
 

KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS SEIJANG  

KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 

 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

SHARIFAH DHALIA 

AFRIZAL 

N.A DWI PUTRI 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

TANJUNGPINANG 

2017



1 

 

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang 

disebut dibawah ini : 

 

Nama  :  SHARIFAH DHALIA 

 

NIM  :  110565201124 

 

Jurusan/ Prodi :  Ilmu Pemerintahan 

 

Alamat : Jl. H. Agus Salim Gg. Kepaya I No. 20 Kota  

 Tanjungpinang 

 

Nomor Telp :  08127061202 

 

Email  :  dahlia_sharifah@yahoo.com 

 

Judul Naskah :  Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Seijang 

Kota Tanjungpinang Tahun 2015 

 

 

 

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan 

untuk dapat diterbitkan. 

 

Tanjungpinang, 15 Februari 2017 

Yang menyatakan, 

 

 

Dosen Pembimbing I 

 

 

 

 

 

 

Afrizal, S.IP,. M.Si 

NIP. 198304032015041001 

Dosen Pembimbing II 

 

 

 

 

 

 

N.A Dwi Putri,. S.IP,.M.Si 

NIP. 198707182014042001 
               

 

 



2 

 

KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS SEIJANG  

KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 

 

SHARIFAH DHALIA 

AFRIZAL 

N.A DWI PUTRI 

 

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

ABSTRAK 

 

 

Pemungutan retribusi atas pelayanan publik diperkenankan bagi pemerintah daerah, 

tentunya pemungutan retribusi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Atas pemungutan retribusi pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah Kota 

Tanjungpinang harus mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2010 dan harus 

sesuai prosedur serta sistem yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas meliputi pelayanan 

kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) 

dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan). Dengan dilakukannya penelitian mengenai 

implementasi retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Sei Jang ini, diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang penerapan retribusi pelayanan kesehatan serta pelayanan 

kesehatan yang diberikan di Puskesmas Sei Jang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat digambarkan bahwasanya 

Puskesmas Sei Jang telah mengimplementasikan Perda No 5 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Jasa Umum khususnya mengenai retribusi pelayanan kesehatan dengan baik. 

Dari empat variabel yang dijadikan ukuran menilai pelaksanaan implementasi retribusi, 

komunikasi menjadi variabel yang baik dilaksanakan oleh Puskesmas Sei Jang. 

Pelaksanaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Sei Jang telah berjalan baik. 

Namun diharapkan Puskesmas Sei Jang harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

agar masyarakat atau pasien yang berobat ke Puskesmas Sei Jang merasa puas dengan 

pelayanan kesehatan yang diberikan. 

 

Kata kunci : Implementasi, retribusi pelayanan kesehatan. 
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ABSTRACT 

 

 

The retribution charged on public service is allowed for local government restricted 

by existing regulation. The retribution charged on health service of Tanjungpinang city 

government refer to regulation No. 16/2010 and must be appropriate to the procedur and 

system that is laid on regulation of Minister of Home Affairs No. 13/2006 about Guidance 

of Local Finance Management. 

Health services are organized by health centers include curative services 

(treatment), prevention (prevention), promotion (health improvement) and rehabilitation 

(health recovery). The study about implementation of health service retribution at Sei 

Jang Community Health Center was conducted to give some description about health 

service retribution practice and health service given at Sei Jang Community Health 

Center. 

According to the result of this study, it could be described that Sei Jang Community 

Health Center has well implemented local regulation No. 5/2012 about General Service 

Retribution especially about health service retribution. Among the variabel that was 

determined to assess the retribution implementation, communication was picked as a 

variable that well done by Sei Jang Community Health Center. Implementation of health 

service retribution at Sei Jang Community Health Center has run well. Nevertheless, Sei 

Jang Community Health Center was expected to improve the quality of health service so 

that community or patients that go to Sei Jang Community Health Center for some 

treatments will be satisfied by the health service given 

 

Keywords : Implementation, health service retribution. 
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A. PENDAHULUAN 

Otonomi daerah merupakan sebuah awal 

dalam hal peningkatan kualitas kehidupan 

masyarakat sekaligus ditujukan untuk 

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat. Otonomi daerah menurut 

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 

yang disempurnakan dalam Undang-Undang 

RI Nomor 12 Tahun 2008 adalah 

kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakatnya 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan 

perundang-undangan sehingga pemerintah 

daerah harus mampu melaksanakan berbagai 

kewenangan yang selama ini dilaksanakan 

oleh pemerintah pusat. Penyelenggarakan 

otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang berprinsip pada pemberian otonomi 

daerah yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab kepada daerah secara proporsional 

yang diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian dan pemanfaatan sumberdaya 

nasional. 

Dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara yang menganut sistem 

pemecahan kekuasaan secara vertikal suatu 

negara dikenal dengan istilah desentralisasi 

yang membagi kekuasaan negara terbagi 

antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan 

utama otonomi daerah adalah tercapainya 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance) dengan landasan 

demokrasi yang menitikberatkan pada peran 

serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, 

memperhatikan keanekaragaman sosial, 

ekonomi, dan budaya.  

Upaya penyelenggaraan Pemerintahan di 

Daerah dan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat serta melaksanakan 

pembangunan daerah, maka daerah 

membutuhkan sumber-sumber kebijakan 

yang cukup memadai sesuai dengan batas-

batas peraturan perundang-undangan. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu pelayanan baik 

di seluruh bidang, tidak terkecuali di bidang 

kesehatan. 

Salah satu unsur penting dari mutu 

kehidupan dalam pembangunan nasional 

untuk mewujudkan manusia Indonesia 

seutuhnya adalah kesehatan. Pembangunan 

kesehatan bertujuan untuk memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat untuk memperoleh derajat 

kesehatan yang optimal yang diwujudkan 

antara lain dengan membangun Puskesmas 

di seluruh Indonesia. Untuk dapat 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

banyak hal yang perlu dilakukan, salah satu 

diantaranya dengan menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan. 

Selama ini pembangunan dan pelayanan 

kesehatan masih dipahami sebagai 

permasalahan teknis saja, dimana pelayanan 

kesehatan hanya melibatkan dokter, perawat 

dan petugas medis lainnya. Sementara dari 

sisi kebijakan dan visi pembangunan dan 

pelayanan kesehatan belum banyak dibawa 

ke ruang publik untuk dibicarakan dan 

menjadi bahan renungan bersama secara 

lebih mendalam. Puskesmas adalah unit 

pelaksana teknis Dinas Kesehatan 
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Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan 

disuatu wilayah kerja. 

Kota Tanjungpinang merupakan salah 

satu kota yang saat ini sedang berkembang, 

dengan melaksanakan pembangunan di 

sektor bidang kesehatan diharapkan dapat 

membantu pembangunan secara kualitas di 

Kota Tanjungpinang. Pelayanan pada 

puskesmas pun menjadi titik untuk 

pemerintah memberikan jaminan kesehatan 

kepada masyarakat menengah kebawah.  

Dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat tentunya pemerintah juga 

menerapkan retribusi bagi masyarakat, hal 

ini bertujuan agar meningkatkan pendapatan 

asli daerah dan untuk pembenahan 

infrastruktur yang ada. Sesuai Perda No 5 

tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 

dalam Bab III tentang retribusi pelayanan 

kesehatan dijelaskan bahwa dengan nama 

retribusi pelayanan kesehatan, yang 

dikenakan retribusi atas pelayanan yang 

diberikan oleh Pemerintah Kota berupa 

pelayanan kesehatan di Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, 

Pondok Bersalin Desa, Pos Kesehatan 

Kelurahan dan Laboratorium Kesehatan 

Daerah serta Pemberian Pelayanan 

Kesehatan Haji. 

Salah satu puskesmas yang ada di Kota 

Tanjungpinang adalah Puskesmas Seijang, 

yang terletak di Kelurahan Seijang 

Kecamatan Bukit Bestari. Puskesmas 

Seijang dalam kegiatannya juga menerapkan 

retribusi sesuai dengan Perda Kota 

Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Jasa Umum. 

Pemungutan retribusi atas pelayanan 

publik diperkenankan bagi pemerintah 

daerah, tentunya pemungutan retribusi harus 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Atas pemungutan 

retribusi pelayanan kesehatan Pemerintah 

Daerah Kota Tanjungpinang harus mengacu 

pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2010 

dan harus sesuai prosedur serta sistem yang 

tertera dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Terdapat beberapa hal yang harus 

dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi 

kebijakan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yaitu peningkatan manajemen 

pelayanan kepada masyarakat yang berbasis 

kemasyarakatan, memberikan jaminan 

kesehatan terpadu bagi masyarakat desa, dan 

penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

(Fanar Syukuri Agus, 2010: 130). 

Retribusi dan pelayanan merupakan dua 

hal yang saling berkaitan. Ibarat hak dan 

kewajiban, keduanya harus seimbang. 

Dimana Pemerintah Daerah mengambil 

retribusi dari pelayanan yang diberikan. 

Besaran retribusi yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah sudah seharusnya sesuai 

dengan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 

Pelayanan kesehatan yang bermutu 

adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan 

terpusat pada pelanggan, kebutuhan, serta 

harapan. Dalam pelayanan pemerintah, rasa 

puas masyarakat terpenuhi bila apa yang 
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diberikan oleh pemerintah kepada mereka 

sesuai dengan apa yang mereka harapkan, 

dengan memperhatikan kualitas dan 

kuantitas pelayanan itu di berikan serta 

biaya yang relatif terjangkau dan mutu 

pelayanan yang baik. Keterlibatan 

pemerintah dalam hal ini yakni sebagai 

penanggung jawab di bidang pembangunan 

dalam rangka penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan masyarakat sebagai 

salah satu unsur kesejahteraan umum yang 

merupakan tujuan nasional yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa 

Indonesia. 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bidang kesehatan diperhitungkan dapat 

menilai kinerja unit pelayanan kesehatan, 

sebab kualitas pelayanan menjadi terukur 

dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini 

cukup beralasan sebab Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) memuat (tiga) pokok yaitu, 

rincian kewenangan, jenis pelayanan dan 

indikator pencapaian atau penyelesaian dari 

aktifitas pelayanan kesehatan yang 

dilakukan. 

Menurut Arifin (2009:56) Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan 

merupakan standar pelayanan publik untuk 

menjamin minimum pelayanan kesehatan 

yang berhak diperoleh masyarakat dari 

pemerintah. Gambaran yang sering melekat 

pada organisasi publik adalah berbelit-belit, 

lambat dan tidak responsive. 

Namun dalam praktiknya proses 

pemungutan retribusi tidak sesuai dengan 

sistem dan prosedur yang tertera dalam 

peraturan perundang-undangan. Dimana 

dalam kenyataannya masih terdapat 

hambatan-hambatan yang dialami oleh 

Puskesmas dalam memberikan pelayanan 

kesahatan kepada masyarakat. Sehingga 

dalam prakteknya pelayanan yang diberikan 

masih belum berkualitas, seperti kurang 

tanggap, minim sumber daya manusia yang 

memberikan pelayanan, lamban, fasilitas 

yang disediakan dinilai masih belum 

memadai. Hal inilah yang masih menjadi 

hambatan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Sementara 

itu, di lain pihak pemerintah juga memungut 

retribusi atas pelayanan kesehatan tersebut. 

Banyaknya hambatan dan masalah yang 

ada di Puskesmas Seijang, baik dalam soal 

retribusi pelayanan kesehatan, perilaku 

dokter yang banyak dikeluhkan oleh 

masyarakat atas tidak teraturnya kunjungan 

dokter dan kurangnya fasilitas yang belum 

memadai. 

Hal itupula yang terjadi di Puskesmas 

yang ada di Tanjungpinang, termasuk 

Puskesmas Seijang. Pelayanan kesehatan 

yang diberikan dengan retribusi yang 

diambil pemerintah banyak belum diketahui 

oleh masyarakat. Bahkan banyak pula 

masyarakat yang kurang mengetahui 

pelayanan apa saja yang dikenakan retribusi 

oleh pemerintah. 

Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

merumuskan permasalahan penelitian yang 

harus dijawab dalam penelitian ini yaitu : 

 Bagaimana kualitas pelayanan 

kesehatan pada Puskesmas Sei Jang 

Kota Tanjungpinang pada tahun 2015? 
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Adapun yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui sudah sejauh mana 

kualitas pelayanan kesehatan pada 

Puskesmas Sei Jang Kota 

Tanjungpinang dijalankan. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa 

yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

kesehatan pada Puskesmas Sei Jang 

Kota Tanjungpinang. 

Hasil penelitian ini diharapkan akan 

bermanfaat untuk : 

a. Secara praktris, penelitian ini 

diharapkan dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan pada bidang ilmu 

pemerintahan khususnya dalam Kulitas 

Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 

Seijang Kota Tanjungpinang Tahun 

2015. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai masukan bagi 

pemerintah Kota Tanjungpinang, 

khususnya dalam bidang pelayanan 

kesehatan pada puskesmas. 

c. Secara Akademis, menjadi kontribusi 

penulis dalam memberikan kajian 

penelitian sesuai bidang konsentrasi 

yang peneliti tekuni dalam memperoleh 

gelar sarjana pada program studi Ilmu 

Pemerintahan, di Universitas Maritim 

Raja Haji Tanjungpinang. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Kebijakan Publik 

Sebelum membahas implementasi 

kebijakan publik, ada baiknya penulis 

paparkan sedikit mengenai konsep 

kebijakan publk. Menurut Carl J Federick 

sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 

7) mendefinisikan kebijakan sebagai 

serangkaian tindakan/kegiatan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu dimana terdapat hambatan-

hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kesempatan-kesempatan terhadap 

pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide 

kebijakan melibatkan perilaku yang 

memiliki maksud dan tujuan merupakan 

bagian yang penting dari definisi 

kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan 

harus menunjukan apa yang sesungguhnya 

dikerjakan daripada apa yang diusulkan 

dalam beberapa kegiatan pada suatu 

masalah. 

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa 

kebijakan publik adalah apa saja yang 

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan, apabila pemerintah 

memilih untuk melakukan sesuatu maka 

harus ada tujuan dan kebijakan negara 

tersebut harus meliputi semua tindakan 

pemerintah, bukan semata-mata 

pernyataan keinginan pemerintah atau 

pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang 

tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga 

termausk kebijakan negara. Hal ini 

disebabkan "sesuatu yang tidak dilakukan" 

oleh pemerintah akan mempunyai 

pengaruh yang sama besarnya dengan 

"sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah. 
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Kebijakan publik akan dilaksanakan 

oleh administrasi negara yang di jalankan 

oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama 

dari kebijakan publik dalam negara 

modern yaitu pelayanan publik, yang 

merupakan segala sesuatu yang dapat 

dilakukan oleh negara untuk 

mempertahankan atau meningkatkan 

kualitas kehidupan orang-orang banyak. 

Menyeimbangkan peran negara yang 

memiliki kewajiban dalam menyediakan 

pelayan publik dengan hak untuk menarik 

pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain 

menyeimbangkan berbagai kelompok di 

dalam masyarakat dengan berbagai 

kepentingan, serta untuk mencapai amanat 

konstitusi. 

2. Implementasi Kebijakan Publik 

Kamus Webster merumuskan secara 

pendek bahwa to implement 

(mengimplementasikan) berarti to provide 

the means for carrying out; (menyediakan 

sarana untuk melaksanakan sesuatu); to 

give practical offect to (menimbulkan 

dampak atau akibat terhadap sesuatu). 

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa 

untuk mengimplementasikan sesuatu harus 

disertai sarana yang mendukung yang 

nantinya akan menimbulkan dampak atau 

akibat terhadap sesuatu kebijakan (dalam 

Solichin Abdul Wahab, 2005: 64). 

Studi implementasi kebijakan publik 

baru mulai diperhatikan oleh para ahli 

administrasi negara di Amerika Serikat 

dan Inggris pada awal 1970-an karena 

belum berhasilnya berbagai kebijakan 

pemerintah dalam mewujudkan reformasi 

kehidupan sosial (Wahab, 2005: 61). 

Menurut Grindle (dalam Harbani 

Pasolong, 2008: 57-58), implementasi 

kebijakan sering dilihat sebagai suatu 

proses yang penuh dengan muatan politik 

dimana mereka yang berkepentingan 

berusaha sedapat mungkin 

memepengaruhinya. Melihat bahwa 

implementasi kebijaksanaan sarat dengan 

kepentingan politik karena yang membuat 

kebijakan adalah eksekutif dan legislatif 

kedua lembaga ini adalah lembaga politik 

tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas 

dengan kepentingan politik atau 

kekuasaan. 

Implementasi suatu kebijakan publik 

terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, dimana Van Meter dan 

Van Horn mengatakan implementasi 

kebijakan amat dipengaruhi oleh faktor-

faktor sebagai berikut : 

a. Ukuran dan tujuan kebijakan 

b. Sumber-sumber Kebijakan 

c. Ciri-ciri atau sifat Badan/ instansi 

pelaksana 

d. Komunikasi antar organisasi terkait 

dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan  

e. Sikap para pelaksana 

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan 

Politik. (Wahab, 2005 : 79) 

Dalam implementasi kebijakan ada 4 

variabel yang dapat dijadikan ukuran 

untuk menilai sukses atau tidaknya 

implementasi kebijakan, yaitu : (1) 

Komunikasi yang efektif, (2) Sumber-

sumber, (3) Disposisi/ sikap dan (4) 
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Struktur birokrasi. Adapun penjelasan dari 

konsep tersebut, adalah sebagai berikut: 

1) Komunikasi  

Para pelaksana harus mengetahui apa 

yang harus mereka kerjakan. Segala 

keputusan harus dikomunikasikan 

kepada orang-orang yang tepat. 

Kebijakan harus diterima para pelaksana 

secara jelas. Hal ini ini terjadi agar 

implementasi kebijakan publik bisa 

berjalan secara efektif dan efektif.  

2) Sumber-sumber daya  

Perintah-perintah implementasi 

mungkin diteruskan secara cermat, jelas 

dan konsisten, tetapi jika para pelaksana 

kekurangan sumber-sumber yang 

diperlukan untuk melaksanaakan 

kebijakankebijakan, maka 

implementasipun cenderung tidak 

efektif. Dengan demikian sumber-

sumber dapat merupakan faktor-faktor 

yang penting dalam melaksanakan 

kebijakan publik. Sumber-sumber yang 

penting meliputi; staf yang memadai 

serta keahlian-keahlian yang baik untuk 

melaksanakan tugas-tugas mereka, 

wewenang dan fasilitas-fasilitas yang 

diperlukan untuk menterjemahkan usul-

usul di atas kertas untuk melaksanakan 

kebijakan publik. 

3) Disposisi atau sikap  

Sikap merupakan suatu yang penting 

dalam implementasi kebijakan. Jika 

pelaksana kebijakan didasari oleh sikap 

yang positif terhadap kebijakan maka 

besar kemungkinan mereka akan dapat 

melaksanakan apa yang dikehendaki oleh 

pembuat kebijakan. 

4) Struktur birokrasi  

Di dalam birokrasi selalu terdapat 

SOP (Standard Operating Procedurs) dan 

Fragmentasi. SOP merupakan rutinitas-

rutinitas yang memungkinkan para 

pejabat publik membuat sejumlah besar 

keputusan umum sehari-hari dan ia 

merupakan jawaban terhadap 

keterbatasan waktu dari sumber daya 

pelaksana organisasi yang kompleks dan 

beragam. Sedangkan fragmentasi adalah 

pembagian tanggung jawab suatu daerah 

kebijakan diantara beberapa unit 

organisasi. SOP dan fragmentasi dapat 

mempengaruhi bahan-bahan dalam 

kebijakan, memboroskan sumber daya, 

meningkatkan tindakan yang diinginkan, 

menghambat koordinasi dan 

membingungkan pejabat di tingkat 

bawah. (Winarno, 2007: 126-154) 

3. Kualitas Pelayanan 

Pengertian kualitas pelayanan jasa 

berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Wyckof 

(1990) seperti dikutip Tjiptono (2005) 

mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai 

“tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan”. Parasuraman et al., (1988) 

seperti dikutip Christina (2011) 

mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai 

“refleksi persepsi evaluatif konsumen 
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terhadap pelayanan yang diterima pada 

suatu waktu tertentu”. 

Berdasarkan dua definisi kualitas 

pelayanan di atas dapat diketahui bahwa 

terhadap dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu 

pelayanan yang diharapkan (expected 

service) konsumen dan pelayanan yang 

diterima atau dirasakan (perceived service) 

oleh konsumen atau hasil yang dirasakan. 

Untuk mendapatkan pelayanan yang 

bagus, kita tidak harus membutuhkan 

biaya yang mahal. Pelayanan 

membutuhkan komitmen dan keyakinan 

dari perusahaan untuk memberikan 

pelayanan maksimal kepada konsumen. 

Semua karyawan yang berhubungan 

dengan konsumen, harus menganggap diri 

mereka sebagai duta dari perusahaan. 

Beberapa kriteria yang mengikuti dasar 

penilaian konsumen terhadap kualitas 

pelayanan yaitu: (Schiffman dan Kanuk, 

2008). 

1. Keandalan  

Merupakan konsistensi kinerja yang 

berarti bahwa perusahaan menyediakan 

pelayanan yang benar pada waktu yang 

tepat, dan juga berarti perusahaan 

menjunjung tinggi janjinya. 

2. Responsif  

Merupakan kesediaan dan kesiapan 

karyawan untuk memberikan pelayanan. 

3. Kompetensi  

Berarti memiliki kemampuan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

melayani. 

 

4. Aksesibilitas  

Meliputi kemudahan untuk 

dihubungi. 

5. Kesopanan  

Meliputi rasa hormat, sopan, dan 

keramahan karyawan. 

6. Komunikasi  

Berarti membiarkan konsumen 

mendapat informasi yang dibutuhkan dan 

bersedia mendengarkan konsumen. 

7. Kredibilitas  

Meliputi kepercayaan, keyakinan, 

dan kejujuran. 

8. Keamanan 

Yaitu aman dari bahaya, risiko, atau 

kerugian.  

9. Empati  

Yaitu berusaha untuk mengerti 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

10. Fisik  

Meliputi fasilitas, penampilan 

karyawan, dan peralatan yang digunakan 

untuk melayani konsumen. 

4. Retribusi Daerah 

a. Pengertian Retribusi Daerah 

Pengertian retribusi secara umum 

adalah pembayaran-pembayaran 

padanegara yang dilakukan oleh mereka 

yang menggunakan jasa-jasa negara. 

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2009, 

616) bahwa: “Retribusi daerah yang 

selanjutnya disebut retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 
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Sedangkan menurut Mahmudi dalam 

bukunya Manajemen Keuangan Daerah 

(2010: 25) mengatakan bahwa: 

“Retribusi daerah merupakan pungutan 

yang dilakukan pemerintah daerah 

kepada wajib retribusi atas pemanfaatan 

suatu jasa yang tertentu yang disediakan 

pemerintah”. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat 

kita tarik kesimpulan bahwa retribusi 

daerah merupakan pungutan atas 

pemakaian atau manfaat yang diperoleh 

secara langsung oleh seseorang atau 

badan karena jasa yang nyata pemerintah 

daerah. Retribusi daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas 

pemakaian jasa atau karena mendapatkan 

jasa pekerjaan, atau usaha milik daerah 

yang berkepentingan atau karena jasa 

yang diberikan oleh daerah. 

b. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi Jasa Umum, adalah 

retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. Sesuai dengan 

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 

Pasal 18 ayat 3 hurup a, retribusi jasa 

umum ditentukan berdasarkan kriteria 

berikut ini : 

1) Retribusi jasa umum bersifat bukan 

pajak dan bersifat bukan retribusi 

jasa usaha atau perizinan tertentu. 

2) Jasa yang bersangkutan merupakan 

kewenangan daerah dalam rangka 

pelaksanaan asas desentralisasi. 

3) Jasa tersebut memberikan manfaat 

khusus bagi orang pribadi atau 

badan yang diharuskan membayar 

retribusi, disamping untuk melayani 

kepentingan dan kemanfaatan 

umum. 

4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan 

retribusi. 

5) Retribusi tersebut tidak 

bertentangan dengan kebijakan 

nasional mengenai 

penyelenggaraannya. 

6) Retribusi tersebut dapat dipungut 

secara efektif dan efisien serta 

merupakan satu sumber pendapatan 

daerah yang potensial. 

7) Pemungutan retribusi 

memungkinkanpenyediaan jasa 

tersebut dengan tingkat dan atau 

kualitas pelayanan yang lebih baik. 

Jenis - jenis retribusi jasa umum 

terdiri dari : 

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

b) Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan Akte 

Catatan Sipil. 

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman 

dan Pengabuan Mayat 

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum 

f) Retribusi Pelayanan Pasar 

g) Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor 

h) Retribusi Pemeriksaan Alat 

Pemadam Kebakaran 
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i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Peta 

j) Retribusi Pengujian Kapal 

Perikanan. 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian 

Deskriptif kualitatif, menurut Furchan, 

metode kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif: ucapan 

atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati 

dari orang-orang (subjek) itu sendiri. 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

salah satu instansi Pemerintah Kota 

Tanjungpinang, khususnya Puskesmas 

Seijang yang terletak di Kecamatan Bukit 

Bestari. Alasan penulis mengambil lokasi 

penelitian di Puskesmas Seijang adalah 

karena penulis ingin melihat sudah sejauh 

mana pelayanan kesahatan yang dilakukan 

oleh puskesmas seijang. 

Dalam penelitian ini menggunakan 

Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara. Alat pengumpulan data dalam 

wawancara yang penulis gunakan adalah 

tape recorder dan catatan lapangan. 

Dalam penelitian ini informan yang 

dipilih merupakan informan yang menurut 

penulis mampu menjawab apa yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini, dengan 

krtieria sebagai berikut: 

a. Informan harus memiliki cukup 

waktu agar dapat memberikan 

informasi-informasi mengenai 

retribusi pelayanan kesehatan pada 

puskesmas di seijang Kota 

Tanjungpinang. 

b. Informan yang dipilih untuk 

diwawancarai harus mengetahui dan 

memahami tentang peranan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang, 

terhadap retribusi pelayanan 

kesehatan pada puskesmas. 

Jumlah informan dalam penelitian ini 

adalah 11 orang. 1 Orang Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Tanjungpinang, 1 orang 

Kepala Bidang Penerimaan Retribusi 

DPPKAD Kota Tanjungpinang, 1 orang 

Kepala Puskesmas Seijang, 2 orang Dokter 

dan perawat di Puskesmas Seijang, 6 orang 

Masyarakat atau pasien yang berobat di 

Puskesmas Seijang. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer yaitu  data yang diperoleh 

dan dikumpulkan secara langsung dari 

lapangan yang menjadi objek 

penelitian atau yang diperoleh 

langsung dari responden yang berupa 

keterangan atau fakta-fakta dilapangan 

menyangkut permasalahan Kulitas 

Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 

Seijang Kota Tanjungpinang Tahun 

2015. 

b. Data Sekunder yaitu data yang terlebih 

dahulu sudah dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang lain di luar 
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penelitian yang berupa dokumen-

dokuen atau laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini. 

Data sekunder berupa buku-buku 

referensi yang mendukung penelitian 

ini. 

Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menurut Muhadjir 

menyatakan bahwa analisis data merupakan 

upaya mancari dan menata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara dan 

lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang 

lain. 

D. PEMBAHASAN 

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan 

daerah akan terlaksana secara optimal 

apabila adanya sumber penerimaan yang 

cukup pada daerah, dengan mengacu kepada 

Undang-Undang tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, dimana besarnya 

disesuaikan dan diselaraskan dengan 

pembagian kewenangan antara pemerintah 

pusat dan daerah. Semua sumber keuangan 

yang melekat pada setiap urusan pemerintah 

yang diserahkan pada daerah menjadi 

sumber keuangan daerah. Daerah diberikan 

hak mendapatkan sumber keuangan yang 

antara lain berupa : kepastian tersedianya 

persediaan pendanaan dan pemerintahan 

sesuai dengan urusan pemerintah yang 

disertakan; kewenangan memungut dan 

mendayagunakan pajak dan retribusi daerah 

dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari 

sumber-sumber daya nasional yang berada 

di daerah dan dana perimbangan lainya; hak 

untuk mengelola kekayaan daerah dan 

mendapatkan sumber-sumber pendapatan 

lain yang sah. (Nurlan, 2013: 6) 

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 

mendefinisikan retribusi daerah / retribusi 

yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa / pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah untuk kepentingan pribadi atau 

badan. Retribusi pada dasarnya merupakan 

harga yang dibayar seseorang karena 

mendapatkan manfaat dari layanan atau 

sarana dan prasarana yang disediakan 

pemerintah. 

Dalam Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Jasa Umum, seperti yang 

telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa 

pelayanan yang dipungut retribusi oleh 

Pemerintah Kota Tanjungpinang dan salah 

satunya adalah retribusi pelayanan 

kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan 

memberikan tambahan yang cukup banyak 

bagi pendapatan asli daerah Pemerintah 

Kota Tanjungpinang. Diantara retribusi jasa 

umum yang lain, penerimaan retribusi 

pelayanan kesehatan memberikan 

pendapatan yang paling tinggi diantara 

lainnya. 

Berdasrkan data yang peneliti peroleh 

dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat 

bahwa realisasi penerimaan pendapatan 

daerah di tahun 2015 dari retribusi 

pelayanan kesehatan mencapai angka Rp. 
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557.485.500,-. Cukup signifikan penerimaan 

dari retribusi pelayanan kesehatan yang 

diterima oleh Pemerintah Kota 

Tanjungpinang. 

Setelah peneliti melakukan penelitian 

selama lebih kurang 3 bulan, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan dan 

melalui observasi secara langsung dan 

wawancara mendalam dengan beberapa 

narasumber dan informan yang berkaitan 

dengan penelitian ini, serta dilengkapi 

dengan dokumentasi akhirnya penulis dapat 

memperoleh data terkait dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

Informan dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan komponen yang menjadi objek 

penelitian, yaitu pegawai Dinas Kesehatan 

Kota Tanjungpinang dan Puskesmas Sei 

Jang yang terkait dengan pelayanan 

kesehatan masyarakat, DPPKAD Kota 

Tanjungpinang yan terkait dengan 

pengelolaan retribusi dari pelayanan 

kesehatan dasar, serta masyarakat pengguna 

layanan kesehatan di wilayah Kecamatan 

Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh 

dari penelitian ini, di Kota Tanjungpinang, 

terdapat beberapa kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait 

retribusi. Adapun kebijakan retribusi 

tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Jasa Umum dan yang 

menjadi fokus dalam pembahasan penelitian 

ini adalah terkait implementasi retribusi 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Sei Jang. 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai 

implementasi retribusi pelayanan kesehatan 

tersebut. ada baiknya kita mengetahui 

terlebih dahulu substansi dari Peraturan 

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 

2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, 

khususnya BAB III mengenai Retribusi 

Pelayanan Kesehatan. 

1. Substansi Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 

2012 Tentang Retribusi Jasa Umum 

Khususnya Pada BAB III Retribusi 

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 

Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang 

Maksud Peraturan Daerah ini dibentuk 

yaitu untuk menjamin mutu dan 

aksesibilitas, serta kelangsungan 

(sustainabilitas) pelayanan di semua 

bidang yang telah diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 

Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa 

Umum. Adapun pelayanan yang di pungut 

retribusi jasa umum, sesuai BAB III Jenis 

Retribusi Jasa Umum Pasal 2 adalah 

sebagai berikut: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;  

b. Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan; 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil; 

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum; 

e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran;  

f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Peta; 
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g. Retribusi Penyediaan dan/atau 

Penyedotan Kakus; 

h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

dan 

i. Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi. 

Terkait pembahasan mengenai retribusi 

pelayanan kesehatan yang di atur dalam 

BAB III Retribusi Pelayanan Kesehatan 

dijelaskan bahwa dengan nama Retribusi 

Pelayanan Kesehatan, yang dikenakan 

Retribusi atas pelayanan yang diberikan 

oleh Pemerintah Kota berupa pelayanan 

kesehatan di puskesmas, puskesmas 

pembantu, puskesmas keliling, pondok 

bersalin desa, pos kesehatan kelurahan dan 

laboratorium kesehatan daerah serta 

pemberian pelayanan kesehatan haji. 

Adapun objek dari retribusi pelayanan 

kesehatan dijelaskan dalam pasal 4 seperti 

berikut ini : 

1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan 

adalah pelayanan kesehatan yang 

dilakukan/ dikelola oleh Pemerintah 

Kota, meliputi: 

a. pelayanan Rawat Jalan terdiri 

atas: 

1. pelayanan Pengobatan Umum; 

2. pelayanan Pengobatan Gigi; 

3. pelayanan Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA) dan Keluarga 

Berencana (KB); 

4. pelayanan Penunjang Medik; 

dan 

5. pelayanan Kesehatan Khusus 

dan/atau Konsultasi Khusus. 

b. pelayanan rawat Inap dan 

Persalinan terdiri atas : 

1. pelayanan Rawat Inap; 

2. Persalinan. 

c. pelayanan Laboratorium pada 

Laboratorium Kesehatan Daerah 

dan Puskesmas; 

d. pelayanan Kesehatan Matra; 

e. jasa Pemakaian Fasilitas 

Kesehatan; 

2) Terhadap pelayanan kesehatan yang 

dilakukan/dikelola oleh Pemerintah 

Kota, untuk pelayanan pendaftaran 

tidak dipungut Retribusi. 

3) Dikecualikan dari objek Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, 

BUMD, dan pihak swasta. 

Sementara itu untuk subjek dan wajib 

retribusi pelayanan kesehatan dijelaskan 

dalam pasal 5 sebagai berikut: 

1) Subjek Retribusi Pelayanan 

Kesehatan adalah orang pribadi atau 

badan yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan di puskesmas, puskesmas 

pembantu, puskesmas keliling, 

pondok bersalin desa, pos kesehatan 

kelurahan dan laboratorium 

kesehatan daerah serta pemberian 

pelayanan kesehatan haji dan sarana 

pelayanan kesehatan lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-

undangan. 

2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan 

adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut ketentuan peraturan 
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perundang-undangan Retribusi 

diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong Retribusi 

Pelayanan Kesehatan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan salah satu orang Dinas Kesehatan 

Kota Tanjungpinang dan berdasarkan 

kajian pustaka terhadap Peraturan 

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Umum khusunya membahas BAB III 

Retribusi Pelayanan Kesehatan di atas, 

maka peneliti menganalisis bahwa 

Peraturan Daerah tersebut diterbitkan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan 

sebaik mungkin untuk muwujudkan 

masyarakat Kota Tanjungpinang yang 

sehat dan produktif serta menciptakan 

Pelayanan Kesehatan yang bermutu, 

kaitannya dengan kepastian dan 

kejelasan biaya retribusi yang harus 

dibayar oleh pasien. 

2. Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Tanjungpinang Nomor 5 

Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa 

Umum Khususnya Pada BAB III 

Retribusi Pelayanan Kesehatan di 

Puskesmas Sei Jang Kecamatan 

Bukit Bestari Kota Tanjungpinang 

Pengukuran tingkat keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan diukur 

dengan tingkat kinerja dari kebijakan 

tersebut, disini kebijakan retribusi 

pelayanan kesehatan pada Puskesmas Sei 

Jang menurutu penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif diperoleh hasil bahwa persepsi 

masyarakat mengenai kualitas pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Sei Jang berjalan 

baik. 

Peneliti melakukan observasi langsung 

ke Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, 

DKPP Kota Tanjungpinang, Puskesmas 

Sei Jang dan melakukan wawancara 

dengan beberapa masyarakat atau pasien 

yang menggunakan jasa pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Sei Jang. 

Untuk membahas mengenai 

implementasi Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang No 5 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Jasa Umum, ada baiknya jika 

penulis merujuk pada konsep operasional 

yang telah digunakan untuk membahas 

permasalahan ini. Adapun konsep 

operasional dalam penelitian ini yang 

peneliti gunakan adalah teori dari Edward 

III mengenai implementasi kebijakan. 

Dalam implementasi kebijakan ada 4 

variabel yang dapat dijadikan ukuran 

untuk menilai sukses atau tidaknya 

implementasi kebijakan, yaitu : (1) 

Komunikasi yang efektif, (2) Sumber-

sumber, (3) Disposisi/ sikap dan (4) 

Struktur birokrasi. Adapun penjelasan dan 

pembahasan dari konsep tersebut, adalah 

sebagai berikut: 

1. Komunikasi 

Komunikasi sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebiajakan publik. 

Implementasi yang efektif terjadi apabila 

para pembuat keputusan sudah 

mengetahui apa yang akan mereka 
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kerjakan. Pengetahuan atas apa yang 

mereka kerjakan dapat berjalan bila 

komunikasi berjalan dengan baik, 

sehingga setiap keputusan kebijakan dan 

peraturan implementasi harus 

dikomunikasikan kepada bagian 

personalia yang tepat. Selain itu, 

kebijakan yang dikomunikasikanpun 

harus tepat, akurat, dan konsisten. 

Komunikasi diperlukan agar para 

pembuat kebijakan dan para implementer 

kebijakan pemungutan retribusi 

pelayanan kesehatan tersebut akan 

semakin konsisten dalam melaksanakan 

setiap kebijakan yang akan diterapkan 

dalam wajib retribusi. 

Terkait implementasi Peraturan 

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 

Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa 

Umum, khususnya pada BAB III 

mengenai retribusi pelayanan kesehatan 

di Puskesmas Sei Jang, peneliti telah 

mencari informasi dari berbagai pihak 

terkait komunikasi dalam pelaksanaan 

peraturan tersebut. 

Berdasarkan keterangan yang peneliti 

dapatkan dilapangan, dapat dilihat 

bahwasanya DPPKAD Kota 

Tanjungpinang berusaha untuk 

berkomunikasi dengan seluruh 

puskesmas untuk penerapan retribusi 

pelayanan kesehatan. bahwasanya antara 

Puskesmas Sei Jang dan DPPKAD Kota 

Tanjungpinang melakukan komunikasi 

dan koordinasi terkait pelaksanaan 

pemungutan retribusi pelayanan 

kesehatan. Pelaksanaan pemungutan 

retribusi selalu di koordinasikan oleh 

Puskesmas Sei Jang kepada DPPKAD 

Kota Tanjungpinang. 

Tidak hanya terkait komunikasi 

antara Puskesmas dan DPPKAD Kota 

Tanjungpinang yang mengenai retribusi, 

tetapi komunikasi juga dilakukan antara 

Puskesmas Sei Jang dengan Dinas 

Kesehatan Kota Tanjungpinang. untuk 

permasalahan pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Sei Jang. 

Komunikasi yang diterima oleh 

pelaksana kebijakan haruslah jelas dan 

tidak membingungkan. Dengan kejelasan 

informasi maka akan mendukung pihak 

manapun dan menutup adanya 

kesalapahaman yang berdampak pada 

hasil dari kebijakan tersebut. Pelaksana 

kebijakan pun haruslah meneruskan 

kebijakan tersebut kepada penerima 

kebijakan, yaitu masyarakat. Dan terkait 

pelaksanaan retribusi pelayanan 

kesehatan tersebut, Puskesmas Sei Jang 

juga telah memberikan informasi kepada 

masyarakat atau pasien yang berobat ke 

Puskesmas Sei Jang. Pemberian 

informasi dilakukan dengan berbagai 

cara, seperti sosialisasi yang dilakukan 

dengan cara menjelaskan dengan pasien 

dan menempelkan spanduk perda 

pelayanan kesehatan no 5 Tahun 2012 di 

puskesmas. 

Berdasrkan Dari keterangan salah 

satu pasien yang peneliti temui di 

lapangan, juga menjelaskan bahwasanya 

untuk sosialisasi mengenai pungutan 

retribusi Puskesmas Sei Jang telah 
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melaksanakannya. Seperti yang telah 

disampaikan sebelumnya, dengan 

berbagai cara bisa langsung 

menyampaikan kepada pasien maupun 

menempel spanduk pengunguman. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dilapangan, peneliti menyimpulkan 

bahwa informasi yang diterima dari 

pembuat kebijakan ke pelaksana 

kebijakan dan yang menerima kebijakan 

tersebut sudah sangat jelas. Karena selain 

penyampain melalui sosialisasi juga 

semua ketentuan untuk pelaksanaan 

pemungutan retribusi pasar tercantum 

dalam Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Jasa Umum. 

2. Sumber-Sumber Daya 

Dalam suatu kebijakan bisa saja 

informasi yang disampaikan sudah jelas 

dan konsisten tetapi bukan hanya faktor 

tersebut yang mempengaruhi 

pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini 

sumber daya yang dimaksud adalah staf 

yang cukup, informasi, wewenang dan 

juga fasilitas atau sarana dan prasarana 

yang mendukung jalannya pelaksanaan 

pemungutan retribusi pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Sei Jang.  

Sumber daya yang utama dalam 

implementasi kebijakan adalah staf atau 

pegawai. Kegagalan yang sering terjadi 

dalam implementasi kebijakan salah 

satunya disebabkan oleh staf atau 

pegawai yang tidak mencukupi, kurang 

memadai, atau tidak kompeten 

dibidangnya. Dalam hal pemungutan 

retribusi pelayanan kesehatan sangat 

diperlukan staf atau pegawai yang cukup 

serta memiliki kemampuan yang sesuai 

untuk menjalankan tugasnya tersebut. 

Berdasarkan keterangan beberapa 

narasumber diatas, dapat kita lihat 

bahwasanya Puskesmas Sei Jang telah 

berupaya untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik untuk seluruh pasien yang 

datang ke Puskesmas Sei Jang. Namun 

dalam pelaksanaannya, masih ada 

keluhan-keluhan dari masyarakat dan 

saran serta masukan untuk memperbaiki 

pelayanan yang ada di Puskesmas Sei 

Jang. Seperti saran yang diberikan oleh 

Ibu Hariani yang mengatakan bahwa 

pelayanan harus ditingkatkan. Agar 

pasien yang datang ke Puskesmas merasa 

nyaman dan mendapatkan pelayanan 

yang terbaik. 

Terkait saran dan kritik yang 

diberikan masyarakat, Upaya yang 

dilakukan Puskesmas Sei Jang sangatlah 

baik untuk meningkatkan pelayanan 

kepada pasien yang datang ke Puskesmas 

Sei Jang. Hal ini akan meningkatkan rasa 

puas terhadap Pelayanan Kesehatan yang 

diberikan oleh Pegawai Puskesmas Sei 

Jang yang nantinya dibuktikan dengan 

tidak adanya protes ataupun keluhan 

negatif dari pihak pasien yang sedang 

berobat di Puskesmas Sei Jang.  

Tidak hanya dengan meningkatkan 

kualitas pegawai dalam pemberian 

pelayanan saja, tetapi Puskesmas Sei 

Jang juga berbenah dalam fasilitas sarana 

dan prasarana kesehatan yang ada di 
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Puskesmas Sei Jang. peningkatan 

fasilitas sarana dan prasarana kesehatan 

tersebut dilakukan dari anggaran 

retribusi yang diterima. 

3. Disposisi atau Sikap 

Disposisi adalah watak dan 

karakteristik yang dimilik oleh 

implementer, seperti komitmen, 

kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila 

implementer memiliki disposisi yang 

baik, maka pelaksana akan menjalankan 

tugas dengan baik seperti yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

Ketika implementer memiliki sikap yang 

berbeda dengan pembuat kebijakan, 

maka proses implementasi kebijakan 

juga menjadi tidak efektif. 

Komitmen dari aparatur pelaksana 

sebuah kebijakan dapat menunjang 

berjalannya kebijakan tersebut sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Sebuah 

kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik 

dan mencapai hasil yang diinginkan jika 

para aparatur pelaksananya tidak 

memiliki komitmen untuk melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya sebagai 

pelaksana kebijakan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan informan dilapangan, peneliti 

menyimpulkan bahwa aparat pelaksana 

yang melaksanakan pemungutan 

retribusi pelayanan kesehatan di telah 

memiliki komitmen dalam melaksanakan 

tugas mereka sesuai dengan tugas dan 

wewenang serta ketetapan yang terdapat 

pada Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Jasa Umum. 

Selain masalah komitmen pelaksana 

kebijakan retribusi pelayanan kesehatan, 

ada hal lain yang menurut peneliti 

menjadi hal penting juga dalam 

pelaksanaan sebuah kebijakan (perda), 

yaitu masalah kejujuran pelaksana 

kebijakan tersebut. 

Kejujuran adalah suatu sikap yang 

mutlak dimiliki oleh seorang 

implementer, karena tanpa kejujuran di 

dalam melaksanakan kebijakan maka 

akan hilang kepercayaan dari pembuat 

kebijakan dan masyarakat terhadap 

pelaksana kebijakan. Kejujuran itu harus 

terus diterapkan pada saat memulai 

implementasi kebijakan sampai 

pencapaian hasil yang telah ditargetkan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini yang 

peneliti maksudkan adalah sifat 

kejujuran dari aparat yang bertugas 

untuk mengimplementasikan kebijakan 

pemungutan retribusi pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Sei Jang Kota 

Tanjungpinang. 

Berdasarkan hasil wawancara dari 

beberapa informan dilapangan, 

bahwasanya ada komitmen yang di 

bangun oleh Puskesmas Sei Jang agar 

para petugas kesehatan bekerja secara 

profesional saat melayani masyarakat 

atau pasien. 

Berdasarkan keterangan dari 

informan, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan, bahwa Puskesmas Sei Jang 

memang telah mengharuskan petugas 
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kesehatannya untuk selalu bersikap jujur 

dan profesional dalam pemberian 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

4. Struktur Birokrasi 

Menurut Edward III, variabel 

keempat yang mempengaruhi tingkat 

keberhasilan implementasi kebijakan 

publik adalah struktur 

birokrasi.Walaupun sumber-sumber 

untuk melaksanakan suatu kebijakan 

tersedia, atau para pelaksana kebijakan 

mengetahui apa yang seharusnya 

dilakukan, dan mempunyai keinginan 

untuk melaksanakan suatu kebijakan, 

kemungkinan kebijakan tersebut tidak 

dapat terlaksana atau terealisasi karena 

terdapatnya kelemahan dalam struktur 

birokrasi. Kebijakan yang begitu 

kompleks menuntut adanya kerjasama 

banyak orang, ketika struktur birokrasi 

tidak kondusif pada kebijakan yang 

tersedia, maka hal ini akan 

mengakibatkan sumber daya menjadi 

tidak efektif dan menghambat jalannya 

kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana 

harus dapat mendukung kebijakan yang 

telah diputuskan dengan jalan melakukan 

koordinasi dengan baik. 

Dalam penelitian ini, struktur yang 

dimaksud adalah struktur pengelola dan 

prosedur kerja untuk mengatur tata aliran 

pekerjaan dalam pelaksanaan kebijakan, 

adapun yang menjadi indikatornya yaitu: 

a. Struktur 

Struktur dari organisasi yang 

menerapkan kebijakan mempunyai 

suatu pengaruh penting pada proses 

implementasi. Dalam penelitian ini 

penulis maksudkan adalah struktur 

pengelola dari kebijakan pemungutan 

retribusi pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Sei Jang. Dari hasil 

pengamatan penulis struktur organisasi 

Puskesmas Sei Jang sudah cukup baik. 

b. Prosedur 

Prosedur merupakan cara atau alur 

kerja. Dalam penelitian ini penulis 

maksudkan adalah cara atau alur kerja 

para pelaksana yang melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pada tiap harinya 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Berdasarkan penjelasan dari salah 

satu informan di Puskesmas sai jang, 

dapat dilihat bahwasanya setelah 

pasien menerima pelayanan kesehatan 

maka pasien akan membayar di kasir 

dan uang retribusi tersebut akan disetor 

ke kas daerah setiap hari setelah 

direkap terlebih dahulu oleh bendahara 

penerimaan puskesmas. 

Berdasarkan keterangan tersebut, 

maka peneliti akan menjelaskan 

bagaimana alur proses pungutan 

retribusi pelayanan kesehatan hingga 

sampai ke KAS Daerah. Sebagai 

berikut : 

1. Pasien datang berobat ke 

Puskesmas, 

2. Petugas Puskesmas memberikan 

pelayanan kesehatan kepada 

pasien, 

3. Pasien membayar di kasir, 
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4. Kasir mengolah pemasukan, lalu 

meneruskannya ke Bendahara 

Penerimaan Puskesmas. 

5. Bendahara merekap lalu 

menyetorkan ke Kas Daerah, 

6. Bukti setor di serahkan ke 

DPPKAD Kota Tanjungpinang 

(Sumber : Data olahan peneliti). 

Berdasarkan data olahan peneliti 

tersebut, maka pelaksanaan retribusi di 

Puskesmas Sei Jang dapat dikatakan 

sudah cukup baik. 

E. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti 

dapat menyimpulkan Kulitas Pelayanan 

Kesehatan Pada Puskesmas Seijang Kota 

Tanjungpinang Tahun 2015. Maka peneliti 

mengambil beberapa kesimpulan dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Puskesmas Sei Jang telah 

mengimplementasikan Perda No 5 

Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa 

Umum khususnya mengenai retribusi 

pelayanan kesehatan dengan baik. 

2. Dari hasil penelitian telah diketahui 

alur proses pemungutan retribusi, yaitu 

dari petugas puskesmas memberikan 

pelayanan kesehatan, kemudian pasien 

membayar di kasir, dari kasir kemudian 

diserahkan ke bendahara penerimaan 

puskesmas dan direkap. Lalu 

bendahara penerimaan akan 

menyetorkannya ke Kas Daerah 

melalui bank BTN. Dan bukti setoran 

tersebut yang nantinya akan diserahkan 

ke DPPKAD Kota Tanjungpinang. 

3. Terkait pengimplementasian Perda No 

5 tahun 2012 tentang retribusi jasa 

umum tersebut, Puskesmas Sei Jang 

juga telah melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat atau pasien yang 

datang ke puskesmas. Sosialisasi 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti 

pemasangan spanduk dan lain 

sebagainya. 

4. Pelaksanaan retribusi pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Sei Jang juga 

telah berjalan dengan baik, meski 

dalam beberapa hal pelayanan masih 

mendapat keluhan dari masyarakat. 

Keluhan, kritik dan saran ini oleh 

puskesmas sei jang dijadikan upaya 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan kepada 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan mengenai permasalahan Kulitas 

Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 

Seijang Kota Tanjungpinang Tahun 2015. 

Maka peneliti dapat merekomendasikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Puskesmas Sei Jang harus 

meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan agar masyarakat atau pasien 

yang berobat ke Puskesmas Sei Jang 

merasa puas dengan pelayanan 

kesehatan yang diberikan. 

2. Untuk Pemerintah, Dinas Kesehatan 

maupun DPPKAD Kota 

Tanjungpinang harus lebih 

meningkatkan komunikasi antara 

sesame, terkait pelaksanaan retribusi 

pelayanan kesehatan. 
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3. Terkait pelayanan kesehatan, sudah 

seharusnya Dinas Kesehatan Kota 

Tanjungpinang dan Puskesmas Sei 

Jang saling berkoordinasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

4. Terkait pemungutan retribusi yang 

dilakukan Puskesmas Sei Jang, sudah 

seharusnya berkoordinasi langsung 

dengan DPPKAD Kota Tanjungpinang, 

dan yang pasti laporan retribusi juga 

harus jelas. 
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