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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas
daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai

Y

hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

DI

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan

RD

tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.
Berdasarkan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

DP

Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-
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t

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Potensi Daerah.
Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Potensi Daerah harus

ar

didasarkan pada Undang-Undang. 1

Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam
pemerintahan

et

penyelenggaraan

dan

pelayanan

kepada

masyarakat
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seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam
perpajakan dan potensi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat
terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajak
dan potensinya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Salah satu objek strategis pengenaan
potensi oleh provinsi adalah bidang pelayanan kesehatan. Secara yuridis,
Potensi jasa uaha di bidang pelayanan kesehatan sudah diatur dengan
Peraturan Daerah DIY No. 12 Tahun 2011 tentang Potensi Layanan kesehatan

1

Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Potensi Daerah

4

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016, khususnya
Pasal 4.
Pengaturan yang sudah sedemikian rigid dilakukan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, belum memberikan peningkatan
penerimaan retributi layanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.
Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadi penurunan drastis potensi
pendapatan layanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan di tahun

DI

Pendapatan Asli Daerah bidang Kesehatan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Y

2016, 2018, dan 2019, meskipun sempat naik di tahun 2017.
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(sumber: Dataku Bappeda DIY)2 tahun 2019: angka sementara

Penurunan pendapatan asli daerah tersebut perlu melihat beberapa factor
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diantaranya penurunan retribusi daerah akibat adanya kebijakan Badan
Layanan Usaha Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun
2012. Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) merupakan system yang
diterapkan oleh satuan kerja daerah atau satuan kerja perangkat daerah
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

Diunduh melalui http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian_data/index?page=2&perpage=10, pada hari Rabu 31 Juli 2019, pukul 18.05)
2

5

keuangan sebagai pengecuaian dari ketentuan Pengelolan keuangan daerah
pada umumnya, sebagaiman disebutkan dalam Pasal 1 Angka 58 Peraturan
Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum menambahan batasan pengertian BLUD
sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

Y

produktivitas.

DI

Tujuan BLUD adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

RD

bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek

DP

bisnis yang sehat. Sehingga yang diutamakan dalam BLUD adalah prinsip
public finance dan public service, terlebih BLUD diberi kewenangan untuk

ia
t

memungut bisaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa yang
diberikan, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74

ar

Tahun 2012.

Oleh sebab itu dapat dikaji lebih lanjut mengenai potensi pendapatan

et

layanan kesehatan baik yang diperoleh dari mekanisme retribusi maupun
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BLUD untuk melihat trend yang sudah ada dan memproyeksikannya di masa
yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang tersebut diatas, penulis mencoba merumuskan
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut.
1. Bagaimanakah trend pendapatan layanan kesehatan Daerah Istimewa
Yogyakarta?
2. Bagaimanakan proyeksi pendapatan layanan kesehatan di Daerah
Istimewa Yogyakarta?
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3. Usaha-usaha

apakah

yang

telah

dilakukan

untuk

meningkatkan

penerimaan Potensi Pelayanan Kesehatan?
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan kajian kebijakan Potensi Layanan kesehatan adalah
untuk memberikan dokumen dan arah kebijakan bagi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah DIY untuk menindaklanjuti hasil kajian rencana
kebijakan.

DI

Y

1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan kajian potensi layanan kesehatan dan
pelayanan kesehatan adalah untuk:

RD

a. melakukan kajian akademik secara mendalam dan komprehensif
mengenai arti penting Potensi Layanan kesehatan Dan Pelayanan

DP

Kesehatan; dan

b. melakukan kajian akademik untuk mengevaluasi serta merumuskan
rekomendasi terhadap Potensi Layanan kesehatan Dan Pelayanan

ia
t

Kesehatan.

adalah:

ar

1.4. Sasaran
Sasaran kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan Potensi Layanan kesehatan

proyeksi

pendapatan

layanan

kesehatan

berdasarkan

trend
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b. Diketahui

et

a. Diketahui trend pendapatan layanan di bidang kesehatan.
pendaptan yang sudah ada.
c. Diketahui persepsi masyarakat tentang fasilitas kesehatan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah DIY
d. Diketahui Faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan Potensi
Pelayanan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
e. Diketahui cara optimalisasi pendapatan layanan kesehatan.
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BAB II
METODOLOGI
2.1. Jenis Data
Proses mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menyusun Kajian
Kebijakan Potensi Pendapatan Pelayanan Kesehatan di DIY dilakukan dengan

Y

cara :

DI

2.1.1. Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan secara langsung dari data dinas dan

RD

atau Perangkat Daerah, khususnya Dinas Kesehatan DIY, Balai Pelatihan
Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan DIY, Badan Penyelenggara
Jaminan Kesehatan Sosial, Rumah Sakit Paru Respira DIY, Rumah Sakit

DP

Jiwa Ghrasia, Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset DIY, serta
Perangkat Daerah lain terkait lingkup pekerjaan ini. Data sekunder tersebut

ia
t

diperoleh dengan cara mengolah data sekunder, membaca ulang riset-riset
trend pendapatan pelayanan kesehatan, profil pelayanan kesehatan,

ar

keadaan pelayanan dan pengembangan pelayanan kesehatan,

dan/atau

membaca kembali rekaman data tentang pelayanan pengembangan dan

et

pelayanan kesehatan.
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2.1.2. Data Primer

Penggalian data primer dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
a. Metode Survei Lapangan
Metode survey merupakan bagian dari paradigm positivisme atau

postpositivisme. Positivisme mengasumsikan realitas yang diteliti sebagai
hal yang nyata yang dinampakkan oleh ciri-ciri objektif berupa keteraturan,
keterukuran dan kepastian, hukum sebab akibat, dan sebagainya (Guba
dan Lincoln, 2000-195). Pengetahuan berdasarkan paradigma ini disusun
berdasarkan logika deduktif dengan merangkai atau menempatkan teoriteori atau pengetahuan sebelumnya sebagai landasan penyusunan
8

hipotesis dan melakukan pengujian terhadapnya berdasarkan prinsip dan
teknik kuantitatif. Hasil temuan dinilai sebagai fakta dan dapat
digeneralisasi.

Posisi

peneliti

dalam

konteks

ini

adalah

sebagai

‘disinterested scientist’ yang tidak boleh memiliki keterlibatan dengan
obyek kajian karena dianggap berpotensi mengakibatkan bias.
Peneliti harus mematuhi sejumlah kaidah. Pertama, peneliti harus
membangun jarak dengan penelitiannya untuk menghindari bias. Kedua,
kaidah

yang

menyangkut

hasil

penelitian.

Hail

survey

umumnya

Y

digunakan untuk melakukan konfirmasi teoritik. Karena itu, salah satu

DI

tahapan riset diawali dengan menyusun kerangka teori dan kemudian
diturunkan ke dalam variable-variabel dan kerangkan operasional untuk

RD

diuji. Ketiga, survey juga dicirikan oleh tahapan riset yang terstruktur.
Logika penelitian survey yang bersifat hipothetico deductive memberikan

DP

gambaran yang jelas tentang rancangannya. Dalam metode survey, sampel
sudah ditentukan dari awal, sebelum peneliti melakukan penelitian di

ia
t

suatu daerah. Ke empat, kaidah yang terkait dengan pemaknaan terhadap
kebenaran. Dalam metode survey kebenaran dinilai relative mutlak.

ar

Tiga fungsi metode survei menurut de Vaus (1991:5-6) menggambarkan
karakteristik data. Survei dapat digunakan untuk memberikan gambaran

et

tentang data dan kecenderungan yang ada. Dalam hal ini, survei dapat
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menjelaskan berapa jumlah responden yang terlibat dalam penelitian,
bagaimana karakteristik mereka, berapa porsen yang berpendidikan
sarjana,

dan

sebagainya.

Dalam

jajak

pendapat,

survey

dapat

menggambarkan kecenderungan sikap public terhadap suatu isu tertentu.
Survei juga berperan menjelaskan adanya penyebab sebuah gejala atau
kecenderungan tertentu dari suatu fenomena. Survei dapat dimanfaatkan
untuk memahami penyebab sebuah gejala melalui perbandingan kasuskasus.

Contoh:

pendidikan

Peneliti

responden

dapat
dengan

melihat

bagaimana

kemampuan

kecenderungan

mengakses

internet,

mengindentifikasi kecenderungan sikap dengan latar belakang identitas
responden.
9

Survei dapat juga mengesplorasi relasi antarvariabel. Survey dapat
digunakan untuk menganalisis relasi sebab akibat. Sebagai contoh: survey
dapat digunakan untuk membuat prediksi mengenai pengaruh tingkat
pendidikan pada kemampuan mengakses internet. Namun, meski dapat
mengeksplorasi relasi tersebut, survey memiliki sejumlah keterbatasan, di
antaranya tidak cukup mampu menjelaskan kompleksitas fenomena relasi
sebab akibat secara komprehensif atau membahas secara kontekstual
munculnya problem tertentu.
survey:

berfungsi

untuk

memperoleh

gambaran

DI

descriptive

Y

De Vaus mengelompokkan survey menjadi dua macam yaitu: Pertama,
atau

kecenderungan umum mengenai trend pendapatan atau usaha-usaha yang

RD

telah dilakukan responden mengenai suatu isu dalam hal ini. Berger
mengungkapkan bahwa survey jenis ini mendesripsikan populasi dengan
status

perkawinan,

DP

menyajikan informasi mengenai aspek demografi-umur, jenis kelamin,
pekerjaan,

etnik,

pendapatan,

agama

dan

ia
t

menghubungkan informasi mengenai opini, kepercayaan, nilai, perilaku
terkait dengan kewirausahaan.

ar

Analitically explanatory survey berfungsi untuk menjelaskan hubungan
kausal untuk menjelaskan mengapa keadaan tertentu terjadi. Survei jenis

et

ini umumnya dengan descriptive survey. Apabila peneliti mengharapkan
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penjelasan yang lebih mendalam atau menemukan alasan atau latar
belakang sebuah keadaan, barulah explanatory survey digunakan.
b. Observasi atau Pengamatan
Melakukan pengamatan pada subyek yang akan diteliti berkaitan

dengan pendapatan layanan kesehatan.. Sehingga penyusun dapat lebih
menyelami factor-aktor yang mempengaruhi pendapatan ppelayanan
kesehatan pada instansi terkait.
c. Teknik Obervasi
Guba dan Lincoln (1981) menjelaskan bahwa teknik observasi
diperlukan dalam penelitian disebabkan oleh beberapa faktor: pertama,
teknik observasi berdasarkan pengalaman dapat dipergunakan untuk
10

menguji sesuatu kebenaran data; Kedua, memperhatikan dan mencatat
perilaku dan kejadian sebenarnya dari subjek; Ketiga, menentukan
reliabiltas data yang diungkapkan oleh subjek; Keempat, peneliti mampu
memahami situasi yang rumit; dan Kelima, observasi boleh menjadi alat
komunikasi yang penting, apabila teknik komunikasi lain tidak mungkin
dilakukan. Teknik observasi ini memungkinkan pemahaman secara
bersama (peneliti-subjek) yang bermanfaat sekiranya dicatat atau direkam
dipergunakan secara bergantian dalam penelitian ini.

DI

d. Wawancara

Y

selama observasi dilakukan. Teknik observasi dan observasi partisipan

Kajian ini juga memandang penting untuk menyusun pertanyaan yang

RD

lebih terbuka untuk mendapatkan gambaran secara aktual. Metode
wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum
narasumber

atau

responden

DP

digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu
tertentu.

Data

yang

dihasilkan

dari

ia
t

wawancara dapat dikategorikan sebagai sumber primer karena didapatkan
langsung dari sumber pertama. Proses wawancara dilakukan dengan

ar

mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden tertentu.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tersebut

et

biasanya telah terstruktur secara sistematis agar didapatkan hasil
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wawancara yang lebih spesifik dan terperinci. Walaupun adakalanya
wawancara berlangsung tidak terstruktur atau terbuka sehingga menjadi
sebuah diskusi yang lebih bebas. Dalam kasus ini tujuan pewawancara
mungkin berkisar pada sekedar memfasilitasi narasumber atau responden
untuk berbicara (Blaxter et.al,2006: 258-259). Wawancara yang lebih
terbuka sering kita lihat dalam acara talkshow. Namun demikian,
wawancara terstruktur tetap lebih baik untuk mendapatkan data yang
lebih spesifik. Oleh karena itu kajian perlu menyusun pertanyaan
panduan.
e. Focus Group Discussion
Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi

Kelompok

Terarah
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merupakan bentuk kegiatan pengumpulan data melalui wawancara
kelompok dan pembahasan dalam kelompok sebagai alat/media paling
umum digunakan dalam penyusunan kajian kebijakan. FGD akan
dilakukan sebanyak tiga kali, yakni: Pertama, setelah penyusunan draft
laporan pendahuluan dibuat. Ini dimaksudkan menerima masukan dari alat
kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan Perangkat
Daerah. Masukan DPRD dan SKPD akan mempunyai arti penting sebagai
penyempurnaan kajian kebijkan dalam bentuk laporan. Kedua, setelah

Y

penyusunan draft laporan antara. Ini berperan untuk menyempurnakan
dan SKPD.

DI

kajian kebijkan dalam bentuk laporan. FGD juga dilakukan bersama DPRD
FGD terakhir akan dilakukan setelah Laporan akhir dengan

RD

melibatkan pemangku kepentingan lebih luas.
f. Study Kepustakaan

DP

Studi pustaka, menurut Nazir (2013, h. 93) teknik pengumpulan data
dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literaturliteratur,

ia
t

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan
masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-

ar

dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari
berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini

et

juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan
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sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan.
Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet,
membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan
perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.
2.2. Metode Penelitian yang Diadopsi
Dalam beberapa jurnal, buku dan makalah kerja, terdapat beberapa tulisan
penggabungan kuantitatif dan kualitatif yang bisa dirujuk. Terdapat beberapa
istilah dalam literatur penelitian ekonomi dan bisnis (atau ilmu sosial pada
umumnya) terkait dengan potensi pendapatan penggabungan penelitian
kuantitatif dan kualitatif, diantaranya adalah combining (mengkombinasi),
12

mixing

(mencampur),

merging

(menggabung),

dan

integrating

(memadu).

Kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif masih merupakan isu yang
relevan dalam berbagai bidang ilmu, terutamanya ilmu sosial dalam pengertian
luas maupun bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Istilah tersebut merujuk pada
pengertian yang sama.
Sesudah kata tersebut, kebanyakan diikuti dengan kata methodologies
(Curral et.al, 1999), Pofi & Jackie (2002), method (Varelli& Greene, 1997),
approaches (Amaratunga et.al, 2002; Bazeley, 2004), research (Hulme, 2007)

Y

dan survey and case study (Gable, 1994), sampling, data collection, dan analysis

DI

techniques (Sandelowski, 2000; Coviello, 2005), data (Driscoll, et.al, 2007).
Keseluruhan penggabungan sangat hati-hati untuk menggunakan istilah,

RD

terutamanya “paradigm”, “philoshopy”, “ontology”. Hal ini menampilkan suatu
kenyataan bahwa “combination” atau “mixed method” tidak pernah dilakukan

Se
kr

et

ar

ia
t

DP

pada level keyakinan dan filosofi/paradigma atau ontologi-nya.

Gambar 2. Bawang Penelitian (Mark Saunders, Philip Lewis and
Adrian Thornhill, 2009)

13

Proses penelitian kuantitatif dan kualitatif mempunyai unsur-unsur yang
berlapis-lapis menyerupai lapisan bawang merah (research “onion”), Saunders,
et.al (2009). Penelitian kuantitatif dan kualitatif bukan hanya persoalan
perbedaan data. Ini melibatkan perbedaan yang sangat luas dari teknikprosedur, waktu dan pilihan-pilihan. Bahkan lapisan tertinggi “bawang
penelitian” terdiri filosofi, pendekatan, dan strategi. Oleh karena itu, setiap
penelitian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang paradigma,
pendekatan dan strategi tersebut.

Y

Pada unsur-unsur penelitian atau bawang penelitian di atas, Saunders,

DI

et.al. (2009) menyatakan bahwa tidak mungkin penelitian adalah gabungan
antara paradigma/filsafat dan pendekatannya (induksi dan deduksi). Jalan

RD

penggabungan dimungkinkan berkaitan dengan strategi, pilihan metode, teknik
dan prosedur. Paradigms cannot be mixed hence mixed methods is untenable

DP

(“incompatibility” thesis), Creswell (2009). Lebih lanjut, Sandelowski (2000: 246247) menyatakan bahwa:

et

ar

ia
t

Combination or mixed-method studies are concretely operationalized at the
technique level, or the shop floor, of research: that is, at the level of sampling,
data collection, and data analysis. Mixed-method studies are not mixtures of
paradigms of inquiry per se, but rather paradigms are reflected in what
techniques researchers choose to combine, and how and why they desire to
combine them.
Uraian di atas menampilkan bahwa metode campuran adalah operasi konkrit

Se
kr

pada tingkat teknik penelitian yang digunakan. Teknik kualitatif dan kuantitatif

yang digunakan bersama-sama, komponen desain yang berbeda atau secara eksplisit
terintegrasi (Caracelli & Greene, 1997).

2.3.Ruang Lingkup Analisis
Responden Aktual Survei

dalam

lingkup

wilayah

Daerah

Istimewa

Yogyakarta. Dalam rangka penyusunan Kajian Kebijakan Potensi Pendapatan
Pelayanan Kesehatan di DIY ini, responden yang akan disurvei adalah:
a. Dinas Kesehatan DIY
b. Balai Pelatihan Kesehatan DIY
c. Balai Laboratorium Kesehatan DIY
14

d. Rumah Sakit Paru Respira DIY
e. Rumah Sakit Jiwa Ghrasia
f. Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset DIY.
g. Badan Pelatihan Jaminan Kesehatan Sosial
Responden ini diwawancara dan dengan mengisi kuisioner untuk mendapatkan
persepsi masyarakat Kebijakan Potensi Pendapatan Pelayanan Kesehatan di
DIY.
2.3.1. Cakupan Survei

Y

Survei ini akan meliputi persoalan persepsi dan keadaan pelayanan

DI

kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah DIY. Hal ini dipergunakan
untuk mendapatkan masukan untuk menyusun kajian. Persepsi masyarakat

RD

tentang pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah DIY dan
trend maupun proyesi pendapatan di bidang kesehatan menjadi acuan utama
untuk melihat hal tersebut adalah:

DP

memahami praktek empiris potensi pendapatan. Variabel yang digunakan

ia
t

a. Persepsi Perangkat Daerah tentang Pendapatan Pelayanan Kesehatan
di DIY

ar

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi
manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di
Persepsi

mengandung

et

sekitarnya.

pengertian

yang

sangat

luas,

Se
kr

menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi
yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung
makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi
adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang
mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.
Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah
kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk
menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia.
Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan.
Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif

15

maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang
tampak atau nyata.
Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan
suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus
yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang
berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.
Respon sebagaiakibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan
berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon

Y

dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.

DI

Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir , pengalamanpengalaman.
yang

dimiliki

individu

tidak

sama,

RD

Pengalaman

maka

dalam

mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda

DP

antar individu satu dengan individu lain. Setiap orang mempunyai
kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang

ia
t

berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor,
diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya.

ar

Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu
objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat

et

indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi

Se
kr

baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam
alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika
adastimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi
merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang
terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).
Jalaludin Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan
tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan
menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman
(2005:

23)

menyatakan:

“persepsi

merupakan

suatu

proses

menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui
sistem alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi
16

yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera,
pengenalan pola, dan perhatian.
Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa
persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga
terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu
sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera
yang

dimilikinya.

Persepsi

perangkat

daerah

tentang

pendapatan

pelayanan kesehatan merupakan suatu proses menginterpretasikan atau

Y

menafsir informasi mengenai penilaian pelayanan kesehatan yang sudah

RD

2.4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data
2.4.1. Teknik Analisa Data

DI

dilakukan perangkat daerah.

Teknik analisis data adalah cara memudahkan pemberian makna
tahap

yaitu:

pertama,

teknik

DP

kepada data yang tersedia. Dalam kajian ini, teknik analisis terdiri dari tiga
menampilkan

data

sekunder

untuk

menganalisis kebijakan potensi pendapatan pelayanan kesehatan di DIY.

ia
t

Kedua, menampilkan data primer yang diperoleh dari kuisioner dan

ar

didukung data-data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara
mendalam. Ketiga, menganalisis trend pendapatan pada kurun waktu

et

tertentu, melakukan peramlan pendapatan untuk tahun yang akan dating,
factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Secara terperinci, teknik

Se
kr

analisis data dijelaskan dalam bagian berikut.
1. Analisis Data Sekunder
Metode analisis data sekunder (ADS) memiliki dua pengertian dasar

yakni analisis isi dan analisis data sekunder. Kedua jenis penelitian
tersebut hanya berbeda pada masalah sumber datanya. Jika analisis isi,
sumber datanya berupa media massa, buku atau karya seni, maka analisis
data sekunder menggunakan data sekunder yang banyak disediakan di
instansi atau lembaga-lembaga milik pemerintah atau swasta. Hal yang
perlu diperhatikan dalam memanfaatkan data sekunder ini adalah pada
masalah validitas dan reliabilitas data yang

akan digunakan.

Ada
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beberapa

langkah

menggunakan

yang

perlu

dilakukan

dalam

proses

analisis

data

sekunder.

Langkah

penelitian

tersebut

yaitu:

merumuskan masalah; menentukan unit analisis; menguji atau mengecek
kembali ketersediaan data; melakukan studi pustaka; mengumpulkan
data; mengolah data sekunder; menyajikan data dan memberikan
interpretasi; dan menyusun laporan hasil penelitian.
2. Analisis Data Primer
a. Analisis Runtut waktu dan Peramalan (Trend)
trend

adalah

pendekatan

dengan

menggunakan

Y

Analisis

DI

perbandingan keuangan instansi dari waktu ke waktu (misal dari tahun
ke tahun).3 Jika trend baik maka dapat diasumsikan bahwa kinerja

RD

perusahaan relatif baik dan begitu pula sebaliknya. Menurut Yaqub
Ibrahim dalam bukunya Studi Kelayakan Bisnis menegaskan “Trend
satu

peralatan

statistik

yang

DP

adalah

dapat

digunakan

untuk

memperkirakan keadaan di masa yang akan datang berdasarkan data

ia
t

masa lalu”.4

Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya Analisa Laporan

ar

Keuangan mengatakan bahwa “Analisis trend atau tendensi merupakan
analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase

et

tertentu. Dalam analisis trend dapat dilakukan dengan menggunakan

Se
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analisis horizontal atau dinamis, data yang digunakan adalah data tahun
atau periode”.5 Jadi dapat disimpulkan, analisis trend merupakan suatu
metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau
peramalan pada masa yang akan datang. Untuk ini dibutuhkan berbagai
macam data untuk memperoleh informasi yang cukup banyak dan dalam
jangka waktu yang cukup panjang, sehingga dari analisis tersebut dapat
diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor

Lukas Setia Atmadja, Teori dan Praktek Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: Andi, 2008), h.
418
4 Yacob Ibrahim, Studi Kelayakan Bisnis, cet. 2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 60
5 Kasmir, Analisa Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 114.
3
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apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara
teoritis,

dalam

analisis

time

series

(runtun

waktu)

yang

paling

menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau datadata yang dikumpulkan.
Dengan kata lain, trend adalah gerakan dari data deret berkala selama
beberapa tahun dan cenderung menuju pada satu arah, dimana arahnya
bisa naik, mendatar maupun menurun. Rasio keuangan Analisis time
series adalah analisis terhadap data historis untuk melihat trend yang

Y

mungkin timbul. Trend angka selanjutnya dianalisis guna mengetahui

DI

apa yang terjadi. Trend perusahaan sebaiknya dibandingkan dengan
trend industri apakah sudah bergerak lebih baik dari trend industri.

RD

Jenis analisis trend yang digunakan dala kajian potensi pedapatan
pelayanan kesehatan adalah Free hand method (metode dengan bebas)

DP

Metode dengan bebas merupakan cara yang paling mudah, tetapi sifatnya
sangat subjektif, maksudnya kalau ada lebih dari satu orang diminta

ia
t

untuk garis trend dengan cara ini diperoleh garis trend lebih dari satu.
Sebab masing-masing orang mempunyai pilihan sendiri sesuai dengan

ar

anggapannya, garis mana yang mewakili scatter diagram (kumpulan titiktitik koordinat (X, Y); X = variabel waktu.6

et

b. Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threat)

Se
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Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal
suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk
merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi
peniaian

terhadap

faktor

kekuatan

(Strength)

dan

kelemahan

(Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang
(Opportunity) dan tantangan (Threaths).
Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan
oleh Kearn menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah

Dian Adila Putra, “Analisis Trend Laba PT. Bank Muamalat Tbk,” (Skripsi, IAIN SU, 2009), h.
31
6
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kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak
sebelah kiri adalah faktor interna (Kekuatan dan Kelamahan). Empat
kotak lainnya merupakan kotak isu-isustrategis yang timbul sebagai

RD

DI

Y

hasil titik pertemua antara faktor-faktor internal dan eksternal.

. (Sumber: Hisyam, 1998)
Sel A: Comparative Advantages

DP

Keterangan:

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang

ia
t

sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk
bisa berkembang lebih cepat.

ar

Sel B: Mobilization

et

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini
harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan
organisasi

Se
kr

kekuatan

untuk

Comparative

Advantage

Divestment/Investment Damage Control Mobilization memperlunak
ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman
itu menjadi sebuah peluang.

Sel C: Divestment/Investment
Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan
peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada
situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun
tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup
untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah
20

(melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau
memaksakan menggarap peluang itu (investasi).
Sel D: Damage Control
Sel ini merupaka kondisi yang paling lemahdari semua sel karena
merupakan

pertemuan

antara

kelemahan

organisasi

dengan

ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan
membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus
diambil adalah Damage Control (mengendalikan kerugian) sehingga

Y

tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

DI

c. Analisis Data Kualitatif

Analisis data merupakan teknik untuk memberi makna kepada

RD

catatan, pernyataan dan perilaku subjek. Dengan kata yang lebih
tepat, analisis data ialah proses mengidentifikasi tema dan

DP

menyusun gagasan yang ditampilkan oleh data (Bogdan dan Taylor,
1984:137). Tahap ketiga analisis data ini berdasar pada wawancara,

ia
t

dan observasi untuk memperkuat hasil penelitian kuantiatif.

ar

2.5..Lokasi Kegiatan dan Gambaran Obyek Penelitian
2.5.1. Balai Pelatihan Kesehatan DIY

et

Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun 2008 tentang

Se
kr

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas
Kesehatan. adalah Unit Pelaksana Teknis SKPD Dinas Kesehatan DIY
merupakan organisasi penyelenggara yang bertugas untuk merencanakan,
menyelenggarakan

dan

mengevaluasi

pelatihan

bagi

aparatur

dan

masyarakat. Mengacu kepada pengembangan visi Dinas Kesehatan maupun
Bapelkes DIY serta tugas dan fungsi yang diemban, tahun 2011 telah
dilakukan perubahan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan,
menggali kembali sekaligus membuktikan keberadaan potensi yang dimiliki.
Dimulai dengan intensifikasi pemasaran dan pengembangan jejaring yang
lebih luas dengan maksud menjaring potensi pasar yang ada di sektor diklat
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masyarakat dan advokasi untuk menjaring potensi di lingkup aparatur.
Manajemen pelayanan diakselerasi untuk siap dalam mengadopsi dan
mengelola peningkatan kualitas pelayanan dengan cara mengembangkan
seluruh sub unit dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki agar lebih
adaptif, penataan retribusi, diversifikasi dan inovasi jenis pelayanan,
kurikulum,

metode-metode

baru,

perubahan

manajemen

pelayanan,

pengembangan kemampuan adaptasi model pembelajaran yang lebih cepat
menyesuaikan kebutuhan konsumen, proses yang lebih mudah dan lain

Y

sebagainya.

DI

Mulai tahun 2012 dilakukan kajian untuk mengembangkan Bapelkes DIY
menjadi PPK-BLUD yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas

RD

berbagai tantangan yang dihadapi Bapelkes terutama dalam memberikan
totalitas pelayanan kepada pelanggan. Model ini pernah digagas pada tahun

DP

2007-2009 namun belum memberikan hasil mengingat masih adanya
keraguan dalam pengembangannya. Namun demikian dengan adanya

ia
t

pembuktian dalam 2 tahun terakhir terkait dengan capaian Pendapatan Asli
Daerah Bapelkes DIY yang selalu melebihi target membuktikan adanya

ar

peluang pengembangan Bapelkes DIY.

Pada tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor
pada

Dinas

Kesehatan

yang

melaksanakan

penerapan

Pola

Se
kr

Daerah

et

169/KEP/2014 Bapelkes DIY ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan
status bertahap. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada
SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 3 PPKBLUD

bertujuan

untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah
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dan atas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
2.5.2. Balai Laboratorium Kesehatan DIY
Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta berdiri sejak tanggal 25
Januari 1950. Pada awalnya, laboratorum ini merupakan Laboratorium
Assaineering DIY yang berada di bawah Fakultas Teknik Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 25 Januari 1950 laboratorium ini

Y

menerima gabungan dari bagian Kimia Laboratorium Pusat Klaten dan

DI

disebut Laboratorium Umum atau Laboratorium Kesehatan Yogyakarta (SK
Kemenkes No : 126/Secr.Dj/64 tanggal 25 Januari 1950), beralamat di Jl.

RD

Polowijan, Ngasem, Yogyakarta. Bagian yang dimiliki adalah Kimia (termasuk
Hortus Medicus di Tawangmangu), Bakteriologi, Serologi, dan Kesehatan

DP

Teknik serta dipimpin oleh Prof. Dr. Sardjito. Pada tanggal 1 Januari 1952
nama Laboratorium diubah menjadi Laboratorium Kesehatan Daerah

ia
t

Yogyakarta (Labkesda) dengan wilayah kerja meliputi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian Selatan.7

ar

Pimpinan laboratorium pertama kali adalah M. Soepadi Sastrodarsono
dengan supervisor Prof. Dr. Sardjito. Pada bulan Agustus 1952, Bagian Kimia,
Sedangkan

bagian

Kesehatan

Teknik

bergabung

dengan

Se
kr

Yogyakarta.

et

Bakteriologi, dan Serologi pindah menempati lokasi di Jl. Malioboro 16
Laboratorium Ilmu Kesehatan Teknik Bandung pada tanggal 1 Juli 1953.
Sejak 1 Maret 1960, Laboratorium Kesehatan Daerah menempati bekas
Dalem Ngadinegaran MD VII / 48 Yogyakarta atau sekarang Ngadinegaran MJ
III / 62 Yogyakarta bersama dengan Sekolah Penjenang Kesehatan Tingkat F
(SPKF). Bulan Juni 1974 Laboratorium Kesehatan Yogyakarta ditetapkan
sebagai nama dari Laboratorium Kesehatan Daerah. Berdasarkan SK
Kemenkes RI No. 142/Menkes/SK/IV/1978, pada tanggal 28 April 1978
Defi Monicha, “Perbedaan Persepsi Antar Kelompok Pelanggan Terhadap Mutu Pelayanan Di
Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta”, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2016, diunduh dari
http://etd.repository.ugm.ac.id/ pada hari Kamis 19 September 2019, hlm. 1
7
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Laboratorium Kesehatan Yogyakarta berubah menjadi Balai Laboratorium
Kesehatan Yogyakarta (BLK Yogyakarta). Sesuai Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 25
tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah
Otonomi, maka Balai Laboratorium.8
Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang semula dikelola oleh
Pusat

melalui

Kantor

Wilayah

Departemen

Kesehatan

Provinsi

DIY

diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DIY. Saat ini, berdasarkan Peraturan

Y

Gubernur DIY No. 60 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

DI

Gubernur DIY No. 47 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
dan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Kesehatan, Balai Laboratorium

RD

Kesehatan Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DIY yang menyelenggarakan

DP

pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan, berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa

ia
t

Yogyakarta. Sejak berlakunya otonomi daerah, Balai Laboratorium Kesehatan
Yogyakarta yang sebelumnya merupakan UPT Departemen Kesesehatan

ar

diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Balai laboratorium
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et

Kesehatan Yogyakarta, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

8

Ibid, hlm 2
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Y
DI
RD
DP
ia
t
ar
et

(sumber: Tesis Defi Monica, UGM)
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2.5.3. RSJ Ghrsia
1. Sejarah

Sebelum diresmikan menjadi Rumah Sakit Grhasia, sejak masa

berdirinya sebagai Koloni Orang Sakit Jiwa (KOSJ) pada tahun 1938, RS
Grhasia telah melewati 3 masa dengan proses yang sangat panjang yaitu
masa perjuangan (periode 1938-1945), masa perintisan (periode 19451989) dan masa pengembangan (1989-sekarang).
a. Masa Perjuangan
Pada awal berdirinya, yaitu pada tahun 1938 berupa Rumah Perawatan
atau Koloni Orang Sakit Jiwa (KOSJ) Lalijiwo, di bawah pengawasan
25

Rumah Sakit Jiwa Pusat Kramat Magelang dengan status kepemilikan
milik Kasultanan Ngayokjakarta Hadiningrat KOSJ Lalijiwo menempati
areal tanah seluas 104.250 m2 di Jalan Kaliurang Km.17 Pakem, Sleman,
Yogyakarta. Saat itu merupakan tempat yang terpencil serta jauh dari
kota, yang merupakan ciri khusus lokasi Rumah Perawatan Orang Sakit
Jiwa bentukan Pemerintah Hindia Belanda. Sebagai tenaga perawat
adalah para Penjaga Orang Sakit (POS) yang bukan berlatar pendidikan
perawat. Baru pada Bulan Mei 1938, Pemerintah Hindia Belanda

Y

menugaskan kepada Soedjani sebagai koordinator / Kepala KOSJ Pakem.

DI

Sebelumnya Soedjani adalah seorang penjenang kesehatan yang bertugas
di Rumah Sakit Jiwa Kramat Magelang. Pada saat itu, KOSJ Lalijiwo telah

RD

merawat pasien sebanyak 60 orang, yang terdiri dari bangsa Indonesia
dan Tionghoa saja. Perawatan bersifat kuratif / pengobatan saja dengan

DP

pelayanan rawat inap yang masih bersifat custodial ( tertutup dan isolatif
) serta terapi masih sangat terbatas. Sedangkan pasien berkebangsaan

ia
t

Belanda harus dirawat di RS Jiwa Kramat Magelang. Tahun 1942 Jepang
masuk dan menduduki ibukota RI di yogyakarta. Sejak saat itu terjadi

ar

perubahan situasi yang tidak menentu yang berakibat terjadi kekurangan
bahan makanan dan juga obat-obatan sehingga banyak pasien yang sakit

et

dan kemudian meninggal. Untuk pengobatan, waktu itu diupayakan juga

Se
kr

memakai obat-obatan tradisional dari tumbuh-tumbuhan yang diperoleh
dari desa di sekitar KOSJ berada.
b. Masa Perintisan

Pada tahun 1945, setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya,

mulailah Pemerintah Propinsi DIY memberikan biaya operasional,
sehingga sedikit demi sedikit KOSJ Lalijiwo bangkit kembali. Hasil
pertanian, perikanan, dan peternakan dapat dikelola lagi untuk
kepentingan KOSJ. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena
pada bulan Desember 1948 terjadi agresi Belanda ke daerah Ibukota RI
di Yogyakarta dan keberadaan KOSJ terancam kembali.
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Atas perintah dr. KRT Martohusodo selaku Inspektur Kesehatan
Dinas Kesehatan Rakyat (DKR) Yogyakarta kemudian disiapkan tempat
perawatan darurat KOSJ Lalijiwo berupa tempat pengungsian yang jauh
dari jalan raya yang sekaligus bisa digunakan untuk menolong korban
peperangan.

Berkat

kerjasama

dengan

pamong

desa

setempat,

terwujudlah tempat perawatan darurat yang berlokasi di desa Sempu dan
desa Sumberejo, Kelurahan Pakembinangun. Tetapi karena dirasa kurang
aman, kemudian pindah lagi ke tempat yang lebih jauh dari jalan raya,

Y

yaitu didesa Potrowangsan, Kelurahan Candibinangun.
Kelurahan

Candibinangun

sampai

tentara

DI

Hanya 1 hari saja kemuadian pindah lagi ke Desa Dawung,
Belanda

ditarik

dari

RD

Yogyakarta. Adapun kebutuhan bahan makanan bagi pegawai dan
penderita yang dirawat di KOSJ Lalijiwo diperoleh dari bantuan warga
Sedangkan

DP

masyarakat yang termasuk dalam Asisten Wilayah Pakem dan Turi.
kebutuhan

obat-obatan

mendapat bantuan

dari

DKR

ia
t

Yogyakarta yang harus diambil tiap 15 hari sekali. Pada bulan Juli tahun
1949 KOSJ Lalijiwo kembali menempati rumah perawatan semula yang

ar

berlokasi di jalan Kaliurang ( sekarang RSJ Grhasia ) dalam kondisi
bangunan yang berantakan, tinggal 1 ( satu ) bangunan saja yang layak

et

dan bisa ditempati untuk perawatan sekaligus poliklinik.

Se
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Pada bulan September 1949, KOSJ Lalijiwo mulai menerima biaya
operasional

kembali

dari

Pemerintah

Provinsi

DIY

dan

mulai

mengaktifkan kembali pegawai-pegawainya sehingga berjumlah 48 orang.
Sejak saat itu KOSJ mulai merintis kembali usahanya yaitu tetap merawat
pasien dengan gangguan jiwa disamping juga menerima pasien umum
yang berobat jalan. Sebagai kepala KOSJ Pakem tetap dipercayakan
kepada

Soedjani

kelangsungan

dan

hidup

atas
rumah

pengabdian
perawatan

beliau

dalam

tersebut,

memimpin

beliau

diberi

penghargaan berupa nama kalenggahan sehingga nama lengkapnya
menjadi Raden Wedono Soedjani Saronohardjosoenoto (R.W. Soedjani).
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Pada bulan Mei 1966, R.W. Soedjani pensiun dan sebagai
koordinator / kepala KOSJ Lali Jiwo Pakem diserahkan kepada Muh. Judi
sampai tahun 1968. Kemudian berturut-turut koordinator / kepala KOSJ
adalah Bakat (periode tahun 1968-1970), Somad (periode tahun 19701974), Bapak Guritno (periode tahun 1974-1981). Kecuali Guritno yang
seorang perawat jiwa, koordinator KOSJ Lalijiwo sebelumnya adalah
seorang penjenang kesehatan. Sejak tahun 60-an Rumah Sakit Lali Jiwo
tidak lagi dibawah pengawasan RSJ Magelang tetapi sebagai dokter

Y

konsultan mendapat bantuan dari Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta,

DI

sekaligus sebagai dokter pembimbing Co-Assisten (calon dokter) yang
dilaksanakan pada tahun 1971.

RD

praktek di Rumah Sakit “Lali Jiwo“. Akan tetapi kesepakatan tertulis baru
Dalam perkembangan selanjutnya KOSJ Lali Jiwo tidak hanya
rumah

perawatan

saja

tetapi

DP

sebagai

sekaligus

sebagai

tempat

pengobatan dibawah pengawasan FK UGM, sehingga KOSJ Lali Jiwo

ia
t

menjadi lebih dikenal dengan sebutan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lali Jiwo
Pakem dengan kapasitas tempat tidur 100 buah , jumlah tenaga 60 orang

ar

yang terdiri dari 2 orang perawat jiwa, 1 orang Penjenang Kesehatan (PK)
jiwa dan sisanya adalah Penjaga Orang Sakit (POS). Adapun secara medis

Se
kr

DIY.

et

teknis RSJ Lalijiwo bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi
Mulai saat itu, sekitar tahun 1973 / 1974, Pemerintah Pusat

melalui Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan RI telah
memperhatikan keberadaan RSJ Lali Jiwo Pakem dengan meletakkan
landasan-landasan yang kokoh bagi perkembangan suatu instansi
kesehatan jiwa yang modern, dimana kesehatan jiwa sebagai suatu
bagian integral dari kesehatan dan bagi seluruh masyarakat, sehingga
sedikit demi sedikit mulai ada pembenahan terutama di bidang
pengelolaan Rumah Sakit. Pada tahun 1975, atas bantuan tenaga medis
dari Fakultas Kedokteran UGM, RSJ Lalijiwo Pakem ditunjuk sebagai
pembina program integrasi kesehatan jiwa ke puskesmas untuk Provinsi
28

DIY sampai dengan sekarang. Dan pada tahun 1976 untuk pertama
kalinya RSJ Lalijiwo Pakem memperoleh fasilitas kendaraan berupa mobil
ambulance dari pemerintah Provinsi DIY.9
c. Masa Pengembangan
1) Periode dr. Prajitno Siswowiyoto (1981-1987)
Sejak tahun 1981, dibawah kepemimpinan dr Prajitno Siswowiyoto,
SpKJ (Periode 1981-1987), RSJ Lali Jiwo semakin berkembang dengan
berpedoman pada 3 usaha pokok kesehatan jiwa yang dikenal dengan Tri

Y

Upaya Bina Jiwa dimana sistem pelayanan pasien berpegang pada konsep

DI

psikiatri modern yakni upaya kesehatan jiwa meliputi prevensi, promosi,
kurasi, rehabilitasi.
secara

bertahap

kegiatan

dilaksanakan

RD

Kemudian

secara

intramural (di dalam gedung) dan ekstramural (di luar gedung) dengan

DP

berorientasi masyarakat dan berprinsip menyiapkan penderita kembali ke
masyarakat melalui terapi kerja. Bahkan oleh WHO dipersiapkan sebagai

ia
t

salah satu pusat terapi kerja dan rehabilitasi orang sakit jiwa disamping
Rumah Sakit Jiwa di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makasar. Pada saat

ar

itu RSJ Lalijiwo mulai mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat berupa
Proyek Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa antara lain untuk

et

pengadaan obat-obatan, alat play terapi, meubelair, pakaian pasien , linen

Se
kr

RS, pembangunan gedung, dsb. Disamping itu juga mulai diberlakukan
kebijaksanaan pemerintah dalam hal pengangkatan tenaga medis dan
paramedis

baik

dengan

status

dipekerjakan

(DPK)

ataupun

diperbantukan (DPB) sehingga mulai ada penambahan tenaga di RSJ
Lalijiwo khususnya tenaga medis dan paramedis.
Pada

tahun

1981

Pemerintah

Provinsi

DIY

mulai

menata

kelembagaan RSJ melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1981 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiw a”Lali Jiwo”.

Diakses melalui http://grhasia.jogjaprov.go.id/halaman/1/profil.html , pada hari Kamis 18
September 2019 pukul 17.58 WIB
9
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Kedudukannya tidak lagi merupakan unit pelaksana teknis Dinas
Kesehatan Provinsi DIY tetapi merupakan unit pelaksana teknis daerah
yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah
Provinsi DIY dengan klasifikasi Rumah Sakit tipe B. Terhadap Dinkes
Provinsi DIY hanya bersifat hubungan koordinatif di bidang program
kesehatan jiwa. Dan sejak itu sebutan untuk kepala Rumah Sakit adalah
Direktur RSJ Lali Jiwo Pakem.10
2) Periode dr. Musinggih Djarot Rouyani (1987-1999)

Y

Dibawah kepemimpinan dr. Musinggih Djarot Rouyani SpKJ, pada

DI

tahun 1989 bersamaan dengan perubahan kelas Rumah Sakit dari tipe B
ke tipe A oleh Pemerintah Provinsi DIY istilah / nama Rumah Sakit Jiwa

RD

Lali Jiwo dihilangkan sehingga menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)
Provinsi DIY melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

DP

Nomor 14 Tahun 1989.Periode dr. Boedi Boedaja, A.M, Sp.KJ (1999-2004)
Pada tahun 2000, RSJD Provinsi DIY mendapatkan akreditasi
tgl.

19

Desember

ia
t

Penuh Tingkat Dasar melalui SK Dirjen Yanmed No: YM 0003.2.2.5164
2000.

Secara

bertahap

dibangun

arah

dan

ar

kebijaksanaan sistem pelayanan kesehatan jiwa serta pembenahannya,
baik teknis maupun administratif. Rumah sakit tetap mengacu kepada
keluarga

dan

masyarakat

beserta

lingkungannya

dan

Se
kr

individu,

et

paradigma sehat dengan upaya antara lain meningkatkan kesehatan jiwa
mendorong masyarakat untuk peduli kepada kesehatan jiwa. Pada tahun
2002 disusun suatu rencana pengembangan (master plan) bekerja sama
dengan Fakultas Teknik UGM yang berbasis pada kondisi riil yang
dihadapi Rumah Sakit guna mengantisipasi kurun waktu mendatang.
Salah satu arah pengembangan visi strategik rumah sakit adalah menjadi
rumah sakit unggulan untuk pelayanan psikiatrik dan NAPZA di DIY dan
Jawa Tengah pada tahun 2008.

10

Ibid
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Dan salah satu upaya pembenahan diri yang mendasar adalah
dengan merubah image Rumah Sakit Jiwa melalui penggantian nama dan
logo rumah sakit melalui sayembara kepada publik untuk memaknai
substansi layanan baru yang terdiri dari pelayanan kesehatan jiwa secara
komprehensif, pelayanan umum dan pelayanan rehabilitasi NAPZA.
Sayembara diselenggarakan pada bulan Juli sampai September 2003
dengan tim juri antara lain GKR Hemas dan telah berhasil menentukan
nama dan logo RS yang baru yaitu Rumah Sakit Ghrasia Daerah
Yogyakarta.

Keputusan

ini

ditetapkan

melalui

Y

Istimewa

Surat

DI

Keputusan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X Nomor 142
Tahun 2003 tertanggal 30 Oktober 2003 dengan tugas pokok dan fungsi
Peresmian

dilakukan

oleh

Gubernur

RD

tetap.

DIY

Sri

Sultan

tanggal 20 Desember 2003.11

DP

Hamengkubuwono X yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI pada
3) Periode dr. Andung Prihadi, M.Kes (2004-2008)

ia
t

Sejak perubahan manajemen RS Grhasia pada tahun 2003 yang
ditandai dengan telah terwujudnya master plan dan penggantian Nama

ar

RS Jiwa Daerah Provinsi DIY menjadi RS Grhasia Provinsi DIY, kegiatan
yang dilaksanakan adalah penyiapan infrastruktur dan pengembangan

et

sumber daya manusia untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan

Se
kr

yang mendukung visi strategik RS yaitu menjadi Rumah Sakit unggulan
untuk pelayanan Psikiatrik dan NAPZA di DIY dan Jawa Tengah pada
tahun 2008. antara lain meliputi pengembangan pelayanan NAPZA,
spesialis anak, saraf, penyakit dalam, kulit kelamin, dan pengembangan
aspek manajemen melalui peletakan dasar-dasar sertifikasi ISO 9001
2000 pada tahun 2006 dan persiapan menjadi Badan Layanan Umum
(BLU) tahun 2007.
4) Periode dr. Rochana Dwi Astuti (2008-2011)

11

Ibid
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Pada tahun 2008, RS Grhasia Provinsi DIY mendapatkan sertifikasi
ISO 9001-2000 dengan nomor sertifikat QS 6544, tanggal 18 Oktober
2008 dari WQA (Wordwide Quality Assurance) dan proses usulan menjadi
BLUD.
5) Periode dr. RA. Arida Oetami, M.Kes (2011-2013)
• Pada bulan Maret tahun 2008 dilakukan mutasi dari ISO 9001: 2000
menjadi ISO 9001: 2008.
• Tahun 2010: Pembangunan gedung perawatan (bangsal Shinta).

DI

Y

• Tahun 2011: Penyelesaian pembangunan bangsal Shinta dengan DPA
Lanjutan, pembangunan pada tahun 2010 tidak dapat selesai akibat

RD

bencana merapi; Pembangunan IGD RS Grhasia Provinsi DIY.;
Klasifikasi RS Grhasia sebagai RS Jiwa Kelas A dari Menteri Kesehatan
RI; Proses penyiapan penilaian Akreditasi RS Grhasia Provinsi DIY.

DP

• Tahun 2012: Pergantian RS Grhasia DIY menjadi RS Jiwa Grhasia DIY;
Penetapan RS Jiwa Grhasia DIY sebagai PPK-BLUD penuh pada

ia
t

Agustus 2012; RS Jiwa Grhasia DIY mendapatkan ijin operasional dari
Kemenkes RI; Pada bulan Februari 2012 mendapatkan sertifikasi

ar

akreditasi tingkat lanjut untuk 12 pelayanan
6) Periode drg. Pembayun Setyaningastutie, M.Kes (2013-2016)

et

7) Periode dr. Etty Kumolowati, M.Kes (2016-2019)

Se
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8) Periode dr. Akhmad Akhadi Syamsu Dhuha, M.PH. (2019-Sekarang)

2. Visi dan Misi
a. Visi

Visi strategis RS Jiwa Grhasia adalah "Menjadi Pusat Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Paripurna yang Berkualitas dan Beretika"
b. Misi
1) Mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA paripurna.
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2) Mewujudkan Rumah Sakit sebagai pusat pembelajaran, penelitian dan
pengembangan kesehatan jiwa dan NAPZA.
3) Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan menjamin keselamatan
pasien.
4) Mewujudkan pelayanan yang beretika dan mencerminkan budaya
masyarakat DIY.
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et

ar

ia
t

DP

RD

DI

Y

3. Struktur Organisasi

(Sumber: Lampiran Perda DIY Nomor 7 Tahun 2008)

4. Kebijakan

Fasilitasi peningkatan pelayanan kesehatan jiwa
5. Program
Program

dari

RS

Jiwa

Grhasia

sebagai

salah

satu

SKPD

yang

melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan
dari RPJMD adalah Program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD
RS Jiwa Grhasia DIY.
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6. Kegiatan
Kegiatan RSJ Grhasia adalah Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS Jiwa
Grhasia DIY.12
2.5.4. RSP Respira
1. Sejarah
Rumah Sakit Paru Respira bukanlah layanan kesehatan paru yang
baru bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, tetapi rumah sakit ini
Pengobatan penyakit paru-paru

Y

merupakan perkembangan dari Balai

DI

(BP4) Unit Bantul Yogyakarta, yang lebih dikenal dengan sebutan Samalo
palbapang. Rumah sakit ini berlokasi di Jl. Panembahan Senopati

RD

Palbapang No.4 Bantul, sekitar 12 km arah Selatan
Sejarah BP4 Yogyakarta Awal berdirinya

Kota Yogyakarta.

tahun 1950, BP4 Yogyakarta

DP

bernama Lembaga Pemberantasan Penyakit Paru-Paru (LP4) Kementerian
Kesehatan Rl, yang mempunyai tugas dan kewenangan mengatur segala
kemudian mengalami

ia
t

sesuatu yang berhubungan dengan pemberantasan penyakit paru-paru,
beberapa kali reorganisasi. Tahun 1978 melalui

ar

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor : 144/Men.Kes/lV/78 tanggal 28
April 1978, LP4 berubah menjadi Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru

et

yang berada dibawah tanggung jawab

Direktorat Jenderal Pembinaan

Se
kr

Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan Rl.
Pada saat otonomi daerah tahun

2002 kepemilikan BP4 Yogyakarta

dilimpahkan dari Departemen Kesehatan Rl kepada Pemerintah Propinsi
DIY sebagai UPT Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY
melalui Perda No. 7 Tahun 2002. Uraian tugas

dan tata kerja BP4

dituangkan dalam Keputusan Gubernur No. 160 Tahun 2002, dimana BP4
mempunyai fungsi membantu pemerintah dalam menurunkan angka

Diakses melalui http://grhasia.jogjaprov.go.id/berita/186/renstra-grhasia- , pada hari Sabtu
14 September 2019 pukul 12.03 WIB
12
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morbiditas dan mortalitas penyakit paru. Bila dilihat dari Pedoman
Pelayanan Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru berdasarkan peraturan
Menteri Kesehatan maka sebuah balai pengobatan hanya melaksanakan
pelayanan kesehatan dasar rawat jalan. Padahal sejak berdirinya Balai
Pengobatan Penyakit Paru-Paru Yogyakarta mempunyai 2 rawat inap
dengan kapasitas 35 TT (Kotagede 20 TTdan Kalasan 15 TT). Dalam rangka
menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan
paru yang semakin kompleks maka munculah gagasan besar lahirnya

Y

Rumah sakit paru pertama di Yogyakarta.

DI

Beberapa tahapan telah diproses untuk menggodog embrio rumah sakit
ini, mulai dari pembentukan tim perumus, penyusunan grand design, studi

RD

kelayakan pengembangan BP4 Yogyakarta oleh konsultan eksternal,
sosialisasi dan advokasi dengan pejabat yang berwenang serta penyiapan

DP

sumber daya rumah sakit. Dengan berkembangnya status BP4 Yogyakarta
menjadi sebuah Rumah Sakit Khusus Paru maka pelayanan harus

ia
t

meningkat yaitu pelayanan spesialis paru dengan dilengkapi UGD siaga
24 jam dan didukung peralatan yang canggih. Dengan berdirinya Rumah

ar

Sakit Paru Respira maka 4 unit BP4 Yogyakarta yang lain tetap beroperasi
melayani penyakit paru dengan fasilitas yang memuaskan dan harga yang
dengan

Se
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BPJS.13

et

terjangkau. Rumah Sakit Paru Respira tetap menerima pasien
2. Visi dan Misi14
a. Visi

Menjadi pusat pelayanan upaya kesehatan paru dan pernapasan secara
komprehensif untuk wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta dan Jawa

Tengan bagian Selatan.

Diakses melalui http://rsprespira.jogjaprov.go.id/profile/sejarah-respira/, pada hari Sabtu
14 September 2019 pukul 18.09 WIB
13

14

Ibid.
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b. Misi
1) Mewujudkan pelayanan kesehatan paru dan pernapasan masyarakat
melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.
2) Mewujudkan pelayanan kesehatan spesialistik untuk

mengatasi

masalah kesehatan paru dan pernafasan.
3) Mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan paru dan

Y

pernafasan.
pelayanan kesehatan paru dan pernafasan.

DI

4) Mewujudkan mutu pelayanan prima dan memperluas jangkauan

RD

5) Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru dan
pernafasan yang memadai.

DP

6) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber

daya

manusia (SDM) untuk pelayanan kesehatan paru dan pernafasan

ia
t

3. Motto

ar

PPOK (Pelayanan Prima Orientasi Kami)
2.5.5. Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial

et

1. Tugas dan Fungsi

Se
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Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial memiliki tugas untuk
menyelanggarakan kegiatan di dalam bidang jaminan kesehatan untuk
masyarakat DIY. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial di dalam
menjalankan

tugas

yang

dimiliki

memiliki

fungsi

sebagai

berikut,

Penyusunan program kerja, penyelengga manajmen kepesertaan jaminan
kesehatan sosial, penyelenggaraan manajemen pemeliharaan kesehatan,
penyelenggaraan

manajemen

keuangan,

pelaksanaan

ketatausahaan,

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
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program Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial dan pelaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.15
2. Visi & Misi
Bapeljamkesos DIY memiliki visi dan misi dalam menjalankan program yang
ada berikut16:
a. Visi
Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial memiliki visi yaitu:
Mewujudkan kesemestaan jaminan kesehatan yang paripurna bagi

Y

masyarakat DIY.

DI

b. Misi
1) Pendampingan kesemestaan Jaminan
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et
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DP

2) Pengembangan manfaat jaminan

RD

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial memiliki 2 misi yaitu:

Diakses melalui http://jamkesos.jogjaprov.go.id/index.php/profil/tupoksi pada hari Selasa
10 September 2019, pukul 13.05 WIB
15
16
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BAB III
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

3.1. Kajian Teoritis
3.1.1 Teori Pendapatan
Secara gramatikal, pendapatan dapat didefinisikan sebagai hasil

Y

kerja (usaha atau sebagainya)17. Sedangkan pendapatan dalam kamus

DI

manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan,
dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisin
18

banyaknya pendapatan yang dinilai dengan satuan

RD

ongkos, dan laba.

mata uang yang dapat dihasilakn seseorang atau suatu bangsa dalam

DP

periode tertentu dapat dikategorikan sebagai pendapatan. Pendapatan
seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang

ia
t

dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau
suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan:

ar

“Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang
diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan

et

bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima

Se
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oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas
jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.19
Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum

yang dapatdikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan
mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan
semula.

Definisi

pendapatan

menurut

ilmu

ekonomi

menutup

kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha
pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, hlm. 185
18 BN. Marbun, Kamus Manajeman, 2003, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 230
19 Reksoprayitno, 2004, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Bina Grafika, Jakarta, hlm. 79
17
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periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah kenaikan harta
kekayaan

karena

perubahan

penilaian

yang

bukan

diakibatkan

perubahan modal dan hutang. Harga ini ditentukan oleh kekuatan
penawaran dan permintaan pasar produksi. Konsep penghasilan antara
jumlah output yang dijual dengan tingkat harga tertentu. Secara
matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:20
TR = P x Q

P = Harga barang yang dihasilkan

Se
kr

et

ar

ia
t

DP

RD

Q = Jumlah barang yang mampu dihasilkan

DI

Y

Keterangan:

Gambar 3.1. Kurva TR, AR, dan MR
Hasil Produksi yang dijual sama dengan penjualan yang disebut TR (total
revenue). Sehingga besar kecilnya pendapatan TR (total revenue) ditentukan
oleh besar kecilnya barang produksi atau barang yang dijual. Hubungan
antara barang yang diproduksi dengan barang yang dijual dapat:
a. Barang yang diproduksi lebih besar daripada barang yang dijual.

20S.

Rosyidi, 1998, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro, Radja
grafindo, Jakarta, hlm 58
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b. Barang yang diproduksi sama dengan barang yang dijual (biasanya
terjadi pada kegiatan penjualan yang barang dijual langsung diproduksi
setelah ada permintaan) terutama untuk barang-barang yang tidak bisa
di stok. Oleh karena itu untuk kasus penjualan karangan bunga, maka
diasumsikan jumlah produksi sama dengan jumlah penjualan.

Y

3.1.2. Badan Layanan Usaha
1. Eksistensi Badan Layanan Umum (BLU) sebagai Penyelenggara
Pelayanan Publik
Badan Layanan Umum (BLU) pada awalnya adalah merupakan satuan

DI

kerja (satker)/instansi biasa di kementerian negara/lembaga yang
sebenarnya tunduk kepada ketentuan/asas universalitas dalam hal
sebagian

besar

sebelumnya

RD

pengelolaan keuangan negara. Satker/instansi birokrasi biasa ini
merupakan

satker/instansi

pengelola

DP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satkersatker ini pada umumnya
menerima dana PNBP dari masyarakat karena satker-satker tersebut

ia
t

menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena sistem dan pola
pengelolaan keuangan melalui mekanisme PNBP tidak memadai lagi

ar

(pasca reformasi politik dan keuangan) dalam hal peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi satker PNBP yang

et

menyediakan pelayanan jasa pendidikan dan kesehatan (perguruan tinggi
dan rumah sakit).21

Se
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Dibentuklah Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1
angka 23 yang menyatakan bahwa: “ BLU adalah instansi di lingkungan
pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.” Selanjutnya

Henny Juliani, “Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik”,
Administrative Law & Governance Journal, Vol.1, No. 2, Agustus 2018, diunduh melalui
https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.149 - 164, hlm 142
21
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menurut Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan

Negara,

kekayaan

BLU

merupakan

kekayaan

negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan
sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tata kelola keuangan BLU juga
mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu maka
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan BLU, walaupun dalam manajemen BLU juga

Y

didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti

DI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

RD

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik; maupun Peraturan Pemerintah Nomor 58

DP

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

ia
t

2. Status Hukum Badan Layanan Umum (BLU)
Dilihat dari rumusan BLU menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang

ar

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merumuskan
bahwa: “BLU adalah instansi di lingkungan emerintah yang dibentuk

et

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

Se
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barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.” Dari rumusan tersebut jelas bahwa BLU
adalah instansi dalam lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk
memberikann layanan kepada masyarakat dengan imbalan uang, namun
dalam melaksanakan fungsinya BLU tidak bertujuan mengutamakan
mencari keuntungan. Oleh karena itu jelaslah terlihat bahwa BLU
diperbolehkan mencari keuntungan, meskipun bukan merupakan tujuan
utamanya.
Ada perbedaan antara instansi birokrasi/pemerintah biasa dengan BLU
yakni hanya sebatas pada pengecualian terhadap tata cara pengelolaan
41

keuangannya. Instansi pemerintah tunduk pada asas “universalitas” atau
“universaliteit beginsel”, sedangkan terhadap pengelolaan keuangan BLU
tidak berlaku asas tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan
Pasal 1 Angka 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan BLU sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK-BLU), sebagai berikut:
“Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya
disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan

Y

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis

DI

yarg sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
pengecualian

dan

ketentuan

pengelolaan

keuangan

negara

pada

DP

umumnya.”

RD

bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. sebagai

Secara status hukum BLU bukan merupakan badan hukum atau

ia
t

subjek hukum, sehingga timbul pertanyaan bagaimana BLU dapat
melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga kalau BLU bukan

ar

berbadan hukum atau bukan sebagai subjek hukum?. Hal ini sebenarnya
dapat terjawab dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1)

et

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang berbunyi sebagai
“BLU

beroperasi

sebagai

unit

kerja

kementerian

Se
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berikut:

negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan
umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan
oleh instansi induk yang bersangkutan.”
Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa BLU
dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga karena telah
menerima

delegasi

dari

instansi

induknya.

Dengan

demikian

kewenangannya melakukan perbuatan hukum, misalnya perjanjian yang
dibuat

antara

BLU

dengan

pihak

ketiga

adalah

sah

karena

kementerian/lembaga/pemerintah daerah selaku pemerintah bertindak
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untuk dan atas nama badan hukum negara atau badan hukum daerah
telah mendelegasikannya kepada BLU/D.
Demikian pula status hukum BLU/D telah diatur dalam Pasal 3 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan BLU, yang berbunyi sebagai berikut: “BLU merupakan bagian
perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah
daerah

dan

karenanya

status

hukum

BLU

tidak

terpisah

dari

kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.”

Y

Dari rumusan tersebut di atas jelas bahwa BLU/D bukan merupakan

DI

subjek hukum yang mandiri karena status hukum BLU tidak terpisah dari
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.

RD

Dengan kata lain BLU merupakan institusi penyelenggara layanan publik
yang bersifat semi otonom karena masih terikat dengan organisasi

DP

kementerian induk masing-masing.

3. Penetapan dan Pencabutan BLU/D

ia
t

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan BLU, untuk pendirian atau pembubaran suatu

ar

BLU/D digunakan istilah penetapan dan pencabutan. Istilah ini digunakan

et

karena BLU bukan badan hukum tetapi instansi dalam lingkungan
pemerintah sehingga tidak ada suatu organisasi yang dibubarkan. Menurut
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Arifin P. Soeria Atmadja, penggunaan istilah penetapan dan pencabutan
adalah tepat karena yang ditetapkan atau dicabut adalah sistemnya yang
disebut Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU), sehingga apabila PPKBLU dari surat BLU atau BLUD dicabut, ia akan kembali menjadi instansi
dalam lingkungan pemerintah yang bersangkutan dan sistem pengelolaan
keuangan dan lainnya berjalan sepertihalnya instansi pemerintah biasa
yang tunduk pada tata cara pengelolaan keuangan APBN atau APBD.22

Arifin P Soeria Atmaja, 2009,Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik,
Rajawali Pers, Jakarta, , hlm.12
22
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Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah
menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu
instansi berhak mengubah statusnya menjadi BLU atau BLUD. Adapun
syarat-syarat yang harus dipenuhi agar instansi di lingkungan pemerintah
pusat maupun daerah memperoleh ijin mengelola keuangan dengan Pola
Pengelolaan Keuangan BLU (PPKBLU) atau PPK-BLUD terlebih dahulu
harus memenuhi syarat: (a) substantif, (b) teknis, dan (c) syarat

Y

administratif sebagai berikut: “Suatu satuan kerja instansi pemerintah

DI

dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPKBLU apabila memenuhi
persyaratan substantif, teknis, dan administratif.”
instansi

dalam

lingkungan

pemerintah

RD

Suatu

dapat

berubah

statusnya menjadi BLU/D setelah diusulkan kepada Menteri Keuangan

DP

untuk status BLU dan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota untuk
status BLUD. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan (5)

ia
t

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Keuangan BLU. Sesuai dengan tujuan diterapkannya PPK-BLU oleh

ar

instansi pemerintah, dalam menetapkan tarif harus didasarkan pada
standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri, gubernur,

et

bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut diatur

Se
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dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) beserta penjelasannya dari Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.
Termasuk dalam kualitas layanan meliputi teknis layanan, proses layanan,
tata cara dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan. Selanjutnya
karena BLU/D dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan
atas barang/jasa layanan yang diberikan, diperlukan standar tarif yang
ditetapkan berdasarkan perkiraan unit cost layanan atau hasil per
investasi dana.
Tarif layanan tersebut diusulkan BLU/BLUD kepada menteri,
pimpinan lembaga atau kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
Selanjutnya penetapan tarif yang diusulkan tersebut dilakukan oleh
44

Menteri Keuangan, gubernur, bupati atau walikota. Termasuk ke dalam
pengertian tarif adalah imbalan hasil (return) yang wajar dari investasi
dana, yang dapat bertujuan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari
biaya per unit layanan. Dalam menentukan tarif layanan perlu pula
dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan:
a) Kontinuitas dan pengembangan layanan;
b) Daya beli masyarakat;

Y

c) Asas keadilan dan kepatutan;

DI

d) Kualitas layanan, dan;
e) Kompetisi yang sehat

RD

4. Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU/BLUD
a. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU/BLUD

DP

Pola Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD adalah dikecualikannya asas
“universalitas” yang berlaku bagi APBN dan APBD, namun terhadap

ia
t

BLU/BLUD diterapkan manajemen perusahaan atau bisnis sehingga setiap
BLU/BLUD pada awal tahun harus menyiapkan Rencana Bisnis dan

ar

Anggaran (RBA) yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian
Negara/Lembaga (Renstra KL) atau Rencana Pembangunan Jangka

et

Menengah Daerah (RPJMD). BLU/BLUD menggunakan APBN/APBD yang
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telah disetujui oleh DPR/DPRD dan disahkan oleh Pemerintah/Pemerintah
Daerah. Secara rinci dijelaskan dalam table berikut23:

Elis Mediawati, 2011, “Pembelajaran Akuntansi Keuangan Melalui Media Komik Untuk Meningkatkan
Prestasi Mahasiswa”, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 12 No. 1., diunduh melalui
http://jurnal.upi.edu/file/6-Elis_Mediawati.pdf., hlm 123
23
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DP

RD

DI

Y

Tabel 3.1. Matriks pembeda RS Non BLUD dan RS BLUD

ia
t

(Sumber: Mediawati, 2011)

BLU/BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan

ar

sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.
Pengecualian asas “universalitas” ini secara tegas dirumuskan dalam

et

Pasal 69 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Se
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Perbendaharaan.
terdahulu,

Pola

Sebagaimana

telah

Pengelolaan

dikemukakan

Keuangan

padambagian

BLU/BLUD

adalah

dikecualikannya asas “universalitas” yang berlaku bagi APBN dan APBD,
namun terhadap BLU/BLUD diterapkan manajemen perusahaan atau
bisnis sehingga setiap BLU/BLUD pada awal tahun harus menyiapkan
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang mengacu pada Rencana
Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
BLU/BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah disetujui oleh
DPR/DPRD

dan

disahkan

oleh

Pemerintah/Pemerintah

Daerah.
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BLU/BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai
dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif. Pengecualian
asas “universalitas” ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 69 ayat (6)
Undang-undang
dilaporkan

Nomor

sebagai

1

Tahun

belanja

2004

barang

tentang
dan

Perbendaharaan

jasa

kementerian

negara/lembaga/SKPD/ Pemerintah Daerah.
Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

Y

Investasi BLU/BLUD Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah

DI

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, BLU/BLUD
tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas ijin Menteri

RD

Keuangan, gubernur, bupati/walikota. Demikian investasi jangka pendek
hanya diperbolehkan untuk investasi dengan risiko rendah, tidak untuk

DP

investasi jangka menengah, atau jangka panjang yang mempunyai risiko
tinggi, termasuk di dalamnya investasi portofolio. Keuntungan yang
dari

investasi

jangka

panjang

merupakan

pendapatan

ia
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diperoleh

BLU/BLUD dan bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

ar

(PNBP) atau Penerimaan Pemerintah Daerah digunakan dalam kegiatan
BLU/BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sesuai dengan
akuntansi

yang

et

standar

berlaku.

Dalam

Peraturan

Pemerintah

Se
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Nomor 23 Tahun 2005, tidak dijelaskan siapa pejabat yang berwenang
memberikan persetujuan pemindahtanganan aset BLU/BLUD. Namun,
karena BLU dan BLUD bukan merupakan badan hukum, tetapi
merupakan instansi dalam lingkungan pemerintah, ketentuan yang
tercantum dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara merupakan petunjuk siapa yang berwenang
memberikan persetujuan tersebut.
Hal ini dapat pula disimpulkan dari Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, dimana ditetapkan aset berupa tanah
dan bangunan BLU disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik
Indonesia,

sedangkan

aset

berupa

tanah

dan

bangunan

BLUD
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disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah bersangkutan. Selanjutnya,
tanah

dan

bangunan

yang

tidak

digunakan

BLU/BLUD

untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, dapat dialihgunakan oleh
Menteri /pimpinan Lembaga /kepala SKPD terkait dengan persetujuan
Menteri Keuangan untuk BLU dan oleh gubernur, bupati atau walikota.
3.1.3. Teori New Public Service
Paradigma

New

Public

Service

(NPS)

merupakan

konsep

yang

dimunculkan melalui tulisan Janet V.Dernhart dan Robert B.Dernhart

Y

berjudul “The New Public Service : Serving, not Steering”, terbit tahun 2003.

DI

Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk meng ”counter”
paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) saat ini

RD

yakni paradigma New Public Management yang berprinsip “run government
like a businesss” atau “market as solution to the ills in public sector”. Teori

DP

New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan
harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasioanal

ia
t

dan legimate secara normatif dan konstitusional.
Seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah semata-mata makhluk

ar

ekonomi seperti yang diungkapan dalam teori New Public Management,
melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial, politik, dan menjalankan

et

tugas sebagai pelayan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang

Se
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demokratis, konsep “The New Public Service (NPS)” menjanjikan perubahan
nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Pelaksanaan
konsep

ini

membutuhkan

keberanian

dan

kerelaan

aparatur

pemerintahan, karena mereka akan mengorbankan waktu, dan tenaga
untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku.
Alternatif yang ditawarkan konsep ini adalah pemerintah harus
mendengar suara publik dalam pengelolaan tata pemerintahan. Meskipun
tidak mudah bagi pemerintah untuk menjalankan ini, setelah sekian lama
bersikap sewenang-wenang terhadap publik. Di dalam paradigma ini
semua ikut terlibat dan tidak ada lagi yang hanya menjadi penonton.
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Gagasan Denhardt & Denhardt tentang Pelayanan Publik Baru (PPB)
menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti
layaknya

sebuah

perusahaan

tetapi

melayani

masyarakat

secara

demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Disini
pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi
tanggung

jawabnya

kepada

masyarakat

dengan

mengutamakan

kepentingan warga masyarakat. “Citizens First” harus menjadi pegangan
atau semboyan pemerintah (Denhardt & Gray, 1998).

Y

Akar dari New Public Service dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang

DI

demokrasi yang pernah dikemukakan oleh Dimock, Dahl, dan Waldo. NPS
berakar dari beberapa teori, yang meliputi:
tentang

demokrasi

kewarganegaraan

Perlunya

RD

1. Teori

pelibatan

warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi

DP

untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari
konflik.

ia
t

2. Model komunitas dan masyarakat sipil Akomodatif terhadap peran
masyarakat sipil dengan membangun sosial trust, kohesi sosial, dan

ar

jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.
3. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru Administrasi

et

negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai
(human

Se
kr

kemanusiaan

beings)

dan

respon

terhadap

nilai-nilai

kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya.

4. Administrasi negara postmodern Mengutamakan dialog (dirkursus)
terhadap

teori

dalam

memecahkan

persoalan

publik

daripada

menggunakan one best way perspective.
Dilihat dari teori yang mendasari munculnya New Public Service, nampak
bahwa New Public Service mencoba mengartikulasikan berbagi teori dalam
menganalisis persoalan-persoalan publik. Oleh karena itu, dilihat dari
berbagai aspek, menurut Denhardt dan Denhardt paradigma New Public
Service memiliki perbedaan karakteristik dengan Old Public Administration
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dan New Public Management (marginal cost), yaitu biaya untuk melayani
konsumen terakhir24.
3.1.4. Teori Kebijakan
1. Pelayanan Kesehatan
Masyarakat saat ini sudah semakin selektif dalam memilih pelayanan
kesehatan. Banyaknya pelayanan kesehatan mengharuskan masyarakat
melihat kualitas dari pelayanan kesehatan tersebut. Pelayanan yang
berkualitas adalah pelayanan kesehatan harus memiliki persyaratan pokok

Y

yaitu, tersedia dan berkesinambungan, mudah dicapai, mudah dijangkau,

DI

dapat diterima dan wajar, serta bermutu (Azwar, 1996).
2. Institusi Pemerintah Daerah
daerah

pada

dasarnya

adalah

RD

Pemerintah

Lembaga

untuk

menyelenggarakan layanan-layanan tertentu untuk daerah, dan sebagai

DP

alat yang tepat untuk menebus biaya memberikan layanaan yang sematamata bermanfaat untuk daerah. Tujuan pemerintah daerah bersifat tata

ia
t

usaha dan ekonomi, yakni pelayanan kesehatan bagi kepentingan umum
dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengenaan retribusi

ar

maupun Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

et

3.2. Praktik Empiris
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi data sekunder

Se
kr

seperti data pendapatan, rencana stategis instansi, peraturan perundanganudangan. Data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada instansi
terkait. Setelah dilakukan pengumpulan data primer maupun data sekunder
mengenai pendapatan setiap instansi kesehatan yang menjadi kewenangan
provinsi diperoleh data sebagai berikut:

24

Nick Devas, et.all, Financing Local Government in Indonesia, Ohio University Center for International

Studies, 1989
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3.2.1. RSJ GRHASIA
Grafik 3.1. Pendapatan BLUD RSJ Ghrasia
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Pendapatan RSJ Ghrasia dari tahun 2015 sampai tahun 2017
peningkatan

dan

ar

mengalami

sedikit

penurunan

di

tahun

2018.

Peningkatan pendapatan disebabkan oleh sistem pengelolaan rumah sakit
2012

berdasarkan
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tahun

et

yang sudah menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah sejak
Yogyakarta

Nomor

Keputusan

43/KEP/2012

Gubernur

tentang

Tarif

Daerah

Istimewa

Jasa

Layanan

Penyelenggaraan Kesehatan Di Rumah Sakit Grhasia. Penyesuaian tarif
dilakukan dengan diundangkannya Pergub DIY Nomor 4 Tahun 2017
tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia. Jika dilihat dari
komponen akomodasi rawat inap, terjadi kenaikan tarif sebanyak tiga kali
dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Penurunan di tahun 2018
disebabkan oleh sumber pendapatan sebesar 80 (delapan puluh) persen
dari BPJS. Meskipun demikian, trend pendapatan yang sudah terjadi
mengalami peningkatan pendapatan. Pendapatan empat tahun ke depan
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diproyeksikan akan mengalami kenaikan, jika kondisi atau factor yang
mempengaruhi pendapatan tetap atau tidak mengalami perubahan.
.
1. Analisis SWOT
Table 3.2. Identifikasi SWOT RSJ Ghrasia
Strenght

Weakness

Opportunities

Threats

Perlu
merujuk
pasien jiwa yang
memiliki penyakit
fisik
ke
Rumah
Sakit
Umum.
Rumah sakit umum
tidak
bersedia
menerima jika tidak
ada
perjanjian
(MoU) sebelumnya.
(pelayanan
non
jiwa)

Sudah
memiliki
perjanjian
kejasama
dengan
institusi pendidikan
untuk melakukan
kegiatan penelitian,
magang,
kerja
praktik, dsb.

Belum
bisa
melakukan
kerjasama dengan
Rumah
Sakit
Umum (non jiwa)

Lamanya
waktu
tunggu pelayanan
rawat jalan jiwa dan
farmasi,
berdasarkan hasil
survey
pelanggan
dan
ketercapaian
Standar Pelayanan
Minimal
waktu
tunggu pelayanan

Pengembangan
pasien
NAPSA
karena
jumlah
pasien
NAPSA
meningkat.

Memiliki alat untuk
anastesi (alat ECT)
tetapi
belum
memiliki
dokter
spesialis anastesi.

Se
kr

Memiliki
klinik
spesialis non jiwa
(penyakit
dalam,
syaraf,
anak,
rehabilitasi medis
seperti: fisioterapi,
radiologi,
terapi
wicara dsb)

et

ar

ia
t

DP

Brand image

RD

DI

Y

Mulai tahun 2012, Keterbatasan ruang Sedikit
pesaing Berada di kawasan
pengelolaan
RS sewa untuk rawat pelayanan
rawan
bencana
sudah
inap pasien
kesehatan di DIY, gunung merapi
menggunakan
khususnya Rumah
system BLUD
Sakit Jiwa

RSJ
Ghrasia Beberapa unit kerja Pengembangan sub Transportasi umum
merupakan
RSJ SPO masih kurang spesialis jiwa anak untuk
menuju
kelas A dengan lengkap dan belum remaja
dengan
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menyekolahkan
rumah
dokter
umum terbatas
untuk
menjadi
dokter spesialis.

Kenaikan
tariff
layanan
berdasarkan
Peraturan
Gubernur Daerah
Istimewa
Yogyakarta Nomor
4
tahun
2017
tentang
Tarif
Layanan
Pada
Rumah Sakit Jiwa
Grhasia (diperbaiki
3 tahun sekali)

Peluang
Stigma
terhadap
pendapatan
di ODGJ maupun eks
Ghrasia
Inn penderita gangguan
(Opportunities)
jiwa dan Stigma
terhadap
Rumah
Sakit Jiwa pada
beberapa kelompok
masyarakat

DI

RD

DP
ia
t
ar
et

Belum mempunyai
pelayanan
unggulan
yang
ditetapkan
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Memiliki
asset
berupa
gedung
diklat yang dapat
disewakan
untuk
umum

Pelayanan
belum
“patient
oriented”
karena alur layanan
masih berbelit

sakit

Y

status
akreditasi optimalnya
paripuna
bintang pelaksanaan
SPO
lima. Standarisasi secara konsisten
Tata Kelola Rumah
Sakit
melalui
Kebijakan
pelaksanaan
akreditasi
rumah
sakit setiap 3 tahun
sesuai UU no 44
Tahun
2009
tentang
Rumah
Sakit

Sistem
layanan
yang
belum
terintegrasi
mengingat
kemajuan teknologi
informasi
yang
pesat
sehingga

Belum
adanya
system
e-billing,
tidak bias sekali
bayar untuk pasien
berpenyakit
(kecuali KIR Jiwa)

Panti
perawatan
NAPZA/jiwa
maupun
pengobatan
alternative sebgaai
penyedia pelayanan
jiwa
banyak
didirikan
RS
Belum
bisa
bekerja
sama
dengan BPJS non
jiwa
karena
hambatan regulasi
sedangkan subsidi
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et

ar

ia
t

DI
RD

DP

Kekurangan SDM di
beberapa lini / SDM
banyak
pensiun.
Jumlah SDM PNS
masih
sangat
terbatas, sehingga
RS perlu merekrut
tenaga
kontrak
BLUD
sehingga
akan
menambah
pembiayaan RS.

pemerintah
semakin berkurang

Y

rumah sakit perlu
memperhatikan
pentingnya
management
information system,
agar
dapat
digunakan
untukmonitoring
dan evaluasi dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan kepada
pasien

Proses perencanaan
dan penganggaran
harus
mengikuti
ketentuan
Pemda
sehingga
tidak
dapat
menyelesaikan
masalah
kebutuhan
pelayanan dengan
cepat karena tidak
dapat
melakukan
perubahan
antar
jenis
belanja
sebelum
masa
anggaran perubaha

Disiplin
pegawai
masih kurang

Belum
ada
penyamaan
persepsi
tentang
pengelolaan BLUD
dengan pemangku
kepentingan

Kurangnya
kompetensi perawat
rawat inap non fisik
untuk
pelayanan
non fisik

Perhitungan
tarif
belum berdasarkan
Unit cost / costing,
masih
mengacu
pada
tarif
RS
competitor
dan
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belum
ada
tim
khusus
yang
menangani

Faktor internal

DI

Tabel 3.3. Analisis SWOT RSJ Ghrasia

Y

System marketing
atau promosi yang
lemah
serta
pengembagan
entrepreneurship

Weakness

Strenght
Faktor-faktor kekuatan internal

RD

Faktor eksternal

Faktor-faktor kelemahan
internal

Strategi maxi-maxi (SO)

Faktor-faktor
peluang
eksternal

• Penambahan jumlah pasien
NAPZA dapat meningkatkan
pendapatan
karena
RSJ
Grhasia
sudah
memiliki
klinik khusus NAPZA
• Perhitungan tariff sudah
ditentukan dalam Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 tahun
2017 tentang Tarif Layanan
Pada Rumah Sakit Jiwa
Grhasia,
bahkan
sudah
terjadi
kenaikan
tariff,
sehingga dapat mengatasi
kekurangan
subsidi
pemerintah
dan
bpjs
kesehatan
non
jiwa.
Pembentukan tim khusus
(professional)
untuk
mengkaji dan mengelola
tariff ideal perlu dilakukan

Strategi mini-maxi (WO)

Se
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et

ar

ia
t

DP

Opportunities

• Kekurangan SDM bisa
diatasi
dengan
memanfaatkan
kerja
sama
lebih
dengan
institusi
pendidikan,
yakni penyaluran tenaga
kerja di bidang kesehatan
dari instusi pendidikan
ke RSJ Ghrasia.
• Kekurangan
SDM,
khususnya
dokter
spesialis, dapat diatasi
dengan
upaya
menyekolahkan
dokter
umum dengan perjanjian
ikatan dinas. Selain itu
dapat dengan melakukan
kerjasama
dengan
Rumah
• Peningkatan kompetensi
tenaga non fisik dengan
fasilitas
studi
lanjut,
seperti
yang
sudah
dilakukan untuk dokter
spesialis
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Faktor-faktor
peluang
eksternal

•

Penyamaan persepsi dan •
koordinasi antara Pemda DIY
dengan
RSJ
Ghrasia
mengenai mekanisme dan
sistem penganggaran serta
pengelolaan
keuangan
sesuai dengan system BLUD
sesuai dengan Pergub DIY
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Sistem
dan
Prosedur
Pengelolaan BLUD, sehingga
tidak tumpang tindih.
Kepemilian klinik spesialis
non jiwa (penyakit dalam,
syaraf, anak, rehabilitasi •
medis seperti: fisioterapi,
radiologi, terapi wicara dsb)
menjadi daya tarik tersendiri
bagi pasien, sehingga lebih
memliki berobat ke RSJ
Ghrasia dibandingkan Panti
perawatan
NAPZA/jiwa
maupun
pengobatan
alternative sebgaai penyedia
pelayanan jiwa.
Dengan
adanya
system
BLUD
memperbesar
penarikan
tariff
kepada
pasien,
sehingga
ketergantungan
dengan
susbsidi pemerintah akan
ditekan

Stigma terhadap Orang
ODGJ
maupun
eks
penderita gangguan jiwa
dan Stigma terhadap
Rumah Sakit Jiwa dapat
diatasi dengan pelayanan
berbasis
“pasien
oriented”
secara
menyeluruh
mencakup
pembinaan
terhadap
keluarga
pasien
dan
tokoh
masyarakat
mengenai ODGJ
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kr

et

ar

•

ia
t

DP

RD

•

Strategi mini-mini (WT)

Y

Strategh maxi-mini(ST)

DI

Threats

Terkait target RSJ Grhasia untuk meningkatkan pendapatan serta

kualitas

mutu

dalam

pelayanan

kesehatan

masyarakat,

maka

dilakukanlah analisis dan hasilnya kemudian ditemukanlah hasil
mengenai strenght (kekuatan), weakness
(peluang),

(kelemahan), opportunities

serta threats (ancaman). Paragraf selanjutnya akan

menjelaskan SWOT dari RSJ Grhasia secara rinci. Sumber-sumber dari
kekuatan (S) adalah dari faktor internal, sedangkan kekuatan dari
peluang (O) adalah dari faktor eksternal. Untuk kelemahan (W) berasal
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dari faktor internal, sedangkan ancaman (T) berasal dari faktor
eksternal.
RSJ Grhasia memiliki beberapa kekuatan (S) dimana yang pertama
pengelolaan RSJ sudah menggunakan sistem BLUD (Badan Layanan
Usaha Daerah), Brand image yang baik dan cukup banyak dikenal oleh
masyrakat, merupakan RSJ kelas A dengan status akreditasi paripuna
bintang lima, memiliki klinik spesialis non jiwa (penyakit dalam, syaraf,
anak, rehabilitasi medis seperti: fisioterapi, radiologi, terapi wicara dsb),

Y

RSJ Ghrasia. RSJ Grhasia juga tetap menjaga standar tata kelola

DI

rumah sakit dan selalu diperbaiki setiap 3 tahun sekali. RSJ Grhasia
juga memiliki aset berupa gedung diklat yang dapat disewakan untuk

RD

umum.

Di sisi lain, beberapa kelemahan (W) dari RSJ Grhasia adalah ruang

DP

sewa untuk rawat inap pasien yang terbatas, masih perlunya merujuk
pasien jiwa yang memiliki penyakit fisik ke Rumah Sakit Umum

ia
t

sedangkan Rumah sakit umum tidak bersedia menerima jika tidak ada
perjanjian (MoU) sebelumnya (pelayanan non jiwa). Selanjutnya waktu

ar

tunggu pelayanan rawat jalan jiwa dan farmasi tergolong lama, dan hal
itu berdasarkan hasil survei pelanggan dan ketercapaian Standar

et

Pelayanan Minimal waktu tunggu pelayanan. Kelemahan berikutnya

Se
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adalah beberapa unit kerja SPO yang masih kurang lengkap serta
belum optimalnya pelaksanaan SPO secara konsisten. Kelemahan yang
lain adalah dalam pelayanan RSJ Grhasia belum “patient oriented”
karena alur layanan masih berbelit, belum mempunyai pelayanan
unggulan yang ditetapkan, sistem layanan yang belum terintegrasi
mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat, kekurangan SDM
di beberapa lini / SDM banyak pensiun. Jumlah SDM PNS masih
sangat terbatas, sehingga RS perlu merekrut tenaga kontrak BLUD
sehingga akan menambah pembiayaan RS. Disiplin pegawai masih
kurang. Dan yang terakhir kurangnya kompetensi perawat rawat inap
non fisik untuk pelayanan non fisik, sistem marketing atau promosi
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yang lemah serta pengembangan entrepreneurship. Selain itu, belum
adanya system e-billing, mengakibatkan sistem sekali bayar untuk
pasien berpenyakit selain KIR/surat keterangan sehat jiwa.
Para ahli melihat peluang (O) yang dimiliki oleh RSJ Grhasia adalah
masih sedikitnya pesaing pelayanan kesehatan di DIY, terkhususnya
Rumah Sakit Jiwa. Dalam hal relasi, RSJ Grhasia telah memiliki
perjanjian kejasama dengan institusi pendidikan untuk melakukan
kegiatan penelitian, magang, kerja praktik, dsb. RSJ Grhasia juga telah

Y

berusaha meningkatkan peluang yang dimiliki dengan menyekolahkan

DI

dokter umum untuk menjadi dokter spesialis, agar sub spesialis jiwa
remaja anak dapat dikembangkan. Dan yang terakhir dengan adanya

RD

jumlah pasien NAPSA yang meningkat, sejalan dengan kemampuan
RSJ dalam mengembangkan pasien. Layanan unggulan dengan

DP

layanan jiwa anak yang dapat menarik pasien khususnya anak-anak
ODGJ. Peluang pendapatan di Ghrasia Inn (Opportunities) bagi

ia
t

keluarga pasien yang menginap juga merupakan suatu peluang
pendapatan.

ar

Untuk ancaman (T), para ahli menilai bahwa RSJ memiliki beberapa
ancaman. Ancaman pertama adalah terkait lokasi RS yang berada di

et

kawasan rawan bencana gunung merapi. Terkait pasien yang” non
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jiwa”, pelayanannya terhambat dikarenakan belum mampu dilakukan
kerjasama dengan Rumah Sakit Umum. Selanjutnya RSJ sebenarnya
memiliki alat untuk anastesi (alat ECT) tetapi belum memiliki dokter
spesialis anastesi. Selain itu transportasi umum untuk menuju rumah
sakit masih terbatas. Bahkan ancaman juga diperoleh dari masyarakat
terkait stigma terhadap ODGJ maupun eks penderita gangguan jiwa
dan Stigma terhadap Rumah Sakit Jiwa pada beberapa kelompok
masyarakat. Kompetitor pun semakin muncul dalam konteks penyedia
pelayanan jiwa maupun panti perawatan NAPZA. Selain itu RS Belum
bisa bekerja sama dengan BPJS non jiwa karena hambatan regulasi
sedangkan

subsidi

pemerintah

semakin

berkurang.

Proses
58

perencanaan dan penganggaran pun harus mengikuti ketentuan
Pemda sehingga tidak

dapat menyelesaikan masalah kebutuhan

pelayanan dengan cepat, hal tersebut karena RS tidak dapat
melakukan perubahan antar jenis belanja sebelum masa anggaran
perubahan. Ancaman berikutnya adalah perhitungan tarif belum
berdasarkan unit cost/costing, masih mengacu pada tarif RS kompetitor
dan sayangnya belum ada tim khusus yang menangani. Ancaman

DI

pengelolaan BLUD dengan pemangku kepentingan.

Y

terakhir yang dilihat adalah belum ada penyamaan persepsi tentang

2. Perumusan Strategi

RD

Seperti telah diketahui bahwa RSJ Grhasia memiliki strength
(kekuatan) dan opportunities (peluang). Di sisi lain mereka juga memiliki

DP

weakness (kelemahan) dan threats (ancaman).

Untuk mengatasi

kelemahan dan ancaman yang dimiliki maka solusinya adalah

ia
t

mengkombinasikan masing-masing poin-poin tersebut agar bisa lebih
bisa bersinergi. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai beberapa pilihan

ar

untuk mengkombinasikan masing-masing poin tersebut.
ii. Strength-Opportunities (SO)

et

Pilihan pertama yang dapat dilakukan adalah mengkombinasikan

Se
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faktor dari kekuatan (S) dan peluang (O).
1. Dalam kasus pertama adalah dengan bertambahnya

jumlah

pasien NAPZA maka akan meningkatkan pendapatan karena RSJ
Grhasia sudah memiliki klinik khusus NAPZA. Disini berarti kita
memanfaatkan peluang yaitu semakin bertambahnya jumlah
pasien NAPSA, dan mengkombinasikannya dengan kekuatan kita
yaitu memiliki fasilitas klinik khusus NAPZA.

2. Perhitungan tarif sudah ditentukan dalam Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2017 tentang Tarif
Layanan Pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia, bahkan sudah terjadi
kenaikan

tarif.

Peraturan

kenaikan

tarif

tersebut

menjadi
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kekuatan bagi RSJ untuk mendapat tambahan pemasukan. Hal
ini menjadi juga menjadi peluang agar kekurangan subsidi
pemerintah dan bpjs kesehatan non jiwa dapat diatasi. Hal ini
dengan catatan agar perlu ada pembentukan tim khusus
(profesional) untuk mengkaji dan mengelola tarif ideal perlu
dilakukan
iii. Strength-Threats (ST)
Pilihan selanjutnya adalah mengkombinasikan antara faktor dari

Y

kekuatan (S) dan ancaman (T). Dalam hal ini, kekuatan yang dimiliki

DI

kemudian digunakan untuk mengatasi ancaman yang ada.

1. Ancaman (T) yang ada adalah persepsi yang berbeda antara Pemda
penganggaran

serta

dalam mekanisme dan sistem

RD

DIY dengan RSJ Grhasia

pengelolaan

keuangan.

Hal

ini

dapat

DP

mengakibatkan kebingungan sistem dan tumpang tindih antara
sistem satu dan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, telah

ia
t

ada sistem BLUD yang sesuai dengan Pergub DIY Nomor 7 Tahun
2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BLUD. Adanya

ar

pergub dan koordinasi yang baik menjadi kekuatan (S) agar
misspersepsi

antara

Pemda

DIY

dan

RSJ

Grhasia

dapat

et

dihilangkan.
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2. RSJ Grasia juga memiliki klinik spesialis non jiwa (penyakit dalam,
syaraf, anak, rehabilitasi medis seperti: fisioterapi, radiologi, terapi
wicara dsb). Hal ini menjadi daya tarik dan kekuatan (S) tersendiri
bagi RSJ agar pasien lebih memilih berobat ke RSJ Ghrasia
dibandingkan Panti perawatan NAPZA/jiwa maupun pengobatan
alternatif lain sebagai penyedia pelayanan jiwa. Ancaman seperti
keberadaan kompetitor lain bukan merupakan hal yang perlu
dikhawatirkan.
3. RSJ Grhasia sebelumnya memiliki ketergantungan pada subsidi
pemerintah dan ini merupakan ancaman (T) yang dimiliki. Dengan
adanya sistem BLUD yang memperbesar penarikan tarif kepada
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pasien,

membuat RSJ Grhasia mendapatkan pendapatan yang

lebih besar. Ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh RSJ
Grhasia agar memperkecil ketergantungan dengan susbsidi
pemerintah.
iv. Weakness-Opportunities (WO)
Strategi berikutnya adalah mengkombinasikan antara kelemahan (W)
dan peluang (O). Dalam hal ini, kelemahan yang dimiliki dapat diatasi
dengan mencari dan memunculkan peluang-peluang yang ada.

Y

1. Kelemahan (W) dari RSJ Grhasia adalah terkait kekurangan SDM.

DI

Padahal RSJ Grhasia telah memiliki kerja sama dengan beberapa
institusi pendidikan. Kerja sama tersebut dapat menjadi peluang

RD

(O) bagi RSJ Grhasia untuk penyaluran tenaga kerja di bidang
kesehatan dari instusi pendidikan ke RSJ Ghrasia.

DP

2. RSJ Grhasia memiliki kelemahan (W) yaitu

kekurangan SDM,

khususnya dokter spesialis. Hal tersebut dapat diatasi dengan

ia
t

upaya menyekolahkan dokter umum dengan perjanjian ikatan
dinas. Selain itu dapat dengan melakukan kerjasama dengan
dimiliki.

ar

Rumah sakit lain. Hal tersebut menjadi peluang yang dapat

et

3. RSJ Grhasia juga masih memiliki SDM yang kurang berkompeten

Se
kr

pada tenaga non fisik (w). Hal tersebut dapat diatasi dengan
fasilitas studi lanjut, seperti yang sudah dilakukan untuk dokter
spesialis. Dengan begitu maka peluang dapat muncul dengan lebih
besar.

v. Weakness-Threats (WT)
Strategi terakhir adalah mengolah kelemahan (W) dan ancaman (T).
1. RSJ Grhasia dan pasien nya masih menghadapi stigma negatif
terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) maupun mantan
penderita gangguan jiwa. Hal tersebut tentu berdampak pada
terbatasnya pendapatan. Orang-orang tidak mau menggunakan
jasa dari RSJ Grhasia, padahal RSJ Grhasia juga memiliki layanan
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untuk penyakit lain yang non jiwa. Oleh karena itu stigma
terhadap Rumah Sakit Jiwa dapat diatasi dengan pelayanan
berbasis

“pasien

oriented”

secara

menyeluruh

mencakup

pembinaan terhadap keluarga pasien dan tokoh masyarakat
mengenai ODGJ.

DI

Pendapatan BLUD
R.S. Khusus Paru Respira

RD

30.000.000.000
25.000.000.000

DP

20.000.000.000

ia
t

15.000.000.000

et

ar

10.000.000.000
5.000.000.000
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3.2.2. Rumah Sakit Khusus Paru Respira
Grafik 3.2. Pendapatan BLUD RSP Respira
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Dari tahun 2015 sampai 2018, Trend pendapatan RS Khusus Paru
Respira mengalami peningkatan. RSP Respira diproyeksikan memiliki
pendapatan yang terus meningkat dalam kurun waktu empat tahun ke
depan (2019-2023). Perubahan tarif juga terjadi dengan diundangkannya
Pergub DIY No. 25 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit
Paru Respira sebagaimana diubah dengan Pergub DIY No. 16 Tahun 2018.
2. Analisis SWOT
Tabel 3.4. Identifikasi SWOT RSP Respira
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Strenght

Weakness

Brand image

Opportunities

Keterbatasan
ruang
untuk
pelayanan
(ruang
inap,
parkir,
sewa
ruang)

pasien Lokasi tidak terletak di
dan pertengahan DIY
baik
belum
Rumah

Meningkatnya
jumlah
penderita
Tubberculosis
resisten obat di DIY

Kebijakan
BPJS
Kesehatan
yang
mengatur
tentang
pembagian
kewenangan
penanganan penyakit
antara
fasilitas
pelayanan
kesehatan
primer dengan fasilitas
pelayanan
kesehatan
sekunder
menempatkan banyak
pelayanan
penyakit
dengan
diagnosis
penyakit paru seperti
tuberculosis
tanpa
komplikasi,
asma,
penyakit
obstruktif
kronis (PPOK), Infeksi
Saluran
Pernapasan
Atas, sehingg respire
kehilangan
kewenangan
untuk
menangani
penyait
tersebut.
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et

ar

ia
t

DP

RD

DI

Y

Dukungan
pemerintah

Jaringan
tersebar
mengenal
pelayanan
ketika
menjadi
Sakit

Threats

Organisasi BLUD
terstruktur

Trend subsidi Kenaikan tariff yang
APBD menurun diatur dalam Pergub
No. 16 Tahun 2018
tentang Perubahan

Harga
tanah
semakin tinggi
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yang

Pergub No. 25 Tahun
2016 tentang Tarif
Layanan Kesehatan
Pada Rumah Sakit
Paru Respira

DI
RD

Belum
adanya
pengelola
keuangan yang
kompetensi
kualifikasi
(pendidikan)

Se
kr

et

ar

ia
t

Pemeriksaan
Penunjang
Sudah
terakreditasi
utama (bintang 4)
KARS
(Komisi
Akreditasi Rumah
Sakit)
Ketersediaan
peralatan
kesehatan
Dukungan Sistem
Informasi
Manajemen
Rumah Sakit

Adanya
pelayanan
kesehatan pesaing yang
menangani
penyakit
pernapasan.

DP

Meningkatnya
Bed
Occupation
Rate dan Length
of stay pasien
menurun

Tambahan poliklinik
sore pukul 14.3017.00.
layanan
pasien sampai habis

Y

Target
dan Kegagalan
capaian
BLUD pengadaan
meningkat
tanah
(dibuktikan
dengan
trend
naik)
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Tabel 3.5. Analisis SWOT RSP Respira
Faktor internal

Strenght

Weakness

Faktor-faktor kekuatan internal

Faktor-faktor kelemahan
internal

Faktor eksternal
Strategi maxi-maxi (SO)

Strategi mini-maxi (WO)

Faktor-faktor
peluang
eksternal

• peningkatan
jumlah
penderita
tuberculosis
menambah Bed Occupation
Rate dan Length of stay
pasien
menurun
pada
penyakit tersebut sehingga
menambah
jumlah
pendapatan.

Threats

Strategh maxi-mini(ST)

• Tingginya subsidi APBD
dapat dikurangi dengan
kenaikan
tarif
yang
ditetapkan dengan Pergub
No. 16 Tahun 2018 tentang
Perubahan Pergub No. 25
Tahun 2016 tentang Tarif
Layanan Kesehatan Pada
Rumah Sakit Paru Respira
Strategi mini-mini (WT)

Faktor-faktor
peluang
eksternal

•

ia
t

et
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DI

RD

DP

Meskipun tidak terletak di •
pusat kota DIY, RSP Respira
sudah memiliki brand image
tersendiri sehingga pasien
dengan penyakit paru-paru
tetap berobat ke respire.
•
Peralatan kesehatan yang
memadai serta tersedianya
pemeriksaan
penunjang
seperti
radiologi,
pemeriksaan gizi

ar

•

Y

Opportunities

Untuk menjangkau pasien
yan bertempat tinggal jauh
dari RSP Respira maka jam
pelayanan poliklinik perlu
diperpanjang.
Harga tanah yang semakin
meningkat
menuntut
pengadaan tanah untuk
pengembangan
bagunan
fisik
rumah
sakit.
Pengadaan
tanah
tidak
harus dilakukan dengan
membeli tanah tetapi juga
dapat dilakukan dengan
cara sewa tanah pemerintah
daerah
maupun
Sultan
Ground
ataupun
Pakualaman Ground

Terkait target RSP Respira untuk meningkatkan pendapatan serta
kualitas mutu dalam pelayanan kesehatan masyarakat, maka
dilakukanlah analisis mengenai

strenght (kekuatan), weakness

(kelemahan), opportinities (peluang), serta threats (ancaman). Paragraf
selanjutnya akan menjelaskan SWOT dari RSJ Grhasia secara rinci.
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Sumber-sumber dari kekuatan (S) adalah dari faktor internal,
sedangkan kekuatan dari peluang (O) adalah dari faktor eksternal.
Untuk kelemahan (W) berasal dari faktor internal, sedangkan
ancaman (T) berasal dari faktor eksternal.
Kekuatan (S)

yang dimiliki oleh RSP Respira adalah memiliki

brand image yang baik, mendapat dukungan pemerintah, organisasi
BLUD yang terstruktur, serta kemampuan dalam meningkatkan
pencapaian target dari tahun ke tahun. Kekuatan RSP Respira yang

Y

lain adalah peningkatan Bed Occupation Rate dan Length of stay

DI

pasien yang menurun, memiliki pemeriksaan penunjang, serta
dukungan sistem informasi manajemen rumah sakit yang baik. Tidak

RD

hanya itu, ketersediaan alat rumah sakit dan sudah terakreditasi
utama (bintang 4) dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) menjadi

DP

kekuatan yang baik untuk RSP Respira.

Kelemahan (W) yang dimiliki oleh RSP Respira adalah untuk saat

ia
t

ini masih terbatas dalam ruang untuk pelayanan (ruang inap, parkir,
sewa ruang), jam buka pendaftaran yang singkat membuat . Selain

ar

itu, trend subsidi APBD mengalami penurunan, dan gagal dalam
pengadaan tanah. Kelemahan-kelemahan sebelumnya membuat RSP

et

menjadi sulit untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Kelemahan

Se
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yang terakhir adalah belum adanya pengelola keuangan yang
kompetensi kualifikasi (pendidikan).
Walau begitu, RSP Respira juga memiliki peluang (O) yaitu

memiliki jaringan pasien

yang tersebar dimana-mana dan juga

mereka sudah mengenal pelayanan secara baik ketika belum menjadi
Rumah Sakit. Peluang berikutnya adalah dengan adanya data
peningkatan jumlah perderita Tubberculosis resisten obat di DIY.
Peluang selanjutnya adalah dengan adanya kenaikan tarif yang diatur
dalam Pergub No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Pergub No. 25
Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Paru
Respira maka RSP bisa mendapatkan tambahan pemasukan. Peluang
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yang berikutnya adalah adanya poliklinik sore maka pasien yang bisa
dilayani menjadi semakin banyak dan tentunya berkorelasi positif
dengan pendapatan rumah sakit.
Ancaman (T) yang dimiliki dihadapi oleh RSP Respira adalah lokasi
yang tidak terletak di pertengahan DIY. Ancaman selanjutnya datang
dari

kebijakan

BPJS

yeng

menghilangkan

wewenang

untuk

menangani penyakit paru seperti tubercolosis tanpa komplikasi ,
asma, penyakit obstruktif kronis (PPOK), dan infeksi saluran

Y

pernapasan atas. Ancaman berikutnya adalah semakin tingginya

DI

harga tanah. Ancaman terakhir datang dari adanya kompetitor yang
menangani penyakit pernapasan.

RD

b. Strategi dalam mengkombinasikan SWOT

Seperti telah diketahui bahwa RSP Respira memiliki strength

DP

(kekuatan) dan opportunities (peluang). Di sisi lain mereka juga
memiliki weakness (kelemahan) dan threats (ancaman).

Untuk

ia
t

mengatasi kelemahan dan ancaman yang dimiliki maka solusinya
adalah mengkombinasikan masing-masing poin-poin tersebut agar

ar

bisa lebih bisa bersinergi. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai
beberapa pilihan untuk mengkombinasikan masing-masing poin

Se
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et

tersebut.

i. Strength-Opportunities (SO)
Pilihan pertama yang dapat dilakukan adalah mengkombinasikan
faktor dari kekuatan (S) dan peluang (O).
1. Peningkatan

jumlah

penderita

tuberculosis

menambah

Bed

Occupation Rate dan Length of stay pasien menurun pada penyakit
tersebut sehingga menambah jumlah pendapatan.
ii. Strength-Threats (ST)
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Pilihan selanjutnya adalah mengkombinasikan antara faktor dari
kekuatan (S) dan ancaman (T). Dalam hal ini, kekuatan yang dimiliki
kemudian digunakan untuk mengatasi ancaman yang ada.
1. Meskipun tidak terletak di pusat kota DIY, RSP Respira sudah
memiliki brand image tersendiri sehingga pasien dengan penyakit
paru-paru tetap berobat ke respire. Hal ini berarti lokasi yang tadinya
menjadi ancaman dapat diatasi dengan adanya brand image yang
baik dari RSP, dan tentunya ini merupakan kekuatan tersendiri bagi

Y

RSP Respira.

DI

2. RSP Juga memiliki peralatan kesehatan yang memadai serta
tersedianya pemeriksaan penunjang seperti radiologi, pemeriksaan

RD

gizi.

DP

iii. Weakness-Opportunities (WO)

Strategi berikutnya adalah mengkombinasikan antara kelemahan

ia
t

(W) dan peluang (O). Dalam hal ini, kelemahan yang dimiliki dapat
diatasi dengan mencari dan memunculkan peluang-peluang yang ada.

ar

1. Kelemahan (W) dari tingginya subsidi APBD dapat dikurangi dengan
kenaikan tarif yang ditetapkan dengan Pergub No. 16 Tahun 2018

et

tentang Perubahan Pergub No. 25 Tahun 2016 tentang Tarif

Se
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Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Paru Respira. Pergub
tersebut

menjadi

peluang

untuk

mendapatkan

pemasukan

tambahan bagi RSP Respira.

iv. Weakness-Threats (WT)
Strategi terakhir adalah mengolah kelemahan (W) dan ancaman (T).
1. Untuk menjangkau pasien yang bertempat tinggal jauh dari RSP
Respira maka jam pelayanan poliklinik perlu diperpanjang.
2. Harga tanah yang semakin meningkat menuntut pengadaan tanah
untuk pengembangan bagunan fisik rumah sakit. Pengadaan tanah
tidak harus dilakukan dengan membeli tanah tetapi juga dapat
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dilakukan dengan cara sewa tanah pemerintah daerah maupun
Sultan Ground ataupun Pakualaman Ground.

3.2.3 BAPELJAMKESOS

Trend

pendapatan

ia
t

DP

RD

DI

Y

Grafik 3.3. Pendaptan BLUD Bapeljamkesos

empat

tahun

terakhir

Bapeljamkeso

mengalami

ar

penurunan. Penurunan disebabkan tidak terhimpunnya dana dari anggota

et

jaminan social daerah karena masyarakat sudah terintegrasi melalui system
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber pendapatan
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Bapeljamkesos hanya berasal dari dana giro yang disimpan di bank dan
bantuan dari swasta (donor). Jika factor yang mempengaruhi pendapatan
masih sama dengan factor saat ini, pendapatan Bapeljamkesos dalam kurun
waktu empat tahun ke depan diproyeksikan akan mengalami penurunan.
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1. Analisis SWOT
Tabel 3.6. Identifikasi SWOT Bapeljamkesos
Opportunities

Threats

Pendapatan yang ditarik Sinergitas kebijakan
dari
iuran
anggota dengan
BPJS
sudah tidak ada, karena Kesehatan
semua anggota sudah
beralih
ke
BPJS
Kesehatan. Pendapatan
hanya dari giro di bank.

Pegawainya
mayoritas berusia 50
tahun. Kebanyakan
tenaga
kontrak
(menjalankan tugas
verifikator)

Y

Dukungan
dari
Pemerintah
DIY
(Gubernur)
untuk
mendampingi BPJS
Kelas 3, khususnya
BPJS non premi
untuk klaim ke RS
berkaitan
dengan
pembayaran.
Bantuan
dari
swasta (2017) dan
pemerintah (2010)

Weakness

DI

Strenght

Jumlah
pegawai
paling sedikit jika
dibandingkan dengan
UPT lain (Bapelkes,
Balabkes,
RSP
Respira,
RSJ
Ghrasia) (non PNS
lebih banyak)
Kenaikan BPJS dapat
menambah
beban
anggaran Pemda DIY

Se
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et

ar

ia
t

DP

RD

Peningkatan
peserta Berproses
BPJS di tahun 2018
menerbitkan Pergub
yang
berkaitan
dengan pola tariff
untuk pemeriksaan
pembiayaan
mandiri dan home
care (untuk lansia
dan
Saran dari pembina
BLUD
untuk
memindahan
keuangannya dari
giro ke deposito
dukungan
dalam
bentuk
sistem
jaminan penyangga,
Pemerintah
DIY
juga
mengembangkan
sistem
Jaminan
Kesehatan Khusus
bagi
penyandang
disabilitas
yang
telah
dimulai
ditahun 2013
Sudah ada MoU
Kecepatan klaim
dengan puskesmas
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Tabel 3.8. Analisis SWOT Bapeljamkesos
Faktor internal

Strenght

Weakness

Faktor-faktor kekuatan internal

Faktor-faktor kelemahan
internal

Faktor eksternal
Strategi maxi-maxi (SO)

Strategi mini-maxi (WO)

Faktor-faktor
peluang eksternal

• Salah satu bentuk sinergitas
kebijakan
dengan
BPJS
Kesehatan
adalan
dengan
pendampingan pasien BPJS
Kelas 3, khususnya BPJS non
premi untuk klaim ke RS
berkaitan
dengan
pembayaran.
• Pemerintah
DIY
terus
memfasilitasi
pelayanan
kesehatan
pemeriksaan
pembiayaan mandiri dan home
care dengan proses penerbitan
Peraturan Gubernur

Threats

Strategh maxi-mini(ST)

• Pendapatan selain dari giro
di bank dapat pula melalui
investasi dalam bentuk
deposito,
pasar
uang
maupun
pasar
saham.
Mencari bantuan donor/
mitra non government.
• Percepatan
penerbitan
pergub
untuk
layanan
mandiri dan home care
• Peningkatan kepersertaan
BPJS
di
tahun
2018
mendorong
terciptanya
sistem jaminan penyangga
yaitu jaminan kesehatan
khusus bagi penyandang
disabilitas
yang
diatur
dalam Pergub Nomor 50
Tahun
2017
tentang
Jaminan
Kesehatan
Khusus
Strategi mini-mini (WT)
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ar

ia
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DP

RD

DI

Y

Opportunities

Faktor-faktor
peluang eksternal

Bantuan
pemerintah
dapat •
diberikan
dengan
membuka
formasi
bagi
CPNS
untuk
menambah jumlah pegawai

Terkait target Bapeljamkesos untuk meningkatkan pendapatan serta
kualitas

mutu

dilakukanlah

dalam

analisis

pelayanan
mengenai

(kelemahan), opportunities (peluang),
selanjutnya akan menjelaskan SWOT

kesehatan
strenght

masyarakat,

(kekuatan),

maka

weakness

serta threats (ancaman). Paragraf
dari RSJ Grhasia secara rinci.
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Sumber-sumber dari kekuatan (S) adalah dari faktor internal, sedangkan
kekuatan dari peluang (O) adalah dari faktor eksternal. Untuk kelemahan
(W) berasal dari faktor internal, sedangkan ancaman (T) berasal dari faktor
eksternal.
Kekuaatan (S) yang dimiliki adalah adanya dukungan dari Pemerintah
DIY (Gubernur) untuk mendampingi BPJS Kelas 3, khususnya BPJS non
premi untuk klaim ke RS berkaitan dengan pembayaran. Bantuan lain juga
didapat dari swasta (2017) dan pemerintah (2010). Kekuatan lain adalah

Y

sudah ada MoU dengan puskesmas.

DI

Untuk kelemahan (W) yang dimiliki adalah pendapatan yang ditarik dari
iuran anggota sudah tidak ada, karena semua anggota sudah beralih ke

RD

BPJS Kesehatan. Selain itu pendapatan mengalami penurunan tiap
tahunnya karena hanya dari berasal giro di bank. Kelemahan yang lain

DP

adalah terjadi peningkatan peserta BPJS di tahun 2018.
Peluang yang dimiliki oleh Bapeljamkesos adalah sudah adanya sinergitas

ia
t

kebijakan dengan BPJS Kesehatan, Pergub yang berkaitan dengan pola
tarif untuk pemeriksaan pembiayaan mandiri dan home care sedang dalam

ar

proses untuk diterbitkan (untuk lansia). Peluang yang berikutnya adalah
pengetahuan dari pembina BLUD untuk memindahan keuangannya dari
sistem

jaminan

penyangga.

Bahkan

Pemerintah

DIY

juga

Se
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bentuk

et

giro ke deposito. Peluang yang lain adalah didapatnya dukungan dalam
mengembangkan sistem Jaminan Kesehatan Khusus bagi penyandang
disabilitas yang telah dimulai ditahun 2013, dan yang tak kalah pentingnya
adalah kecepatan klaim.
Ancaman yang dihadapi oleh Bapeljamkesos adalah usia pegawainya yang
mayoritas menginjak 50 tahun, sedangkan kebanyakan tenaga kontrak
(menjalankan tugas verifikator). Selain itu jumlah pegawai terhitung paling
sedikit jika dibandingkan dengan UPT lain (Bapelkes, Balabkes, RSP
Respira, RSJ Ghrasia)

dan hampir kebanyakan non PNS. Selain itu

ancaman lain adalah ketika kenaikan BPJS dapat menambah beban
anggaran Pemda DIY.
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2. Strategi dalam mengkombinasikan SWOT
i. Strengths-Opportunities (SO)
Pilihan pertama yang dapat dilakukan adalah mengkombinasikan faktor
dari kekuatan (S) dan peluang (O).
1. Salah satu bentuk sinergitas kebijakan dengan BPJS Kesehatan
adalan dengan pendampingan pasien BPJS Kelas 3, khususnya BPJS
non premi untuk klaim ke RS berkaitan dengan pembayaran.
2. Pemerintah

DIY

terus

memfasilitasi

pelayanan

kesehatan

Y

pemeriksaan pembiayaan mandiri dan home care dengan proses

DI

penerbitan Peraturan Gubernur dan hal ini merupakan kekuatan.
Hal tersebut menjadi peluang untuk mendapatkan tambahan

RD

pendapatan.
ii. Strength-Threats (ST)

DP

1. Pilihan selanjutnya adalah mengkombinasikan antara faktor dari
kekuatan (S) dan ancaman (T). Dalam hal ini, kekuatan yang dimiliki

ia
t

kemudian digunakan untuk mengatasi ancaman yang ada.
2. Bantuan pemerintah (S) dapat diberikan dengan membuka formasi

ar

bagi CPNS untuk menambah jumlah pegawai. Hal ini dapat
mengatasi ancaman (T) terbatasnya jumlah pegawai dari UPT ini.

et

iii. Weakness-Opportunites (WO)

Se
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Strategi berikutnya adalah mengkombinasikan antara kelemahan (W)
dan peluang (O). Dalam hal ini, kelemahan yang dimiliki dapat diatasi
dengan mencari dan memunculkan peluang-peluang yang ada.
1. Kelemahan karena terbatasanya pendapat yang hanya didapat dari
dari giro di bank dapat diatasi dengn memberikan investasi dalam
bentuk deposito, pasar uang maupun pasar saham. Tak hanya
disitu, UPT ini juga bisa mencari bantuan donor/ mitra swasta.
Dengan begitu maka sumber pemasukan bisa bertambah.
2. Cara

berikutnya

adalah

mengupayakan

komunikasi

dengan

pemerintah daerah agar dapat diusahakan Percepatan penerbitan
pergub untuk layanan mandiri dan home care.
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3. Peningkatan

kepersertaan

BPJS

di

tahun

2018

mendorong

terciptanya sistem jaminan penyangga yaitu jaminan kesehatan
khusus bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pergub
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Khusus.

3.2.4. BAPELKES
Grafik 3.4. Pendapatan BLUD BAPELKES
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Sebelum tahun 2015 Bapelkes belum menjadi BLUD tetapi masih dibawah

et

Dinas Kesehata DIY dalam hal pengelolaan keuangan dan manajemen.
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Pengelolaan pendapatan Bapelkes sebelum tahun 2015 masih mengunakan
retribusi jasa usaha. Setelah tahun 2015-akhir 2016 pendapatan atas BLUD
meningkat. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima 100% menjadi
pendapatan BLUD. Bapelkes yang semula melatih semua calon tenaga
kesehatan, saat ini hanya melatih tenaga kesehatan yang akan naik jabatan
fungsional. Dampak dari dikeluarkannya peraturan ini pedapatan BLUD
berkurang karena penguna layanan bapelkes tidak lagi diwajibkan bagi calon
tenaga kesehatan. Tahun 2017 ke 2018 mulai ada perbaikan pendapatan
BLUD dari pelatihan fungsional. Sehingga atas pendapatan BLUD belum bisa
diramalakan

kedepannya.

Kebijakan

yang

berganti-ganti

membuat
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peramalan pendapatan sulit ditentukan. Namun, jika melihat pada garis
linear yang tergambar, pendapatan Bapelkes mengalamai kenaikan.
1. Analisis SWOT
3.9. identifikasi SWOT Bapelkes
Strenght

Opportunities

Threats

BLUD Sejak tahun 2015, Pertumbuhan
Bapelkes
hanya pelanggan pelatihan
melatih
tenaga dari luar DIY
kesehatan
yang
berkaitan
dengan
fungsional.
Sebelum
tahun 2015, Bapelkes
digunakan
untuk
melatih calon tenaga
kesehatan.

Berdasarkan
Permenkes No. 78
Tahun
2015,
Kurikulum yang akan
digunakan
untuk
pelatihan
harus
mendapatkan
pengesahan
dari
Kemenkes. Sebelum
Permenkes No 78
Tahun
2015,
pengesahan
kurikulum
hanya
sampai
tingkat
provinsi. Lebih jauh,
hal
ini
akan
berdampak
ke
penganggaran
tiap
OPD yang hendak
melakukan pelatihan
di
Bapelkes,
jika
pelatihan
sudah
dianggarkan
tetapi
kurikulum
tidak
disetujui.
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DP

RD

DI

Y

Organisasi
terstruktur

Weakness

Institusi pelatihan
di bidang kesehatan
satu-satunya yang
berada di DIY

Penurunan
pendapatan
akibat
menurunnya jumlah
siswa pelatihan.

Regulasi BLUD jelas
penerapannya
(Pergub DIY No. 9
Tahun 2017 tentang
Tarif
Layanan
Badan
Layanan
Umum Daerah pada
Balai
Pelatihan
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Kesehatan
Dinas
Kesehatan
DIY
menggantikan
Pergub Nomor 5
Tahun 2015)
Perkembangan
Rumah Sakit bisa
teknologi kediklatan melakukan pelatihan
di bidang kesehatan,
contoh RSUP Sardjito
(pelatihan
teknis
medis)

Y

Melakukan
pelatihan
internal
pegawai

Lokasi
dekat Merancang
Bandara Adisucipto penyesuaian
tariff
pelatihan
harus
melihat
competitor
lain,
customer
berasal dari sekolah,
PNS
Keterbatasan
Promosi
kuantintas
dan website
kualitas SDM pelatih

lewat

ar

ia
t

Kerjasama

DP

RD

DI

Fleksibilitas
menghasilkan dana
internal
(karena
sudah BLUD)

Strenght

Weakness

Faktor-faktor kekuatan
internal

Faktor-faktor kelemahan
internal

Se
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Faktor internal

et

Tabel 3.10 Analisis SWOT Bapelkes

Faktor eksternal
Opportunities

Strategi maxi-maxi (SO)

Strategi mini-maxi (WO)

Faktor-faktor
peluang
eksternal

• Sebagai
satu-satunya
institusi pelatihan milik
Pemda DIY, Bapelkes
menjadi pilihan sebagai
tempat
pelatihan
kesehatan dari peserta
diluar DIY

•

Pengurangan
jumlah
peserta pelatihan dari
calon tenaga kesehatan
dapat
ditingkatkan
dengan usaha promosi
pelatIhan bagi peserta
pelatihan
dari
luar
daerah,
khususnya
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•

•

Mengidentifikasi
kurikulum yang sudah
ada dan mempersiapkan
jauh-jauh hari
(jika kurikulum belum
ada)

ia
t

DP

•

Terus
meningkatkan •
kompetensi pelatih dan
internal pegawai sesuai
dengan
perkembangan
teknologi kediklatan.
Pesaing penyedia jasa
pelatihan seperti rumah •
sakit diimbangi dengan
peningkatan kualitas dan
kompetensi
pegawai
untuk
melakukan
pelatihan
Kekurangan
pelatih
secara
kuantitas
dan
kualiatas dapat di atasi
dengan
melakukan
pelatihan Internal bagi
pelatih

Y

Faktor-faktor
peluang
eksternal

DI

Strategh maxi-mini(ST)

RD

Threats

mahasiswa di bidang
kesehatan.
• Mempercepat
proses
pembuatan pergub
Strategi mini-mini (WT)

ar

Terkait target Bepelkes untuk meningkatkan pendapatan serta kualitas

et

mutu dalam pelayanan kesehatan masyarakat, maka dilakukanlah analisis
dan hasilnya kemudian ditemukanlah hasil mengenai strenght (kekuatan),
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weakness (kelemahan), opportinities (peluang),

serta threats (ancaman).

Paragraf selanjutnya akan menjelaskan SWOT dari RSJ Grhasia secara
rinci. Sumber-sumber dari kekuatan (S) adalah dari faktor internal,
sedangkan kekuatan dari peluang (O) adalah dari faktor eksternal. Untuk
kelemahan (W) berasal dari faktor internal, sedangkan ancaman (T) berasal
dari faktor eksternal.
Kekuatan (S) dari Bapelkes adalah merupaka organisasi BLUD yang
terstruktur, dan menjadi institusi pelatihan di bidang kesehatan satusatunya yang berada di DIY. Kekuatan berikutnya adalah mempu dan
instens

dalam

melakukan

pelatihan

internal

pegawai,

fleksibilitas
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menghasilkan dana internal (karena sudah BLUD), sudah bekerja sama
dengan berbagai pihak.
Untuk kelemahan (W) yang dimiliki adalah yang pertama sejak tahun
2015, Bapelkes hanya melatih tenaga kesehatan yang berkaitan dengan
fungsional. Padahal sebelum tahun 2015, Bapelkes digunakan untuk
melatih calon tenaga kesehatan. Kelemahan lainnya adalah terjadinya
penurunan pendapatan akibat menurunnya jumlah siswa pelatihan.
Ditambah lagi keterbatasan kuantintas dan kualitas SDM pelatih.

Y

Di sisi lain, Bapeljamkesos masih memiliki beberapa peluang yaitu

DI

terjadinya pertumbuhan pelanggan pelatihan dari luar DIY, Perkembangan
teknologi kediklatan, lokasi yang strategis karena dekat Bandara

RD

Adisucipto, dan seringnya promosi lewat website. Peluang lain adalah
dengan adanya regulasi BLUD, maka penerapannya menjadi lebih jelas

DP

(Pergub DIY No. 9 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY

ia
t

menggantikan Pergub DIY Nomor 5 Tahun 2015)
Selanjutnya untuk ancaman yang dihadapi adalah pertama berdasarkan

ar

Permenkes No. 78 Tahun 2015, Kurikulum yang akan digunakan untuk
pelatihan harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kesehatan RI.

et

Sebelum Permenkes No 78 Tahun 2015, pengesahan kurikulum hanya
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sampai tingkat provinsi. Lebih jauh, hal ini akan berdampak ke
penganggaran tiap OPD yang hendak melakukan pelatihan di Bapelkes,
jika pelatihan sudah dianggarkan tetapi kurikulum tidak disetujui.
Ancaman kedua adalah kompetitor dari Rumah Sakit karena saat ini
mereka bisa melakukan pelatihan di bidang kesehatan, contoh RSUP
Sardjito (pelatihan teknis medis). Ancaman selanjutnya adalah saat
merancang penyesuaian tarif pelatihan harus melihat competitor lain,
apalagi latar belakang pelanggan

yang

beragam asalnya baik itu dari

sekolah, maupun dari PNS.
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a. Strategi dalam mengkombinasikan SWOT
i.

Strength-Opportunities (SO)
Pilihan pertama yang dapat dilakukan adalah mengkombinasikan
faktor dari kekuatan (S) dan peluang (O).
1. Bapelkes memiliki kekuatan sebagai satu-satunya institusi pelatihan
milik Pemda DIY. Hal ini menjadi peluang karena Bapelkes menjadi
pilihan sebagai tempat pelatihan kesehatan dari peserta diluar DIY.
Strength-Threats (ST)

Y

ii.

DI

Pilihan selanjutnya adalah mengkombinasikan antara faktor dari
kekuatan (S) dan ancaman (T). Dalam hal ini, kekuatan yang dimiliki

RD

kemudian digunakan untuk mengatasi ancaman yang ada.

1. Ancaman dari kekurangan tenaga pelatih dan SDM yang kompeten

DP

dapat di atasi dengan terus meningkatkan kompetensi pelatih dan
internal pegawai sesuai dengan perkembangan teknologi kediklatan.
2. Ancaman dari kompetitor seperti rumah sakit dapat diatasi dengan

ia
t

mengimbangi melalui peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai
dalam melakukan pelatihan.

ar

Weakness-Opportunity (WO)

et

Strategi berikutnya adalah mengkombinasikan antara kelemahan
(W) dan peluang (O). Dalam hal ini, kelemahan yang dimiliki dapat diatasi
dengan mencari dan memunculkan peluang-peluang yang ada.
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iii.

3. Kekurangan jumlah peserta pelatihan dari calon tenaga kesehatan
dapat ditingkatkan dengan usaha promosi pelatiIhan bagi peserta
pelatihan dari luar daerah, khususnya mahasiswa di bidang
kesehatan.
4. Mempercepat proses pembuatan pergub

iv. Weakness-Threats (WT)
Strategi terakhir adalah mengolah kelemahan (W) dan ancaman (T).
1. Mengidentifikasi kurikulum yang sudah ada dan mempersiapkan
jauh-jauh hari (jika kurikulum belum ada).
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3.2.5. BALABKES DAN KALIBRASI
Grafik 5.6. Pendapatan Balabkes dan Kalibrasi

PENDAPATAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN KALIBRASI
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Trend pendapatan sebelum kebijakan BLUD yakni tahun 2011 sampai
2017 naik. Semenjak ada kebijakan BLUD di tahun 2018 berdasarkan

et

Pergub DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pada Balai
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Laboratorium Yogyakarta, pendapatan Balabkes melonjak naik. Di tahun
2019, Balabkes menambah pelayanan kalibrasi. Proyeksi trend empat
tahun ke depan naik, jika Balabkes tetap melakukan inovasi dan kondisi
masi sama dengan kondisi saat ini.
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2. Analisis SWOT
Tabel 3.11. Identifikasi SWOT Balabkes dan Kalibrasi
Threats

Sedikit
pesaing
dalam
pelayanan
kesehatan
khususnya
laboratorium
di
bidang lingkungan

Memiliki competitor:
pemerintah
dan
swasta
untuk
pelayanan klinik.

DI
Peserta magang dari Pegawai
mayoritas
luar DIY
berusia 50 tahun.
Belum
ada
perekrutan
CPNS,
yang
ada
baru
pegawai non-PNS.
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DP

Terjadi
peningkatan
pendapatan
setelah
BLUD (di tahun 2018
sudah BLUD dengan
diterbitkannya Pergub
Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tarif Layanan
pada
Balai
Laboratorium
Kesehatan Yogyakarta)
Pergub No. 41 Tahun
2019 tentang Tarif
Layanan Balabkes
Fleksibilitas
Bangunan Balabkes
menghasilkan
dana kurang
memenuhi
internal
syarat
karena
menempati
bangunan
cagar
budaya.
Tidak
dimungkinkan untuk
dilakukan
pembangunan.
System
penjaminan
mutu
dijalankan
dengan
baik,
ISO
17025,
di
bidang
medis
sudah
memperoleh
ISO
15082,
memperoleh
akreditasi
dari
pemerintah
(KALK).
Tipe
laboratorium
klinik dari madya ke
utama
Menambah
fasilitas
layanan setiap tahun,
misal di tahun 2018

Opportunities

Y

Weakness

RD

Strenght

Tipe
laboratorium
klinik dari madya ke
utama berimplikasi
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menambah
layanan
kalibrasi
Tarif
jasa
laboratorium,
misal
pemeriksan
kualitas
air lebih murah dan
cepat.
MoU
dengan
puskesmas

pada
lingkup
layanan
Ekspansi keluar DIY

Strenght

Weakness

DI

Faktor internal

Y

3.12. Analisis SWOT Balabkes dan Kalibrasi

Faktor
eksterna;
Strategi maxi-maxi (SO)

Faktor-faktor
peluang
eksternal

• Inovasi yang telah dilakukan
dengan
menambahkan
layanan tiap tahun dapat
mengatasi adanya pesaing

Threats

Strategh maxi-mini(ST)

Strategi mini-maxi (WO)

•

• Sedikitnya pesaing dalam
jasa layanan laboratorium
khususnya
di
bidang
lingkungan
menuntut
penyediaan
sarana
prasarana
gedung
laboratorium
untuk
ditingkatkan
Strategi mini-mini (WT)

Tariff jasa laboratorium yang •
murah dan pelayanan yang
cepat dapat menjadi daya tarik
pengguna
jasa
meskipun
terdapat competitor lain
Sifat pengelolaan BLUD yang
fleksibel
dapat
digunakan
untuk melakukan pengadaan
pegawai kontrak diluar CPNS
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DP

Opportunities

Faktor-faktor
peluang
eksternal

Faktor-faktor kelemahan
internal

RD

Faktor-faktor kekuatan internal

Bangunan cagar budaya
tidak
perlu
dirombak
melainkan
direnovasi
dengan
tetap
mempertahankan
bangunan aslinya

Terkait target Balabkes dan Kalibrasi untuk meningkatkan
pendapatan serta

kualitas mutu dalam pelayanan kesehatan

masyarakat, maka dilakukanlah analisis dan hasilnya kemudian
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ditemukanlah

hasil

mengenai

strenght

(kekuatan),

weakness

(kelemahan), opportinities (peluang), serta threats (ancaman). Paragraf
selanjutnya akan menjelaskan SWOT

dari Balabkes dan Kalibrasi

secara rinci. Sumber-sumber dari kekuatan (S) adalah dari faktor
internal, sedangkan kekuatan dari peluang (O) adalah dari faktor
eksternal. Untuk kelemahan (W) berasal dari faktor internal,
sedangkan ancaman (T) berasal dari faktor eksternal.
Kekuatan (S) yang dimiliki Balabkes adalah pertama telah terjadi

Y

peningkatan pendapatan setelah BLUD (di tahun 2018 sudah BLUD

DI

dengan diterbitkannya Pergub Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tarif
Layanan pada Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta) Pergub No.

RD

41 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Balabkes. Kekuatan yang
berikutnya adalah fleksibilitas yang tinggi untuk menghasilkan dana

DP

internal. Kekuatan berikutnya adalah sistem penjaminan mutu dapat
dijalankan dengan baik, ISO 17025, di bidang medis sudah

ia
t

memperoleh ISO 15082, memperoleh akreditasi dari pemerintah
(KALK). Tipe laboratorium klinik dari madya ke utama. Selain itu

ar

Balabkes mampu untuk menambah fasilitas layanan setiap tahun,
misal di tahun 2018 menambah layanan kalibrasi. Selanjutnya tarif

et

jasa laboratorium, misal pemeriksan kualitas air pun saat ini lebih
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murah dan cepat serta sudah melakukan MoU dengan puskesmas.
Untuk kelemahan (W) yang dimiliki adalah bangunan Balabkes

yang kurang memenuhi syarat karena menempati bangunan cagar
budaya. Hal ini berdampak pada tidak memungkinkannya dilakukan
pembangunan.Di sisi lain, Balabkes memiliki peluang (O) dalam hal
pesaing dalam pelayanan kesehatan khususnya laboratorium di
bidang lingkungan cenderung sedikit. Saat ini bahkan peserta magang
banyak berasal dari luar DIY. Ditambah lagi tipe laboratorium klinik
dari madya ke utama berimplikasi pada lingkup layanan. Dan yang
terakhir adalah sudah melakukan ekspansi keluar DIY.
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Ancaman (T) yang dihadapi adalah masaih adanya kompetitor
baik dari pemerintah dan swasta untuk pelayanan klinik. Ditambah
lagi dengan pegawai yang mayoritas berusia 50 tahun. Untuk saat ini
memang belum ada perekrutan CPNS, yang ada baru pegawai nonPNS.
2. Strategi dalam mengkombinasikan SWOT
i. Strength-Opportunity (SO)
Pilihan

pertama

yang

dapat

dilakukan

adalah

DI

Y

mengkombinasikan faktor dari kekuatan (S) dan peluang (O).
1. Mempertahanlan inovasi dengan menambahkan layanan tiap

RD

tahun dapat mengatasi adanya pesaing.
ii. Strength-Threats (ST)

DP

Pilihan selanjutnya adalah mengkombinasikan antara faktor
dari kekuatan (S) dan ancaman (T). Dalam hal ini, kekuatan yang

ia
t

dimiliki kemudian digunakan untuk mengatasi ancaman yang
ada.

ar

1. Tarif jasa laboratorium yang murah dan pelayanan yang cepat
dapat menjadi daya tarik pengguna jasa meskipun terdapat

et

competitor lain.
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2. Sifat pengelolaan BLUD yang fleksibel dapat digunakan untuk
melakukan pengadaan pegawai kontrak diluar CPNS.

iii. Weakness-Opportunity (WO)
Strategi berikutnya adalah mengkombinasikan antara kelemahan
(W) dan peluang (O). Dalam hal ini, kelemahan yang dimiliki dapat
diatasi dengan mencari dan memunculkan peluang-peluang yang
ada.
1. Sedikitnya

pesaing

dalam

jasa

layanan

laboratorium

khususnya di bidang lingkungan membuat penyediaan sarana
prasarana gedung laboratorium semakin dapat ditingkatkan.
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iv. Weakness-Threats (WT)
Strategi terakhir adalah mengolah kelemahan (W) dan ancaman
(T).
1. Bangunan cagar budaya tidak perlu dirombak melainkan
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DP

RD

DI

Y

direnovasi dengan tetap mempertahankan bangunan aslinya
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BAB IV
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b pemegang kekuasaan negara yang
menjadi bagiaan dari kekuasaan pemerintahan dimiliki oleh Presiden
selaku

kepala

pemerintahan.

Presiden

menyerahkan

kepda

Y

gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk

DI

mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerajhn untuk
kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini berarti gubernur Dsarah

RD

Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengelola
keuangan daerah khususnya dalam bidang kesehatan, lewat perencanaan

DP

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Perencanaan Anggaran dan Belanja Daerah ditetapkan dalam sebuah
daerah

setiap

tahunnya.

Pertanggungjawaban

maupun

ia
t

peraturan

perubahan terhadap APBD harus dilakukan pemerintah daerah setiap

ar

tahunnya dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

et

4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
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pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan,
sebagaiman disebutkan dalam Pasal 1 angka 64. Objek retribusi daerah
sebagaima disebutkan dalam Pasal 108 ayat (1) terdiri dari:
a. Jasa umum
b. Jasa usaha
c. Perizinan tertentu
Lebih lanjut, pelayanan kesehatan merupakan salah satu objek retribusi
yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum, sebagaiman disebutkan
dalam pasal 110 ayat (1) huruf a. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan
kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai
pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan
lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran
4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan
informasi

kesehatan,

sumber

daya

kesehatan,

upaya

DI

kesehatan,

Y

kesehatan. Pengelolaan yang dimaksud meliputi ngelolaan administrasi
kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan

RD

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta
pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna
tercapainya

derajat

kesehatan

yang

setinggi-tingginya,

DP

menjamin

sebagaiman dijelaskan dalam Pasal 167 ayat (1). Kewajiban tersebut harus
dilakukan pemerintah daerah mengingat kesehatan merupakan bagian

ia
t

dari hak warga negara.Pasal 5 menjelaskan bahwa Setiap orang memiliki
hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang

ar

kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau,

et

serta secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
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Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah
daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. Alokasi pembiayaan
kesehatan yang berasal dari pemerintah ditujukan terutama kepada
penduduk miskin. Alaokasi pembiayaan dicantumkan pemerintah datau
pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
Urusan pemerintahan dibidang kesehatan adalah urusan pemerintahan
wajib konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana
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disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b. Urusan pemerintahan
kesehatan dibagi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pembagian tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini:

DP

RD

DI

Y

Tabel 4.1.Pembagian Kewenangan di Bidang Kesehatan

ia
t

4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa Badan Layanan Umum,
yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah

ar

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

et

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

Se
kr

prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU memiliki kewenangan untuk
menungut dana dari masyarakat sebagai imbalan jasa yang diberikan,
salah satunya jasa kesehatan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang

diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit
layanan atau hasil per investasi dan, sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 9 ayat (2). Tarif yang akan dikenakan kepada
masyarakat pengguna layanan harus ditetapkan oleh Menteri
Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota

sebagaiama

ditentukan
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dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota,
sebagaiaman ditentukan dalam Pasal 9 ayat (8).
Sebagai

usaha

untuk

merencanakan

dan

mengembagkan

keuangan internal, BLU menyusun rencana strategis bisnis lima
tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian
Negara/Lembaga atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.Pasal 33 memberikan kewenangan kepada BLU untuk

Y

mengelola sumber daya manusia dengan merekrut tenaga

DI

professional non-PNS.

DP

RD

4.6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha
Obyek Retribusi jasa usaha di bidang urusan kesehatan sudah dihapus
karena instansi di bidnag kesehatan di wilayah Daerah Istimewa

ia
t

Yogyakarta sudah menggunakan Sistem Badan Layanan Usaha Daerah
(BLUD). Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 menyebutkan obyek jasa usaha di

ar

bidang kesehatan hanya penggunaan ruang untuk pelayanan Pendidikan
dan pelatihan di bidang Balai Laboratorium Kesehatan.

Se
kr

et

4.7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016
tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah
Peraturan gubernur ini mengatur mengenai perencanaan dan
penganggaran BLUD, penatausahaan keuangan BLUD, dan pelaporan
keuangan BLUD. Pasal 12 ayat (1) menentukan Perencanaan dan
penganggaran meliputi penyusunan Rencana Strategi Bisnis BLUD,
Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Penatausahaan

Keuangan.

Dalam

pengelolaan

kas,

BLUD

menyelenggarakan :
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
89

d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;dan
f. pemanfaatan

surplus

kas

jangka

pendek

untuk

memperoleh

pendapatan tambahan, bekerjasama dengan Bank Umum yang sehat.
Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (1) memberikan keleluasaan kepada BLUD
dalam hal pengeluaran pembiayaan dengan mempertimbangkan volume
kegiatan. Dalam masa akhir tahun anggaran, Pimpinan PPK BLUD
berkewajiban menyampaikan peloran kleuangan kepasa Gubernur melalui

Y

PPKD. Laporan keuangan yang dimaksud meliputi laporan operasional dan

DI

laporan arus kas setiap triwulan serta laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan

Se
kr

et

ar

ia
t

DP

RD

keuangan disertai laporan kinerja setiap semester.
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BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Grafik 5.1. Pendapatan BLUD Instansi Kesehatan DIY

Y
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BLUD di bidang kesehatan yang menjadi kewenanan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Proyeksi empat tahun ke depan
menunjukkan bahwa pendapatan akan terus naik jika faktor dan kondisi yang
mempengaruhi pendapatan tidak mengalami perubahan. Tingginya tingkat
pendapatan

BLUD

membuat

instansi

lebih

mandiri

dengan

tidak

mengantungkan pada subsidi APBD DIY, sehingga alokasi APBD DIY dapat
diperuntukkan bagi sector lain yang urgen mendapatkan perhatian. Setiap
instansi

di

bidang

kesehatan

di

DIY

tidak

dapat

dipaksakan

untuk

memanfaatkan BLUD untuk memaksimalkan pendapatan. Ada instansi yang
karakteristiknya tidak untuk mencapai pendapatan yang maksimal seperti Balai
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Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial, yang tujuan utamanya adalah
memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang kurang mampu untuk
mengakses kesehatan dan fasilitasi jaminan kesehatan khusus.
Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan
Potensi Pelayanan Kesehatan adalah dengan mengevaluasi tarif dan layanan,
usaha

pemasaran,

peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia,

serta

Y

melakukan penilaian jaminan mutu (akreditasi, ISO, dll)

DI

5.2. Rekomendasi
5.2.1. Bagi Instansi Kesehatan

RD

Setelah melakukan analisis melalui Strenght, Weakness, Opportunities, and
Threats di masing-masing instansi kesehatan, perlu diberikan beberapa

DP

rekomendasi untuk instantsi terkait. Rekomendasi dimaksudkan untuk
meningkatkan pendapatam khususnya instansi-instansi yang diproyeksikan
akan turun pendapatannya jika tidak melakukan inovasi. Rekomendasi juga

ia
t

diperlukan bagi instantsi-instansi kiesehatan yang diproyeksikan trend
pendapatannya akan naik dalam jangka waktu empat tahun kedepan. Adapun

et

a. RSJ Ghrasia

ar

usulan-usulannya adalah sebagai berikut:

Se
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Usaha pengembangan rumah sakit yang sudah dilakukan RSJ Ghrasia
sudah baik. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada RSJ Ghrasia adalah:
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia tim medis (dokter spesialis,
perawat, psikiatri) dengan memberi peluang untuk sekolah lanjutan
secara bertahap setiap tahunnya.
2. Penggunaan system informasi teknologi dalam pengelolaan rumah sakit
khususnya untuk alur pendaftaran pasien, pengolahan dan penyimpanan
data pasien, pemeriksaaan, hingga pengelolaan internal rumah sakit
seperti pengelolaan keuangan dan manajemen rumah sakit.
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3. Letaknya yang dekat dengan Gunung Merapi dan merupakan Kawasan
Rawan Bencana, kesiapsiagaan RSJ Ghrasia dalam menghadapi bencana
erupsi Merapi perlu dilakukan. Kesiapan tersebut dapat berupa pelatihan
mitigasi bencana.
4. Banyak peluang yang diterima Grhasia dengan perkembangan jumlah
pasien NAPZA, Pasien Gangguan Jiwa Anak, dsb. Untuk pengembangan
poliklinik dan sarana prasana perlu prioritas setiap tahunnya.
5. Pengoptimalan penggunaan Ghrasia Inn dengan melengkapi sarana

Y

prasarana yang dibutuhkan. Setelah sarana dan prasarana lengkap,

DI

manajemen pengelolaan perlu dibentuk, mulai dari struktur pegawai yang
akan membidangi, system manajemen pengelolaan, penentuan tarif,

RD

hingga pemasaran.

6. Memanfaatkan sarana pemasaran dengan optimal, missal melalui website

DP

yang telah tersedia, memanfaatkan media social seperti Instagram,
facebook, twitter, dll.

ia
t

7. System kerjasama perlu dibangun dan dipertahankan, baik untuk
penunjang perawatan pasien maupun regenerasi Sumber Daya Manusia.

ar

Penjaringan Sumber Daya Manusia melalui system kerjasama dengan
perguruan tinggi perlu dilakukan sehingga ketergantungan SDM pada

et

perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dikurangi.

Se
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8. System sanitasi dan perlimbahan juga perlu mendapatkan perhatian.
Pengelolaan limbah dan sanitasi yang sehat dan baik perlu dibangun atau
dikembangkan agar tidak merusak lingkungan.
b. RSP Respira

RSP Respira tetap memiliki brand image sebagai rumah sakit khusus paru
satu-satunya di DIY, namun perlu diantisipasi bahwa hampi di setiap rumah
sakit umum baik negeri maupun swasta juga terdapat pelayanan penyakit
paru-paru. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
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1. Perekrutan Sumber Daya Manusia terutama bagian manajemen rumah
sakit seperti tenaga keuangan. Perekrutan perlu dilakukan sesegera
mungkin untuk menata cash flow keuangan rumah sakit.
2. Jika tidak dimungkinkan untuk pengembangan bangunan rumah sakit,
perlu dipikirkan untuk pembukaan cabang di daerah lain dengan
pengadaan tanah yang relative lebih mudah. Hal ini merupakan
perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan jangka Panjang (10 tahun).
Selain

penyiapan

pendanaan

fisik

untuk

pengadaan

tanah

dan

Y

pembangunan, penyediaan sumber daya manusia di tempat yang baru

DI

juga perlu dilakukan.

3. Jaringan pemasaran juga perlu diperkuat. Memiliki layanan unggulan
resisten

obat.

Layanan

unggulan

RD

yang berbeda dari rumah sakit lain, issal penanganan pasien tuberculosis
perlu

didukung

oleh

sarana

DP

pemeriksaan yang lebih mumpuni atau canggih dibandingkan rumah
sakit lainnya.

ia
t

4. System sanitasi dan perlimbahan juga perlu mendapatkan perhatian.
Pengelolaan limbah dan sanitasi yang sehat dan baik perlu dibangun atau

ar

dikembangkan agar tidak merusak lingkungan.

et

c. Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (Bapeljamkesos)
Trend Bapeljamkesos mengalami penurunan, oleh sebab itu perlu dilakukan

Se
kr

perencanaan yang baik dengan mengubah pola pengelolaan dan kondisi
pendanaan yang terjadi saat ini. Beberpa rekomendasi yang dapat dilakukan
adalah:

1. Segera dilakukan pengesahan dan pengundangan peraturan gubernur
tentang tarif mandiri dan pelayanan home care di tahun 2020.
2. Mencari sumber pendapatan lain selain giro, missal dengan investasi
(pasar uang, pasar saham, dsb) atau pendirian badan usaha. (sebagai
perencanaan jangka menengah dan Panjang)
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3. Sebagai leading sector jaminan social khusus, missal jaminan social bagi
penyandang disabilitas dan perlu diakomodasi dalam pergub yang
mengatur mengenai jaminan social khusus bagi penyandang disabilitas.
4. Melakukan kerjasama dengan swasta untuk kontinuitas donor atau
bantuan bagi Bapeljamkesos.
5. Tidak hanya penambahan jumlah pegawai melalui perekrutan pegawai
kontrak, melainkan pelatihan kepegawaian secara lebih professional.

untuk

meramalkan

trend

pada

Bapelkes

diakibatkan

DI

Kesulitan

Y

d. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
perubahan kebijakan yang berubah-ubah sehingga pendapatan cenderung
dilakukan beberpa hal sebagai berikut:

RD

fluktuatif. Agar pendapatan lebih stabil dan cenderung naik, maka

DP

1. Penyelesaian pembangunan sarana dan prasana pelatihan di tahun 2020.
2. Sertifikasi sumber daya manusia yang telah ada di tahun 2020 sesuai
dengan kualifikasi.

ia
t

3. Perekrutan sumber daya manusia melalui career hearing di perguruan
tinggi negeri maupun swasta dengan melalukan kerja sama.

ar

4. Melengkapi kurikulum pelatihan yang belum ada di Bapelkes jauh-jauh

et

hari sebelum pelatihan dilakukan serta peningkatan kualitas kurikulum
dengan pelibatan tenaga ahli dalam pembuatannya.
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kr

5. Pengoptimalan media social Instagram, facebook, twitter, dsb serta
website yang dimiliki Bapelkes.
e. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi
Balabkes dan Kalibrasi merupakan instansi yang paling prospektif dari sisi
pendapatan. Kecenderungan kenaikan pendapatan perlu diperhatankan
dengan melakukan hal sebagai berikut:
1. Mempertahankan rate harga yang cenderung murah dan rasional
dibandingkan dengan laboratorium lain.
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2. Ekspansi ke luar daerah perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang
baik, misal melalui website mapun media social. Jika perlu pengadaan
Sumber Daya Manusia yang menangani pemasaran secara digital.
3. Pembangunan

Gedung

sebagai

fasilitas

laboratorium

sebagai

perencanaan jangka panjang perlu dilakukan. Jika tidak mungkin
melakukan pembangunan di Kawasan cagar budaya, pembukaan cabang
di lokasi lain dapat menjadi alternatif.s
5.2.2. Bagi DPRD DIY

Y

Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah DIY untuk mengembangkan

DI

sistem informasi daerah yang multiaccess yang dapat digunakan oleh
legislatif dan eksekutif untuk merencanakan kebijakan di bidang

RD

pelayanan kesehatan. Saat perencanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah DIY, kajian potensi pendapatan menjadi hal yang penting
merencanakan

bagian-bagian

pendapatan

DP

dalam

yang

dapat

dimaksimalkan, salah satunya Badan Layanan Usaha Daerah di bidang

Se
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et

ar

ia
t

kesehatan.
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