANRB) menerapkan kebijakan 

“One Agency, One Innovation”, yaitu setiap 

Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib 

untuk menciptakan minimal satu Inovasi Pelayanan 

Publik setiap tahun yang akan dinilai secara obyektif 

dalam suasana kompetitif melalui Kompetisi Inovasi 

Pelayanan Publik. Salah satu SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) di Sidoarjo yang mengikuti 

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2016 adalah 

RSUD Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. 

Di Jawa timur khususnya Sidoarjo pada tahun 

2013 memberikan Inovasi pelayanan publik tentang 

suatu pelayanan Maternal dan Neonatal Emergency 

SMS Gateway yang ditujukan kepada ibu hamil 

dengan tujuan utama sebagai membantu mengurangi 

angka kematian ibu dengan cara membangun 

komunikasi dan rujukan Ilmu antara bidan, Puskesmas 

dan Rumah Sakit serta mengurangi faktor 

keterlambatan, meningkatkan kesiapan dari pihak 

Rumah Sakit untuk menerima rujukan, menjadi basis 

data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di 

Rumah Sakit maupun Dinas Kesehatan. Inovasi Si 

Maneis merupakan satu-satunya inovasi di Sidoarjo 

yang berhasil menekan angka kematian ibu. 

Keikutsertaan RSUD Sidoarjo dalam 

kompetisi inovasi tersebut sesuai dengan peraturan 

Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan 

Kementrian, Lembaga dan Pemerintaah Daerah Tahun 

2016. Hal ini juga didukung oleh Permen PAN Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan 

Publik. Inovasi layanan yang diajukan bernama 

Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency SMS Gateway 

(Si Maneis). Si Maneis adalah inovasi yang diterapkan 

dan dikembangkan dengan berbasis jejaring informasi 

sebagai wujud pelayanan kesehatan yang berkualitas 

untuk rujukan maternal dan neonatal di RSUD Sidoarjo 

yang dapat diakses oleh semua bidan, klinik Rumah 

Bersalin, Puskesmas dan rumah sakit lain yang telah 

terintergrasi dengan Si Maneis melalui pengiriman 

SMS ketika akan merujuk pasien. 

Inovasi pelayanan tersebut di beri julukan 

Sidoarjo Maternal dan Neonatal Emergency SMS 

Gateway (Si Maneis) yang mana program  Sidoarjo 

Maternal dan Neonatal Emergency SMS Gateway (Si 

Maneis) dari RSUD Sidoarjo tersebut  mendapat 

penghargaan top brand 99 inovasi layanan publik yang 

digelar oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan 

Reformasi Birokrasi di Jatim Expo Surabaya, kamis 31 

maret 2016 . 
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Grafik I.2 Angka kematian Ibu di RSUD 

Kabupaten Sidoarjo 

Sumber : dinkes.sidoarjokab.go.id 

Berdasarkan grafik I.3 diatas, angka kematian 

ibu dari tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Pada 

tahun 2014 jumlah AKI sebanyak 80, dan pada tahun 

2015 turun menjadi 72,8, dan tahun 2016 menjadi 72. 

Hal ini terbukti bahwa program Si Maneis dapat 

mengurangi angka kematian ibu (AKI) dari tahun ke 

tahun. 

Metode Si Maneis mampu mempercepat 

pelayanan saat ada ibu akan melahirkan.Si Maneis 

adalah cara rujukan ke RSUD Sidoarjo menggunakan 

SMS. Ini dilakukan para bidan, Puskesmas dan RS 

yang mempunyai jaringan dengan RSUD Sidoarjo, 

mereka cukup mengirimkan SMS pada petugas RSUD 

bila hendak melakukan rujukan.Sistem Informasi 

Jejaring Rujukan Maternal Neonatal (Si Maneis) 

merupakan terobosan baru guna meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas sistem rujukan maternal dan 

neonatal.  

Sistem informasi ini mempercepat proses 

pertukaran data dan informasi maupun komunikasi 

dalam rujukan gawat darurat maternal dan neonatal 

antara bidan, puskesmas hingga rumah sakit. Melalui 

Si Maneis, perujuk berkoordinasi terlebih dahulu 

dengan RSUD Kabupaten Sidoarjo, sehingga ada 

informasi awal kondisi pasien. Hal ini berdampak pada 

kesiagaan dan kesiapan skill (respon time) petugas 
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MNE (Maternal Neonatal Emergency) lebih cepat, 

adanya advis pra rujukan, transfer ilmu ke perujuk, 

biaya lebih murah dan adanya peningkatan kinerja 

pelayanan MNE RSUD Kabupaten Sidoarjo. 

Pencatatan data rujukan lebih cepat (real time), data 

tindakan dan advis lebih lengkap sejak pasien ditangani 

hingga pasien pulang. 

Grafik I.3 Jumlah pengguna program Si Maneis 

Tahun 2016-2017 di RSUD Kabupaten Sidoarjo 

Sumber : Ruang MNE RSUD Kabupaten Sidoarjo 

Berdasarkan Grafik I.3 diatas, pada tahun 

2016 pengguna program, Si Maneis melalui web 80%, 

sms sebanyak 8,75%, dan telepon sebanyak 6.56%. 

Kemudian pada tahun 2017 pengguna program Si 

Maneis melalui web sebanyak 82.69%, sms sebanyak 

9.63%, dan telepon sebanyak 7.69%. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa banyak menggunakan program Si 

Maneis karena jumlahnya mengalami kenaikan dari 

tahun 2016 ke 2017.  

Alasan kenapa pengguna Si Maneis melalui 

web lebih banyak daripada pengguna sms karena pihak 

sms gateway melakukan operator melalui web dan data 

pasien dimasukkan melalui web, dimana nanti para 

bidan dapat memantau pasiennya sampai pasien selesai 

ditangani, sms gateway hanya digunakan untuk 

merujuk pasien datang, sampai rujukan balik pasien 

pulang. 

Si Maneis merupakan suatu sistem informasi 

yang dapat diakses oleh semua bidan, klinik Rumah 

Bersalin, Puskesmas dan rumah sakit lain yang telah 

teregistrasi dengan Si Maneis. Rujukan dapat 

dilakukan dengan mengirimkan sms ke Si Maneis call 

center dengan nomer tertentu, dan terdengar bunyi 

sirene yang tidak akan berhenti sebelum sms diterima. 

Sms rujukan ini akan direspon langsung oleh petugas 

Maternal Neonatal Emergency (MNE) disertai advis 

tindakan pra rujukan yang harus dilakukan oleh pihak 

perujuk. Bilamana sms tidak direspon dalam waktu 10 

menit, perujuk dapat menelpon nomor khusus MNE, 

dan perujuk akan langsung menerima advis tindakan 

pra rujukan yang dibutuhkan. Selanjutnya kondisi akhir 

pasien setelah menjalani perawatan akan 

diinformasikan kembali kepada pihak perujuk. 

Terdapat 14 puskesmas yang bekerja sama dengan 

program Si Maneis yaitu : 

1. Puskesmas Tarik 

2. Puskesmas Prambon 

3. Puskesmas Porong 

4. Puskesmas Tanggulangin 

5. Puskesmas Candi 

6. Puskesmas Sukodono 

7. Puskesmas Sidoarjo 

8. Puskesmas Waru 

9. Puskesmas Gedangan 

10. Puskesmas Trosobo 

11. Puskesmas Krian  

12. Puskesmas Taman 

13. Puskesmas Medaeng 

14. Puskesmas Sedati 

Selain itu, RSUD Kabupaten Sidoarjo 

juga bekerja sama dengan 4 rumah sakit yaitu : 

1. Rumah Sakit Pasuruan 

2. Rumah Sakit Mojosari 

3. Rumah Sakit Mojokerto  

4. Rumah Sakit Bangil 

Melalui sistem ini akan terbangun sebuah 

komunikasi dalam jejaring rujukan (masyarakat, 

pasien, dan keluarga, tenaga kesehatan perujuk serta 

fasilitas penerima rujukan).Dengan komunikasi yang 

baik maka perujuk akan mendapatkan kepastian tempat 

tujuan rujukan. Pihak rumah sakit akan siap baik 

tenaga maupun peralatan untuk menerima rujukan, 

pasien yang dirujuk akan mendapatkan tindakan 

stabilisasi yang sesuai dengan panduan dokter di rumah 

sakit dan sesuai dengan standar operasional prosedur 

(SOP) yang ada dirumah sakit. 

Inovasi Si Maneis ini telah memberikan 

pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat dalam 

penanganan pasien maternal neonatal dengan cara 

mendapatkan informasi awal dari perujuk pasien 

kepada petugas RSUD. Sistem ini setelah dilakukan 

penyempurnaan dan perbaikan atas kendala dan 

hambatan, tidak menutup kemungkinan untuk 

dikembangkan didalam penanganan pasien dengan 

jenis penyakit lainnya yang berisiko tinggi. 

Dalam pelaksanaannya, Si Maneis dapat 

memberikan manfaat dan perubahan yang nyata, hal ini 

sesuai dengan pernyataan Dinas Kesehatan Sidoarjo 

yang mengklaim Si Maneis berkontribusi menekan 

angka kematian ibu melahirkan. Sebagai gambaran, 

angka kematian ibu melahirkan 2015 mencapai 72,1 

per 100.000 kelahiran hidup. Sebelumnya, angka 

kematian ibu melahirkan mencapai 86 per 100.000 

kelahiran hidup (Kompas, 11 Juli 2016). Adanya 

kontribusi dalam menekan angka kematian ibu 

melahirkan ini mampu membawa RSUD Sidoarjo 

menjadi penerima penghargaan peraih TOP 99 Inovasi 

Pelayanan Publik Nasional di JX Expo Jatim dalam 

acara Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik 

Nasional Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh 
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Kepmen PANRB Nomor 51 

Tahun 2016). 

Berdasarkan penelitian terdahulu Pada 

penelitian Laili Tamimi Farhiyah dan Eva Hany 

menarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas sistem 

informasi layanan informasi Sidoarjo Maternal 

Neonatal Emergency SMS Gateway (Si Maneis) Di 

RSUD Kabupaten Sidoarjo sangat efektif. Hal ini 

dikarenakan adanya perhitungan skor jawaban variable 

yang menunjukkan presentase sebesar 83,28% . 

Apabila dimasukkan dalam kriteria intepretasi skor, 

maka termasuk dalam kelas interval 83%-100% yang 

berati berada dalam kategori sangat efektif. 

Melalui berbagai penjelasan tersebut, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

kinerja program Sidoarjo Maternal neonatal 

Emergency SMS Gateway (SIMANEIS) Pada Tahun 

2016-2017 di RSUD Kabupaten SIdoarjo. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Penentuan sumber data dilakukan secara 

Purposive Sampling. Kemudian teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah sdokumentasi, observasi  

dan wawancara. Untuk uji validitas data, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan mereduksi, dan 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 

 

Kinerja 

Pengertian kinerja menurut Mahmudi 

(2005:6) merupakan suatu konstruk (construct) yang 

bersifat multidimensional, pengukurannya juga 

bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor 

yang membentuk kinerja. Menurut pendapat penulis 

arti kinerja berdasarkan pendapat Mahmudi bahwa 

kinerja didefinisikan sebagai suatu bentuk yang hasil 

kerja itu sendiri (outcomes of work), karena hasil kerja 

memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-

tujuan strategic organisasi, kepuasan pelanggan, dan 

kontribusi ekonomi.  

 Menurut Keban (2004:191,192) Istilah 

kinerja diartikan sebagai berikut :`  

“Kinerja merupakan terjemahan dari 

performance yang sering diartikan oleh para 

cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk 

kerja”, atau “prestasi”. Kinerja ialah hanya 

mengacu pada serangkaian hasil yang 

diperoleh seorang pegawai selama periode 

tertentu dan tidak termasuk karakteristik 

pribadi pegawai yang dinilai.”  

 

Menurut Keban (2004:193) Pencapaian hasil 

kinerja sebenarnya dapat dinilai menurut pelaku, yaitu 

hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu), oleh 

kelompok (kinerja kelompok), oleh institusi (kinerja 

organisasi), dan oleh suatu program atau kebijakan 

(kinerja program/kebijakan). Kinerja individu 

menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah 

melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat 

memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau 

institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai 

beberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil 

sebagaimana ditetapkan institusi. Kinerja institusi 

berkenaan dengan sampai beberapa jauh suatu institusi 

telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga 

mencapai misi atau visi organisasi. Sedangkan kinerja 

program atau kebijakan berkenaan dengan sampai 

seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau 

kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai 

tujuan program atau kebijakan tersebut.  

Menurut pendapat penulis definisi kinerja 

berdasarkan pendapat Keban adalah serangkaian hasil 

yang diperoleh seorang pegawai selama periode 

tertentu dan pencapaian hasil kinerja dinilai menurut 

pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja 

individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), oleh 

institusi (kinerja organisasi), dan oleh suatu program 

atau kebijakan (kinerja program/kebijakan).  

Menurut Mahsun (2006:25) pengertian 

Kinerja adalah sebagai berikut :  

“Kinerja (performance) adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam strategic 

planning suatu organisasi. Istilah kinerja 

sering digunakan untuk menyebut prestasi 

atau tingkat keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa 

tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang 

hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, 

kinerja seseorang atau organisasi tidak 

mungkin dapat diketahui karena tidak ada 

tolak ukurnya.”  

 

Menurut pendapat penulis definisi kinerja 

berdasarkan pendapat Mohamad Mahsun adalah suatu 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam 

mewujudkan tujuan suatu organisasi.  

 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengertian kinerja menurut penulis yaitu bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja seseorang yang mampu 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan 

usaha, kecakapan, pengalaman dan kemampuannya 

baik dalam mengatur waktu maupun menjalankan 

tugas itu sendiri dengan tanggungjawab untuk 

mencapai tujuan tertentu. Kinerja juga merupakan 

suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, 

sesuai dengan moral dan etika. Dari bentuk 

tanggungjawab dari suatu organisasi atau individu 

tertentu terhadap wewenang yang telah diberikan agar 
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dapat digunakan sebagaimana mestinya dengan hasil 

sesuai yang diharapkan. 

 

Indikator Kinerja  

Menurut Dwiyanto (2006:50-51) dalam buku 

Reformasi Administrasi Publik mengemukakan 

indikator-indikator kinerja antara lain :  

1. Produktivitas  

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat 

efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. 

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio 

antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa 

terlalui sempit dan kemudian mencoba 

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih 

luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan 

publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai 

salah satu indikator kinerja yang penting. Indikator 

produktivitas secara luas digunakan untuk mengukur 

dan mengetahui output atau keluaran yang dihasilkan 

oleh suatu organisasi pada suatu periode waktu 

tertentu.  

2. Kualitas Pelayanan 

Pada dasarnya pelayanan adalah suatu 

perbuatan, usaha atau kinerja yang dilakukan dengan 

segala persyaratannya. Pelayanan menjadi ukuran 

sebuah organisasi dalam melihat kinerjanya dengan 

disesuaikan pada persyaratan yang ada. Pelayanan 

yang sesuai dan memuaskan masyarakat adalah 

pelayanan yang berkualitas.  
3. Responsivitas  

Responsivitas adalah kemampuan organisasi 

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 

agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas 

dimasukan ke dalam salah satu indikator kinerja karena 

responsivitas secara langsung menggambarkan 

kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi 

dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat.  

 

4. Responsibilitas  

Lenvine dalam Dwiyanto (2006:51) 

menyatakan bahwa responsibilitas menjelaskan apakah 

pelaksanaan kegiatan organisasi publik sesuai dengan 

prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai 

dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit 

maupun implisit. Oleh karena itu, responsibilitas bisa 

saja pada suatu ketika berbenturan dengan 

responsivitas.  

5. Akuntabilitas  

Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran 

eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku 

dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik 

memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu 

dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma 

yang berkembang dalam masayarakat. 

 

 

 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa indikator 

kinerja yang digunakan untuk mengukur suatu kinerja 

program menurut penulis diambil dari indikator kinerja 

menurut Dwiyanto. Terdapat lima indikator kinerja 

yaitu, produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, 

responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima teori ini 

sangat berhubungan satu sama lain, alasan penulis 

mengambil indikator kinerja ini karena suatu kinerja 

dikatakan produktif tidak hanya dilihat dari keefektifan 

dan efisiensi saja, tetapi juga dilihat dari output dan 

outcome. Pelayanan menjadi ukuran sebuah organisasi 

dalam melihat kinerjanya dengan disesuaikan pada 

persyaratan yang ada. Selain itu, responsivitas secara 

langsung menggambarkan kemampuan organisasi 

publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Responsibilitas digunakan untuk   apakah pelaksanaan 

kegiatan organisasi publik sesuai dengan prinsip-

prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan 

kebijakan organisasi. Kemudian, akuntabilitas dalam 

kinerja sebaiknya harus dinilai dari nilai-nilai dan 

norma yang berlaku dalam masyarakat. 

 
Kinerja Program 

Kinerja program adalah kemampuan 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada 

organisasi dengan sebaik-baiknya guna untuk 

mencapai sasaran yang telah disepakati. Selain itu, 

kinerja program menggambarkan sampai seberapa jauh 

satu kelompok telah melaksanakan kegiatan dalam 

program yang telah dilaksanakan sehingga dapat 

mencapai tujuan dari program tersebut. 

Menurut Kane and Johnson dalam Bambang 

Riyanto (2006 : 273) kinerja sebagai gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan organisasi dalam 

mewujudkan tujuan organisasi, outcome hasil kerja 

organisasi dalam mewujdkan tujuan strategis yang 

ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan, serta 

kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi 

masyarakat. Dan menurut Gibson dalam Achmad 

(2009), kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan yang telah dietapkan. Batasan tersebut 

mengandung makna bahwa kinerja dinyatakan baik dan 

sukses jika tujuan yang dijanjikan dapat tercapai 

dengan baik.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja 

program menurut penulis merupakan kemampuan 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepada 

organisasi dengan sebaik-baiknya guna untuk 

mencapai sasaran yang telah disepakati. Selain itu, 

kinerja program menggambarkan sampai seberapa jauh 

satu kelompok telah melaksanakan kegiatan dalam 

program yang telah dilaksanakan sehingga dapat 

mencapai tujuan dari program tersebut. Selain itu, 

penilaian suatu kinerja dilihat dari isi dan tujuan dari 

suatu kebijakan/ program, tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan utnuk mencapai tujuan tersebut, dan apakah 

setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, 
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implementasi yang dijalankan tadi mampu 

mewujudkan tujuan kebijakan/program atau tidak. 

 

Hasil 

Produktivitas dari program Sidoarjo Maternal 

Neonatal Emergency SMS Gateway (Si Maneis) ini 

sudah efektif.  Tujuan utama dari program Si Maneis 

ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, 

membantu menangani pasien selain untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan juga untuk 

meningkatkan kualitas SDM nya. Untuk sasaran 

hampir sama dengan tujuan dari program Si Maneis 

ini. 

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari 

program Si Maneis pasti ada keluaran atau output yang 

dapat dihasilkan dari program ini yaitu adanya sistem 

informasi rujukan maternal neonatal emergency 

berbasis Si Maneis di RSUD Kabupaten Sidoarjo, 

adanya sistem komunikasi yang lebih cepat dan murah 

bagi perujuk pasien, kesiagaan dan kesiapan skill 

(respon time) petugas MNE lebih cepat dikarenakan 

sudah mendapat informasi awal kondisi pasien, hasil 

monitoring dan evaluasi pemanfaatn Si Maneis dapat 

dijadikan bahan rencana perbaikan peningkatan kinerja 

pelayanan, dan terjalinnya koordinasi komunikasi 

antara bidan swasta, klinik swasta, puskesmas, dan 

rumah sakit dengan mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang cepat dan terbaik. 

Kualitas Pelayanan. pada dasarnya pelayanan 

adalah suatu perbuatan, usaha atau kinerja yang 

dilakukan dengan segala persyaratannya. Pelayanan 

menjadi ukuran sebuah organisasi dalam melihat 

kinerjanya dengan disesuaikan pada persyaratan yang 

ada. Pelayanan yang sesuai dan memuaskan 

masyarakat adalah pelayanan yang berkualitas. 

Berdasarkan pengertian kualitas pelayanan 

diatas, untuk mengukur kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh penyedia layanan jasa tidak hanya 

diukur melalui bukti fisiknya saja, diperlukan sebuah 

observasi yang mendalam dan wawancara terhadap 

penerima jasa pelayanan publik, untuk hal ini maka 

diperlukan wawancara untuk memperoleh data dengan 

pasien yang menggunakan program Si Maneis dan 

petugas yang menangani program Si Maneis.  

Kualitas pelayanan progrsm Si maneis cukup 

efektif. Kualitas pelayanan  kesehatan yang baik dapat 

dilihat dari bagaimana komunikasi dan koordinasi antar 

tim dalam melaksanakan program Si Maneis, dan 

bagaimana kesiapan petugas dalam melayani pasien 

yaitu kesiapan petugas dalam melayani pasien harus 

selalu siap dalam menangani pasien. Dalam melayani 

pasien kita juga harus melayani pasien dengan baik, 

nyaman, cepat dan seefektif mungkin hal ini 

merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. Selain itu, dalam memberikan 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah 

sakit cenderung dilihat atau dinilai oleh pasien atau 

masyarakat. Kualitas pelayanan program Si Maneis 

bukan hanya dilihat dari komunikasi dan koordinasi 

antar tim, atau keisapan petugas saja tetapi juga dilihat 

dari bagaimana sarana prasarana yang disediakan oleh 

program Si Maneis tersebut. Sarana prasarana yang 

disediakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan 

pasien, selain itu program ini sudah modern karena 

menggunakan peralatan canggih. 
Responsivitas adalah kemampuan organisasi 

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 

agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik. Responsivitas 

dimasukan ke dalam salah satu indikator kinerja karena 

responsivitas secara langsung menggambarkan 

kemampuan menjalankan misi dan tujuannya, terutama 

untuk memenuhi kebutuhan pasiennya. 

Responsivitas program Si Maneis sudah 

efektif. Responsivitas dapat dilihat dari bagaimana 

pelaksanaan program tersebut dan bagaimana respon 

pasien dengan adanya program tersebut, selain itu 

apakah program ini memberikan manfaat bagi para 

pasien dan yang menjadi keunggulan dari program ini. 

Pelaksanaan program Si Maneis sudah baik, 

pelaksanaan program Si Maneis menggunakan desain 

teknologi dan mekanisme komunikasi yang umum 

digunakan oleh tenaga kesehatan. Maksudnya, program 

ini menggunakan alat komunikasi modern yang 

berguna untuk memudahkan pasien saat menggnakan 

program ini. Hanya dengan menggunakan SMS 

tersebut, biaya yang dikeluarkan juga lebih murah, 

selain itu cepat dan mudah. Selain itu respon pasien 

terhadap program Si Maneis, pasien sangat antusias 

dengan adanya program Si Maneis karena banyak yang 

menggunakan program ini, dan program ini juga 

memberikan manfaat dan dampak positif bagi pasien 

yaitu meningkatkan rasa aman, nyaman dan tentram 

terhadap keluarga karena kecepatan dan ketepatan 

dalam menangani pasien.  

Kemudian, apakah program bermanfaat bagi 

pasien, bahwa program ini sangat bermanfaat bagi 

pasien bpjs maupun pasien umum, pelayanannya tetap 

sama, cepat, dan mudah. Manfaat dari program ini 

sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pasien, yaitu 

pelayanannya yang baik, cepat, dan tidak rumit. 

Keunggulan dari program ini yaitu inovasi dari kata Si 

Maneis yang menarik perhatian dan rasa penasaran 

pasien untuk mencoba menggunakan program tersebut. 
Responsibilitas menurut Lenvine dalam 

Dwiyanto (2002:49) menyatakan bahwa responsibilitas 

menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan instansi 

sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang 

eksplisit maupun implisit. 

Responsibilitas Program Si Maneis di RSUD 

Kabupaten Sidoarjo sudah efektif, karena program ini 

harus seusai dengan SK yang berlaku yait SK Direktur 

RSUD Kabupaten Sidoarjo Nomor 

188/113/404.6.8/2015 mengenai Tim Kerja Sistem 

Rujukan SMS Gateway di RSUD Kabupaten Sidoarjo, 

sebelum program ini diresmikan harus benar-benar 

diuji coba terlebih dahulu apakah program ini memberi 
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manfaat bagi pasien atau sebaliknya dan sebelum 

program ini diresikan para SDM di monitoring terlebih 

dahulu, untuk meningkatkan program ini diperlukan 

monitoring dan evaluasi setiap tahunnya kepada SDM 

nya apa yang perlu diperbaiki dari programnya ataupun 

dari SDM nya. Untuk standar pelayanan program Si 

Maneis sudah bagus, dan sudah sesuai dengan apa 

yang diinginkan pasien. Selain itu, ada pendapat lain 

yang menyatakan bahwa standar pelayanan banyak 

terdiri dari bagaimana petugas melayani pasiennya, 

sarana dan prasarana yang disediakan program Si 

Maneis dan kondisi lingkungan di ruangan Si Maneis. 

Akuntabilitas merupakan sebagai 

pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh 

pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan 

akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa 

setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat 

dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada 

masyarakat. 

Akuntabilitas program Si Maneis di RSUD 

Kabupaten Sidoarjo cukup  efektif. Akuntabilitas dapat 

dilihat dari apa yang menjadi kekurangan dari program 

Si Maneis ini, bagaimana kemampuan petugas dalam 

menyampaikan informasi program Si Maneis ini, dan 

apa yang menjadi kendala dari program ini. Petugas 

menyampaikan informasi tentang program Si Maneis 

di RSUD Kabupaten Sidoarjo melalui media 

elektronik, yaitu dari web rsud sidoarjo, dari youtube, 

selebaran brosur tentang Si Maneis dan cerita pasien 

kepada masyarakat yang berpengalaman menggunakan 

program Si Maneis. Kemudian, apa yang menjadi 

kendala dan kekurangan dari program Si Maneis yaitu 

jumlah tempat tidur pasien yang masih kurang, karena 

banyaknya pasien yang datang setiap harinya. Kendala 

dari program Si Maneis yaitu, faktor eksternal berupa 

kekuatan signal selular dari perujuk pasien yang tidak 

selalu bagus karena lokasi pasien, dan koneksi internet 

di rumah sakit yang kurang stabil dapat menyebabkan 

lambatnya atau terganggunya proses masuknya 

informasi rujukan. Selain itu, juga masih ada pasien 

yang belum mengetahui betul apa itu program Si 

Maneis, dan terkadang pasien yang sudah melakukan 

sms rujukan petugas operator tidak melakukan sms 

rujukan balik ketika pasien pulang dari RSUD 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

Kesimpulan 

Kinerja Program Sidoarjo Maternal Neonatal 

Emergency SMS Gateway (Si Maneis) di RSUD 

Kabupaten Sidoarjo bahwa kinerja program adalah 

kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya 

guna untuk mencapai sasaran yang telah disepakati. 

Selain itu, kinerja program menggambarkan sampai 

seberapa jauh satu kelompok telah melaksanakan 

kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan 

sehingga dapat mencapai tujuan dari program tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan 

maka dapay disimpulkan bahwa kinerja program 

Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency SMS Gateway 

(Si Maneis) di RSUD Kabupaten Sidoarjo cukup 

efektif. Karena, inovasi Si Maneis ini telah 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat 

dalam penanganan pasien maternal neonatal dengan 

cara mendapatkan informasi awal dari perujuk pasien 

kepada petugas RSUD Kabupaten Sidoarjo. Namun, 

meski dikatakan bahwa Program Si Maneis tersebut 

cukup efektif, ada beberapa faktor yang menyebabkan 

kinerja program Si Maneis ini belum optimal yaitu 

berdasarkan indikator kualitas pelayanan dan 

akuntabilitas. 

Maka dari itu, untuk mewujudkan 

keberhasilan pada kinerja program Si Maneis 

Sehubungan dengan indikator kualitas pelayanan 

program Si Maneis di RSUD Kabupaten Sidoarjo 

terkait dengan sarana dan prasarana lebih baik jumlah 

tempat tidur/bed pasien khususnya yang berkaitan 

dengan program Si Maneis ditambah jumlah tempat 

tidurnya karena banyaknya jumlah pasien yang datang 

setiap harinya. 

Sehubungan dengan indikator akuntabilitas 

program Si Maneis di RSUD Kabupaten Sidoarjo 

terkait dengan kendala dari program ini sebaiknya 

upaya yang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut 

yaitu dilakukannya sosialisasi, memotivasi dan 

memandu para perujuk pasien untuk memanfaatkan 

program Si Maneis, koordinasi dan selalu melakukan 

controlling jaringan internet bernama unit/instalasi 

jaringan IT RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk menjaga 

agar akses internet di MNE dapat berjalan stabil 24 

jam, dilakukan pembinaan kepada petugas operator 

rujukan balik agar menyampaikan informasi 

kepulangan pasien. 

proses pemerintahan kolaboratif dalam 

pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya juga 

dibutuhkan perspektif good governance. Alasan 

perlunya perspektif good governance adalah karena 

tidak efektifnya kinerja pemerintah sebagai 

penyelenggara urusan publik. 

Perspektif good governance juga merupakan 

sebuah proses pembuatan kebijakan yang pada 

pelaksanaannya melibatkan berbagai aktor governance 

seperti pemerintah, swasta, maupun masyarakat. 

Karenanya melalui perspektif good governance akan 

tercipta interaksi yang konstruktif dan memadai 

diantara ketiga aktor tersebut. 
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