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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF THE HEALTH PRIME SERVICE PROGRAM OF 

THE REGENT PESAWARAN HOME CARE IN DISTRICT PESAWARAN 

OF YEAR 2013-2016 

 

 (Study on Community Health Center Bernung, Community Health Center 

Kotadalam, and Community Health Center Hanura) 

 

By 

MUHAMMAD IQBAL 

Home Care program is a program set up by Regent Pesawaran to increase, 

maintain, or restore health or maximize the level of independence and minimizing 

the consequences of the disease. Home Care program became the prime program 

because in Lampung Regency Pesawaran only. This research was conducted to 

analyze and evaluate the results of the program as well as Home Care analyzes the 

factors restricting the Home Care program. In evaluating this program researchers 

using theory evaluation process according to some theories, as well as Wirawan 

supporting another. Type of this research is descriptive research with qualitative 

approach. This research was conducted in Community Health Center Bernung, 

Community Health Center Kotadalam, and Community Health Center Hanura. 



Based on the research that has been done then it can be inferred that, Home Care 

programs have not been effective in the implementation so far. This is because the 

purpose of increasing the self-reliance of the community to live healthy is not 

reached and there are still many who have not yet fulfilled the needs of health. 

The shortcomings of this program lies in the lack of resources in terms of the 

number of staff on duty and Home Care are not appropriate, on-site equipment 

and vehicles, and also less health budget. Therefore it is necessary to increase in 

terms of the amount of resources available both budget funds, facilities, and 

people in the Home Care program. 
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ABSTRAK 

 

EVALUASI PROGRAM UNGGULAN PELAYANAN KESEHATAN 

BUPATI PESAWARAN HOME CARE DI KABUPATEN PESAWARAN 

TAHUN 2013-2016  

(Studi di Puskesmas Bernung, Puskesmas Kotadalam, dan Puskesmas 

Hanura) 

 

Oleh 

MUHAMMAD IQBAL 

Program Home Care adalah sebuah program yang dibentuk oleh Bupati 

Pesawaran untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan 

atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari 

penyakit. Program Home Care menjadi program unggulan karena di Provinsi 

Lampung hanya terdapat di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis dan mengevaluasi hasil program Home Care serta menganalisis 

faktor-faktor penghambat dalam program Home Care tersebut. Dalam 

mengevaluasi program ini peneliti menggunakan teori evaluasi proses menurut 

Wirawan, serta beberapa teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 

Puskesmas Bernung, Puskesmas Kotadalam, dan Puskesmas Hanura di Kabupaten 

Pesawaran.  



Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, 

program Home Care belum efektif dalam pelaksanaan selama ini. Hal ini karena 

tujuan dari meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat belum 

tercapai dan masih banyak yang belum terpenuhi kebutuhan kesehatannya. 

Kekurangan dari program ini terletak pada kekurangan sumber daya dalam hal 

jumlah petugas Home Care dan desa bertugas yang tidak sesuai, fasilitas peralatan 

dan kendaraan kesehatan kurang, dan juga anggaran. Oleh karena itu perlu adanya 

peningkatan dalam hal jumlah sumber daya yang ada baik dana anggaran, 

fasilitas, dan manusianya dalam program Home Care.  

Kata Kunci: Home Care, Evaluasi, Program, Kebijakan Publik 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Kehidupan masyarakat membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani agar

dapat menunjang keberlangsungan hidup sehari-hari. Kesehatan merupakan

kebutuhan mendasar bagi setiap manusia untuk dapat hidup layak, produktif,

serta mampu bersaing untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pelayanan

kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang

penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah

diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang

kesehatan berbunyi, “Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap upaya

pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti

pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan

merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun

masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah salah satu bentuk perwujudan dari

Undang-Undang Dasar 1945.
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Thoha dalam Anggara (2012:568) mengatakan pelayanan masyarakat adalah

suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok, orang/institusi

tertentu untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mencapai

tujuan tertentu. Sama halnya dengan pelayanan kesehatan pada dasarnya

bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan penyakit,

termasuk di dalamnya pelayanan medis yang dilakukan atas dasar hubungan

pasien dengan tenaga medis atau kesehatan. Hubungan pelayanan kesehatan

tersebut, pasien dan tenaga medis masing-masing memiliki hak dan

kewajiban.

Hak pasien adalah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar

pelayanan. Sedangkan tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan

medis yang sebaik-baiknya kepada pasien dengan benar sesuai prosedur.

Akan tetapi dalam kenyataannya pelayanan kesehatan memiliki jangkauan

wilayah yang masih terbatas, artinya masih banyak masyarakat yang belum

merasakan pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

yang lebih baik dan optimal, maka dari itu dibuatlah Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas yang

berisi “Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pusat kesehatan masyarakat

dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan diperlukan adanya

kebijakan dan langkah-langkah strategi yang digunakan sebagai acuan dalam

penyelenggaraan Puskesmas”.
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Strategi yang ada dilakukan yakni mengubah konsep dasar puskesmas yang

tadinya sudah lama dan perlu diperbarui lagi, sehingga diharapkan dapat

mengatasi kesehatan masyarakat dan meminimalkan akibat dari penyakit.

Dengan dibentuk kembalinya strategi baru belum berarti dapat langsung

mengatasi permasalahan penyakit yang ada.

Terdapat berbagai macam penyakit yang dirawat jalan oleh Puskesmas yang

ada di berbagai wilayah di Kabupaten Pesawaran, dimana diantaranya

diketahui ada 10 penyakit terbanyak rawat jalan tersebut diantaranya sebagai

berikut:

Tabel 1.1. Pola 10 Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Jalan Puskesmas
Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2015

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2012-2015

No Jenis Penyakit
Jumlah Kasus

Tahun
2012 2013 2014 2015

1
Nasopharingtis Akut
(Commond Cold) 28341 33842 9404 30747

2 Rheumatoid Artitis 18152 16770 3730 13709

3 Influenza 11270 16460 4129 16484

4 Gastritits 18759 14713 3420 14046

5
Penyakit Tekanan Darah
Tinggi 12712 13963 4119 14856

6 Diare Dan Gastreonteritis 12452 12925 2938 10510

7 Phangritis Akut 28341 9969 2042 5304

8 Dermatitis Atopik - 7015 1281 -

9
Dispepsia (Gangguan Fungsi
Lambung) - 4126 1309 5126

10 Karies Gigi 3647 4063 - -

11 Dermatitis Kontak 8492 - 1684 5647

12 Demam Thypoid 7823 - - 4227
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Berdasarkan data disamping, terdapat sepuluh penyakit yang sering diderita

oleh masyarakat sehingga menjalani rawat jalan, dimana terjadi peningkatan

dan penurunan angka kasus penyakit secara signifikan dari 2012 ke 2013,

sementara pada tahun 2014 terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka

kasus penyakit dan lalu pada tahun 2015 terjadi lonjakan kenaikan terhadap

jumlah penyakit. Dari data angka penyakit diatas terdapat persamaan dan

perbedaan pada sepuluh jenis penyakit tiap tahunnya yang selalu berubah dan

tidak selalu sama per tahunnya. Adapun dalam pemenuhan kebutuhan

kesehatan di kabupaten pesawaran terdapat pula pola perilaku hidup sehat

dengan presentase tahun 2012 sebesar 49,72%, tahun 2013 sebesar 49,72%,

tahun 2014 sebesar 69,77%, dan tahun 2015 sebesar 48,92%. (Sumber: Profil

Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2012-2015).

Permasalahan yang terdapat pada tingginya angka penyakit di Kabupaten

Pesawaran sehingga harus dirawat jalan serta presentase pola perilaku hidup

sehat masyarakatnya yang mengalami penurunan menjadikan Bupati

Kabupaten Pesawaran sebelumnya membentuk program Home Care yang

diharapkan dapat meminimalkan tingkat penyakit dan meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentignya kesehatan.

Program Home Care Kabupaten Pesawaran adalah pelayanan kesehatan yang

berkesinambungan dan kompherensif yang diberikan kepada individu dan

keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan,

mempertahankan, atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat

kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Pernyataan tersebut
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berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran

Nomor:800/542.a/III.02/IV/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya

Pelayanan Asuhan Keperawatan Lanjutan Home Care Kabupaten Pesawaran

Tahun 2013 menjelaskan bahwa perawatan di rumah merupakan lanjutan

asuhan keperawatan dari rumah sakit yang sudah termasuk rencana

pemulangan dan dapat dilaksanakan oleh perawat rumah sakit.

Pada mulanya dilakukan oleh komunitas dimana pasien berada atau tim

keperawatan khusus yang mengenai perawatan di rumah serta merupakan

bagian dari asuhan keperawatan keluarga sebagai tindak lanjut dari tindakan

unit rawat jalan atau Puskesmas. Program ini dibentuk sejak tahun 2013 dan

dikatakan sebagai program unggulan Bupati Pesawaran sebelumnya yakni

Arisandi Darma Putra. Sebagai bagian dari Provinsi Lampung, Kabupaten

Pesawaran menjalankan program Home Care yang telah ditetapkan melalui

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Nomor:

800/542.a/III.02/IV/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya

Pelayanan Asuhan Keperawatan Lanjutan (Home Care) Kabupaten

Pesawaran Tahun 2013 dimana pemerintah Kabupaten Pesawaran dituntut

untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya guna

meningkatkan kesejahteraan hidup, khususnya kualitas kesehatan para

penduduknya.

Melalui program Home Care, diharapkan dapat mencapai kemampuan

individu secara optimal selama mungkin. Hal ini mengacu pada pedoman

penyelenggaraan upaya pelayanan asuhan keperawatan lanjutan (Home Care)
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dan beberapa petunjuk teknis ada di puskesmas-puskesmas di Kabupaten

Pesawaran sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP).

Program Home Care pada dasarnya ditujukan agar menyelesaikan persoalan

kesehatan masyarakat terutama yang bertempat tinggal di daerah pelosok, dan

diharapkan dapat memenuhi hak dasar manusia bagi setiap masyarakat.

Program unggulan dari Bupati Pesawaran ini telah menjadi sorotan publik

yang mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat maupun anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesawaran itu sendiri. Program Home

Care ini diduga tidak terlaksana sebagaimana mestinya. (sumber:

http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=kawasan&i=297-

DPRD-Coret-Program-Kerohanian-Pesawaran diakses pada tanggal 16

september 2016 pukul 09.00 WIB).

Masih banyak masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan

tersebut. Bertolak belakang sepenuhnya dengan daftar jumlah 75 orang

petugas yang dikerahkan pada tiap-tiap desa dimana setiap satu desa

mendapatkan satu perawat Home Care yang ada di Kabupaten Pesawaran

pada tahun 2016. Tidak hanya itu, masyarakat kebanyakan bahkan belum

tahu sepenuhnya para petugas Home Care itu bagaimana dan seperti apa ciri-

cirinya. Terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya di pelosok dan

terpencil bahkan belum merasakan manfaat pelayanan tersebut. Berbagai

keluhan masyarakat Kabupaten Pesawaran mulai bermunculan pada saat

program ini dikabarkan jalan ditempat sejak tahun 2014.
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(Sumber:http//www.harianpilar.com diakses pada tanggal 15 september 2016

pukul.21.00 WIB)

Berhubungan dengan keluhan masyarakat tentang penyakit, untuk sementara

pendataan kesehatan masyarakat hanya dengan melakukan pengisian blangko

terkait masalah kesehatan yang mereka derita dan bahkan banyak yang tidak

mengetahui bagaimana ciri-ciri petugas Home Care serta apakah sudah

pernah berkunjung ke desa mereka atau belum selama ini

(sumber:http://www.harianpilar.com/2015/09/29/puskedes-tak-berfungsipera

wat-homecare-gak-jelas/ diakses pada 20 Februari 2017 diakses pada tanggal

16 september pukul 09.15 WIB). Padahal terdapat dua unsur penentu

terwujudnya kondisi sehat pada setiap orang yaitu kesadaran individu dan

tersedianya pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah. Pemerintah

Kabupaten Pesawaran tersebut kemudian memberikan pelayanan yang salah

satunya adalah pelayanan kesehatan Home Care secara door to door.

Pelayanan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di

bidangnya serta pelayanan yang dimaksud harus merata, dan dapat diterima

oleh masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang ada pada program Home

Care, maka proses penilaian dalam evaluasi harus dilaksanakan.

Evaluasi diperlukan dalam program ini pada dasarnya agar dapat

menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan, dan dengan dilaksanakannya

Home Care kebutuhan mendasar masyarakatnya tercapai dan terpenuhi.

Sebuah program yang dijalankan akan mengalami keberhasilan ataupun

kegagalan ditentukan oleh pelaksana program. Apabila program tersebut
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sudah terlaksana dengan baik, maka kemungkinan akan dapat dikatakan baik

dan dapat dilihat apakah program tersebut sudah mampu menjawab sesuai

akan kebutuhan masyarakat selama ini. Selain itu, pendanaan program juga

berpengaruh dalam suatu pelaksanaan program, serta pengawasan akan

bagaimana proses pelaksanaan itu berlangsung dan sampai sejauh mana untuk

mencapai tujuan.

Pelaksanaan pelayanan dalam program ini yang menjadi salah satu fokus

perhatian penting dalam evaluasi kebijakan ini. Dengan demikian, dapat

diketahui bahwa pelaksanaan suatu kebijakan sangat menentukan apakah

program berhasil atau tidak. Proses evaluasi dapat dipandang sebagai akhir

proses kebijakan, tetapi dapat juga diartikan tidak. Pada dasarnya, setiap

kebijakan mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau ingin meraih dampak-

dampak yang diinginkan. Namun, karena proses kebijakan merupakan proses

yang kompleks, maka seringkali program-program kebijakan tidak dapat

meraih tujuan atau dampak yang diinginkan.

Menurut Wirawan (2011:17) mengatakan evaluasi program adalah metode

sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk

menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Untuk melihat alasan

gagalnya program, dapat diketahui dengan beberapa indikator yakni evaluasi

proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation), dan

evaluasi akibat (impact evaluation). Apabila evaluasi program sudah dapat

memenuhi semua indikatornya, tentu saja suatu program akan dapat diketahui

hasilnya.
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Berdasarkan pernyataan tersebut, yang menjadi alasan penulis untuk

mendiskripsikan dan menganalisa lebih dalam terkait evaluasi program Home

Care di Kabupaten Pesawaran dengan melihat indikator evaluasi yang

menggambarkan pelaksanaan program Home Care di Kabupaten Pesawaran,

agar nantinya diharapkan dilakukan perbaikan terhadap tidak berjalannya

program Home Care tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

kesehatan secara menyeluruh di 3 Puskemas di wilayah Kabupaten Pesawaran

yakni Puskesmas Bernung di tengah pusat Kabupaten Pesawaran, Puskesmas

Kotadalam di dekat perbatasan Kabupaten Pringsewu, dan terakhir

Puskesmas Hanura yang berada di dekat laut dan masih banyak wilayah

pelosok dan akses lumayan sulit, karena kesehatan adalah hal penting dan

menjadi kebutuhan dasar manusiamaka dari itu penelitian tersebut dengan

judul “Evaluasi Program Unggulan Pelayanan Kesehatan Bupati

Pesawaran Home Care Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2013-2016

(Studi di Puskesmas Bernung, Puskesmas Kotadalam, Puskesmas

Hanura)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh

penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program unggulan pelayanan kesehatan

Bupati Pesawaran Home Care di Kabupaten Pesawaran ?

2. Apa saja faktor penghambat program unggulan pelayanan kesehatan

Bupati Pesawaran Home Care ?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program unggulan

pelayanan kesehatan Bupati Pesawaran Home Care.

2. Mengetahui faktor-faktor penghambat program unggulan pelayanan

kesehatan Bupati Pesawaran Home Care.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap

pengembangan penelitian dalam Ilmu Administrasi Negara, khususnya

teori evaluasi kebijakan publik.

2. Scara praktis, menjadi referensi bagi pemerintah Kabupaten Pesawaran

dalam upaya perbaikan pelaksanaan program pelayanan kesehatan

khususnya program Home Care yang ada di Kabupaten Pesawaran.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan Publik

a. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan

tindakan yang secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan

pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi

kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau

warga negara. Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli,

yakni sebagai berikut:

1. Friedrick dalam Anggara (2012:500-501) menjelaskan bahwa

kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang

diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan

atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

2. Islamy dalam Anggara (2012:501) mengemukakan bahwa

kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan

dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan

berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh

masyarakat.
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3. Eulau dalam Anggara (2012:503) mendefinisikan kebijakan pubik

adalah sebuah “ketetapan yang berlaku” yang dicirikan oleh

perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya

maupun yang menaatinya.

4. Anderson dalam Winarno (2012:21) mengatakan bahwa kebijakan

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi

suatu masalah atau suatu persoalan. Memusatkan perhatian pada

apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan

atau dimaksudkan.

Selain itu, menurut Franklin dalam Winarno (2012:148-149) ada beberapa

macam kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dapat

dikemukakan, yakni sebagai berikut:

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh Undang-Undang dengan

tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-

sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.

2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi

arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain

program.

3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan

mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk

mengatasi beban kerja

4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan

kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target sasaran.
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Dari beberapa definisi diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat

ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan

yang diputuskan oleh kelompok tertentu maupun pemerintah yang bertujuan

untuk mengatasi suatu masalah yang ada secara berpola dan terstruktur yang

berbentuk positif ataupun negatif.

B. Evaluasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan,

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka

tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam

rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Menurut Wirawan (2011:7)

evaluasi ialah sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan

menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi,

menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan

hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek

evaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut Wirawan pun menambahkan

jika setiap kebijakan yang ada harus dievaluasi dengan tujuan agar

mengetahui apakah suatu kebijakan itu bermanfaat, tercapai tujuannya,

efisien atau tidak, dan juga dapat dipertanggungjawaban nantinya.

Menurut Winarno (2012:229) evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat

sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan juga untuk mengetahui

apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang

diinginkan atau belum. Terdapat juga menurut Vendung dalam Wirawan
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(2011:16) menyatakan evaluasi melihat kebelakang agar dapat menyetir

kedepan. Cara yang bisa digunakan untuk mengawasi, menyusun sistem,

serta meningkatkan kinerja dari pemerintah itu sendiri sehingga tercipta

rasa tanggung jawab, inovatif, dan juga efisien.

Fungsi evaluasi yang dijelaskan oleh Dunn (1999:609-611) yakni

evaluasi memberikan data yang valid dan terpercaya mengenai kinerja

kebijakan, yakni sudah seberapa jauh pencapaian dari suatu kebijakan

maupun program, memberikan klarifikasi serta kritik terhadap nilai-nilai

yang mendasari pemilihan tujuan dan target dari kebijakan, dan evaluasi

memberikan alternatif keputusan lanjut atau tidaknya suatu program dari

hasil kebijakan.

Pengertian dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi

yakni proses usaha dalam melihat informasi seberapa besar pencapaian

tujuan suatu program yang berjalan dalam artian mengumpulkan

informasi tersebut guna mendapatkan faktor-faktor penyebab apabila

program tersebut gagal ataupun berhasil sehingga dalam pelaksanaannya

dapat berguna untuk meningkatkan mutu dari kebijakan dan program itu

sendiri dan juga sebagai penentuan di akhir program yakni akan

dilanjutkan atau tidak program tersebut.

2. Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan dengan objek

evaluasinya, menurut Wirawan (2012:22-25) disebutkan beberapa tujuan

evaluasi program. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain:
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a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program

dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial

(social intervention) untuk menyelesaikan masalah, problem, situasi,

keadaan yang dihadapi masyarakat yang dilayani.

b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Setiap program direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya harus

sesuai dengan rencana tersebut.

c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap

program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu.

d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana

dimensi program yang jalan dan mana yang tidak berjalan. Seperti

manfaat, partisipan, dana, dan pelaksana program.

e. Pengembangan staf program. Evaluasi langsung digunakan untuk

memberi masukan kepada manajer program mengenai kinerja staf

dalam melayani masyarakat serta mengembangkan kemampuan para

pelaksana program yang secara langsung melaksanakan program di

lapangan.

f. Memenuhi ketentuan undang-undang. Suatu program dirancang dan

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

g. Akreditasi program. Lembaga-lembaga pelayanan masyarakat

dievaluasi ditujukan agar mengatahui apakah layanan sudah sesuai

ketentuan yang ada atau belum dan juga untuk melindungi anggota

masyarakat yang memakai jasa layanan lembaga-lembaga tersebut.
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h. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency. Efektivitas

digunakan untuk mengukur apakah anggaran program sepadan

dengan manfaat yang ditimbulkan dan efisiensi digunakan untuk

mengukur apakah biaya sudah digunakan secara tepat atau belum.

i. Mengambil keputusan mengenai program. Keputusan akan diambil

dengan melihat apakah program berhasil atau gagal dan apabila

masih berjalan apakah bermanfaat/berdampak atau tidak, sehingga

akan diputuskan apakah program akan dilanjutkan dan ditiru daerah

lain atau program dihentikan.

j. Akuntabilitas. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program

telah mencapai tujuan yang direncanakan atau tidak. Apakah dalam

pelaksanaan program terjadi penyimpangan anggaran, prosedur, dan

waktu atau tidak. Semua nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh

para penyelenggara program.

k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program. Mengakses

kebutuhan, mengukur pelaksanaan program untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, mengevaluasi prestasi pencapaian tujuan

program, membandingkan pengaruh keluaran program dengan biaya

serta perubahan yang diciptakan oleh layanan program terhadap

anggota masyarakat.

l. Memperkuat posisi politik. Jika evaluasi menghasilkan nilai positif

maka program tersebut akan mendapatkan dukungan dari pemerintah

dan masyarakat yang sudah mendapatkan layanan sebelumnya dan
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juga dapat diteruskan atau dilakukan di daerah lain jika memang

diperlukan di daerah lain.

m. Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi. Melakukan

evaluasi tidak hanya ditujukan untuk mengetahui dan menilai

seberapa jauh pencapaian yang sudah didapatkan akan tetapi dapat

membantu meningkatkan pengembangan teori-teori evaluasi yang

akan datang.

Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal

yang terjadi selama proses pelaksanaan program berlangsung. Pada

penelitian ini, tujuan di evaluasinya program pelayanan kesehatan Home

Care untuk melihat dan menilai tingkat pencapaian tujuan program. Untuk

mengetahui apabila terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam

proses pelaksanaan serta sebagai masukan untuk keberlangsungan

kebijakan program selanjutnya.

3. Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik terdapat tipe-tipe evaluasi, menurut Anderson

dalam Winarno (2012:230-233) membagi evaluasi kebijakan kedalam tiga

tipe, yang masing-masing didasarkan pada pemahaman para evaluator

terhadap evaluasi. Berikut adalah tipe-tipe tersebut:

a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Evaluasi

kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan

kebijakan itu sendiri. Kegiatan yang menyoroti berbagai pertimbangan

mengenai dampak dan manfaat dari kebijakan dimana dalam kegiatan
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tersebut cenderung dipengaruhi oleh ideologi dari berbagai pihak yang

mempunyai kepentingan dalam kebijakan tersebut, sehingga dalam

proses evaluasi berlangsung nilai-nilai serta kepentingan berbagai

pihak akan mempengaruhi secara menyeluruh proses kebijakan yang

ada.

b. Tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau

program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini menggunakan

pertanyaan mendasar tentang bagaimana program seharusnya berjalan,

berapa besar anggaran dan lainnya. Evaluasi jenis ini lebih

membicarakan sesuatu mengenai efisiensi serta kejujuran dalam

melaksanakan program.

c. Tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis memfokuskan

dengan cara melihat dampak dari kebijakan bagi masyarakat dan

seberapa besar pencapaian tujuan-tujuan selama proses berlangsung

program dari kebijakan tersebut. Melihat sejauh mana program

memenuhi kebutuhan serta mengatasi masalah masyarakat dan

nantinya digunakan untuk memperbarui program yang ada dan

membantu merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program

di masa depan.

Berdasarkan tipe-tipe evaluasi kebijakan publik diatas, maka evaluasi

program Home Care termasuk kedalam jenis evaluasi sistematis dimana

dalam proses mengevaluasi programnya peneliti akan melihat secara

langsung dampak dan pencapaian dalam memenuhi kebutuhan kesehatan
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masyarakat yang sudah didapatkan selama proses berlangsungya program

Home Care di Kabupaten Pesawaran.

4. Kendala Masalah Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Winarno (2012:240-245) dalam proses evaluasi

kebijakan setidaknya enam masalah yang akan dihadapi dan masalah-

masalah tersebut sebagai berikut:

a. Ketidakpastian tujuan kebijakan

Tujuan program biasanya terdapat kejelasan tujuan, akan tetapi juga

terdapat ketidakjelasan kebijakan sehingga tidak dapat ditentukan

pencapaian tujuan dari suatu program. Masalah dari hal tersebut yaitu

menentukan apa sebenarnya tujuan-tujuan dari suatu program

kebijakan.

b. Kausalitas

Evaluasi akan memperhatikan perubahan yang ada sebelum dan

sesudah program ada di masyarakat, akan tetapi terdapat perubahan-

perubahan di masyarakat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh

suatu program terkait. Melainkan tidak secara otomatis hubungan

sebab-akibat terjadi.

c. Dampak kebijakan menyebar

Tiap kebijakan dibuat pastilah terdapat kelompok-kelompok yang

menjadi sasaran atau tujuan program kebijakan. Terkadang kebijakan

juga akan mempengaruhi kelompok-kelompok lain selain dari

kelompok sasaran mereka sejak awal.
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d. Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh dana.

Kekurangan data statistik maupun informasi lainnya yang relevan

tekadang menghalangi jalannya proses evaluasi kebijakan. Sehingga

akan menghambat jalannya proses evaluasi kebijakan oleh peneliti.

e. Resistensi pejabat.

Seorang peneliti dari universitas atau mahasiswa yang berpikir objektif

untuk memperoleh pengetahuan dan badan administrasi serta para

pejabat pelaksana program fokus pada kemungkinan konsekuensi

politik yang timbul dari kebijakan yang ada. Pengaruhnya yakni para

pejabat pelaksana program akan cenderung menolak memberikan data,

atau tidak menyediakan dokumen secara lengkap.

f. Evaluasi mengurangi dampak

Terkadang evaluasi yang dilakukan dianggap tidak meyakinkan

dengan alasan evaluasi tidak direncanakan dengan baik, data tidak

memadai, dan tidak didukung bukti yang meyakinkan.

Dari penjelasan diatas pada penelitian ini nantinya akan menghadapi salah

satu dari keenam kendala yang ada dalam proses evaluasi kebijakan

program Home Care di Kabupaten Pesawaran. Dengan mengetahui

beberapa kendala yang sekiranya akan dihadapi nantinya maka akan

dipersiapkan beberapa cara agar mengatasi kendala-kendala dalam proses

evaluasi kebijakan tersebut.
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5. Tahapan-tahapan evaluasi kebijakan publik

Menurut Perhimpunan Ahli Kesehatan Masyarakat Amerika dalam

Nontoatmodjo (2007:104) , evaluasi adalah proses menentukan jumlah

keberhasilan serta pencapaian yang sudah ditetapkan dengan mencakup

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menetapkan atau memformulasikan tujuan evaluasi dari program yang

akan dievaluasi.

b. Menetapkan kriteria yang akan digunakan dalam menentukan

pencapaian program yang akan dievaluasi.

c. Menetapkan cara atau metode yang akan digunakan,

d. Melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil

pelaksananaan evaluasi tersebut.

e. Menentukan keberhasilan program berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan beserta penjelasannya.

f. Menyusun saran-saran atau rekomendasi tindakan lebih lanjut terhadap

program selanjutnya.

Terdapat ahli lain yaitu Suchman dalam Winarno (2012:233) yang

mengemukakan langkah-langkah dalam proses mengevaluasi suatu

kebijakan publik, yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.

2. Analisis terhadap masalah.

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
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5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari

kegiatan tersebut atau disebabkan yang lain.

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Melihat beberapa langkah yang digunakan dalam proses evaluasi diatas,

maka peneliti menyimpulkan dalam proses evaluasi diperlukan

mengidentifikasi masalah, menentukan metode, serta mengukur perubahan

yang ada sehingga dapat memberikan penilaian diakhir proses

mengevaluasi program Home Care di Kabupaten Pesawaran.

6. Evaluasi Menurut Fokusnya

Menurut Wirawan (2012:19-21) evaluasi dilakukan guna mengukur dan

menilai suatu program dan meumbutuhkan beberapa indikator untuk

memfokuskan evaluasi. Menurut fokusnya, evaluasi dikelompokkan

menjadi beberapa golongan yakni sebagai berikut:

a. Asesmen kebutuhan, mengidenfitikasi dan mengukur level kebutuhan

yang diperlukan dan diinginkan oleh organisasi atau masyarakat.

Asesmen kebutuhan perlu dilakukan sebelum merencanakan suatu

kebijakan, program, atau proyek. Dalam asesmen kebutuhan, evaluator

mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan perencanaan

program. Hasil dari evaluasi kebutuhan dipergunakan untuk menyusun

rencana program sebagai intervensi sosial untuk masyarakat. Ada enam

teknik pendekatan dalam asesmen kebutuhan yakni:

1) Mengumpulkan data statistik sekunder yang sudah ada, dari

berbagai lembaga pemerintah maupun swasta, berbagai sensus,
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laporan-laporan penelitian, masalah-masalah dikemukakan

masyarakat, media, para pakar, dan sebagainya.

2) Pendekatan survei, data dikumpulkan melalui kuisioner,

wawancara, survei telepon, dan email kuisioner.

3) Forum masyarakat, masyarakat secara terbuka mengemukakan

kebutuhan mereka dan prioritas yang harus dipenuhi dalam suatu

pertemuan umum seperti contohnya Musrembang (musyawarah

rencana pembangunan).

4) Wawancara kelompok fokus, mewawancarai sekelompok

masyarakat berdasarkan keterampilan, pengetahuan, pengalaman,

pandangan, dan posisi tertentu mereka.

5) Pendekatan informan kunci, para pemimpin masyarakat, pengambil

keputusan, ilmuwan, tokoh lembaga swadaya masyarakat yang

mengetahui mengenai apa yang paling dibutuhkan oleh

masyarakatnya dengan cara mewawancarai dan mengisi kuisioner.

6) Analisis isi, yaitu menelaah berita, artikel, berita di surat kabar,

radio dan televisi mengenai masalah, kebutuhan, dan solusi untuk

memenuhi kebutuhan tersebut.

Umumnya, asesmen kebutuhan dapat menggunakan sejumlah teknik di

atas untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat.

Pada kenyataannya yang digunakan hanya yang memiliki kesesuaian

dengan kebutuhan dan tidak semuanya dapat dipergunakan.

b. Evaluasi proses, merupakan evaluasi formatif yang berfungsi mengukur

kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. Faktor-faktor
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yang dinilai antara lain layanan dari program, pelaksanaan layanan,

pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilayani, sumber-sumber

yang dipergunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang

diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan program. Salah satu

cakupannya yaitu mengukur apakah terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan program dan jika terjadi diputuskan apa yang harus

dilakukan guna mengontrol dan mengembalikan program ke jalurnya

yang tepat kembali guna mencapai tujuan awal.

c. Evaluasi keluaran, mengukur dan menilai keluaran dan akibat atau

pengaruh dari program. Data yang diambil yakni:

a) Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang

direncanakan.

b) Jumlah dan jenis orang yang dilayani apakah sesuai dengan yang

diharapkan.

c) Pengaruh atau akibat dari program terhadap orang yang

mendapatkan layanan, apa terjadi perubahan dan perbedaan dari

sebelum dan sesudah mendapatkan layanan program.

d) Evaluasi keluaran mengidentifikasi apa yang harus dilakukan agar

pengaruh program dapat berlangsung terus-menerus.

d. Evaluasi efisiensi, mengukur biaya anggaran yang dipakai agar

mengetahui seberapa besar kurang dan lebih yang dibutuhkan oleh

program. Evaluasi mengenai biaya program ada dua jenis yaitu evaluasi

benefit biaya (cost-benefit evaluation) dan evaluasi efektivitas biaya

(cost-effectiveness evaluation). Evaluasi benefit biaya mengukur
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masukan dan keluaran dalam pengertian keuangan, sedangkan evaluasi

efektivitas biaya mengukur input program dalam pengertian keuangan

dan keluaran dalam pengertian non-keuangan misalnya peningkatan

nilai ujian nasional, peningkatan kemampuan berbahasa inggris siswa.

C. Pelayanan Publik

1. Pengertian pelayanan publik

Pelayanan sangat berkaitan erat dengan publik, publik adalah orang atau

masyarakat yang berhubungan dengan atau mempengaruhi bangsa, negara,

ataupun komunitas maupun organisasi. Menurut Savas dalam Sinambela

(2006:62) mengemukakan bahwa sektor publik, terminologi pelayanan

pemerintah (government service) diartikan sebagai pemberian pelayanan

oleh agen pemerintah melalui pegawainya (the delivery of service by a

government agency using its own employees). Menurut Thoha dalam

Anggara (2012:568) pelayanan masyarakat merupakan suatu usaha yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun institusi tertentu

untuk memberikan bantuan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka

mencapai tujuan tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
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Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa

pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung diantara

pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup sehari-hari

dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup baik berupa barang maupun

jasa dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

mengelompokan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintahan serta

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD). Terdapat beberapa pengelompokkan berdasarkan ciri dan sifat

kegiatan serta produk yang dihasilkan, yaitu:

a. Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan

oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan

keputusan, dokumen dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara

keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya

sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain.

b. Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau pengolahan bahan berwujud

fisik termasuk distribusi dan penyampaian kepada konsumen langsung

(sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan

kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda

(berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai

tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan

listrik, pelayanan air bersih, dan pelayanan telepon.
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c. Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa sarana dan prasarananya serta penunjangnya.

Pengoprasiannya berdasarkan suatu sistem pengoprasian tertentu dan

pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi

penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu

tertentu. Misalnya pelayanan angkatan darat, laut dan udara, pelayanan

kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos, dan pelayanan

pemadam kebakaran.

Berdasarkan beberapa pengelompokkan jenis pelayanan diatas peneliti

menyimpulkan bahwa program Home Care termasuk kedalam jenis

pelayanan jasa dimana jasa yang diberikan berupa sarana dan prasarana

demi memenuhi kebutuhan masyarakat serta terasa secara langsung oleh

penerima layanan.

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik terdapat juga tujuan-tujuan dari Pelayanan Publik, diantaranya

sebagai berikut :

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung

jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan

penyelenggaraaan pelayanan publik.

b. Terwujudnya sistem penyelengaraan pelayanan publik yang layak

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Menurut Notoatmodjo (2007:100) pelayanan kesehatan masyarakat baik

pemerintah maupun swasta terdapat empat ketentuan, yakni sebagai

berikut :

1. Penanggungjawab

Dalam pelayanan kesehatan masyarakat harus terdapat

penanggungjawab pemerintah maupun swasta yang dimana

Departemen Kesehatan merupakan tanggungjawab tertinggi.

2. Standar pelayanan

Setiap pelayanan kesehatan masyarakat harus berdasarkan standar

pelayanan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dengan adanya

“buku pedoman puskesmas”.

3. Hubungan kerja

Pelayanan kesehatan masyarakat memiliki pembagian kerja antara satu

dan lainnya dengan struktur organisasi jelas secara horizontal maupun

vertikal.

4. Pengorganisasian potensi masyarakat

Dalam pelayanan kesehatan masyarakat harus terdapat keikutsertaan

masyarakat atau pengorganisasian masyarakat, dikarenakan adanya

keterbatasan sumber-sumber daya.

Dengan terdapat ketentuan dalam pelayanan kesehatan terhadap

masyarakat diharapkan dapat menunjang kegiatan program yang ada
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supaya dapat mencapai tujuan yang sejak awal direncanakan hingga akhir.

Program Home Care pastilah terdapat ketentuan-ketentuan yang ada diatas

untuk menjalani pelayanan kesehatannya.

2. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Pelayanan Publik terdapat prinsip-prinsip standar pelayanan publik yang

digunakan oleh pelaksana dan penerima program, yaitu sebagai berikut :

a. Konsensus, artinya standar pelayanan yang ditetapkan merupakan

komitmen dan hasil kesepakatan bersama antara pimpinan dan staf unit

pelayanan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kepentingan pihak

yang berkepentingan serta mengacu kepada norma atau peraturan yang

telah ada.

b. Sederhana, artinya standar pelayanan yang ditetapkan memuat aturan-

aturan yang bersifat pokok sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan,

baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat.

c. Konkret, artinya standar pelayanan yang ditetapkan bersifat nyata dan

jelas untuk dilaksanakan.

d. Mudah diukur, artinya standar pelayanan yang ditetapkan dapat diukur

implementasinya, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

e. Terbuka, artinya standar pelayanan publik yang ditetapkan bersifat

terbuka untuk mendapatkan saran dan masukan untuk penyempurnaan.
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f. Terjangkau, artinya standar pelayanan dapat dilaksanakan secara baik

dan benar, baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat

penerima layanan.

g. Dapat dipertanggungjawabkan, artinya hal-hal yang diatur dalam

standar pelayanan dapat dipertanggung jawabkan secara nyata kepada

pihak-pihak yang berkepentingan.

h. Mempunyai batas waktu pencapaian, artinya standar pelayanan dapat

memberikan ketetapan waktu bagi pencapaian hal-hal yang telah diatur

dalam standar pelayanan.

i. Berkesinambungan, artinya standar pelayanan yang telah ditetapkan

dapat terus-menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan

tuntutan peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang prinsip-prinsip dalam pelayanan

publik diatas disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran

akan senantiasa memerlukan pedoman penyelenggaraan pelaksanaan

program Home Care agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

D. Program Home Care

1. Tinjauan Tentang Program Home Care

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran

Nomor: 800/542.a/III.02/IV/2013 disebutkan bahwa program Home

Care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan

kompherensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat

tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan,
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atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian

dan meminimalkan akibat dari penyakit. Perawat dirumah merupakan

lanjutan asuhan keperawatan dari rumah sakit dimana sudah termasuk

pemulangan dan dilaksanakan oleh perawat rumah sakit semula oleh

perawat komunitas dimana pasien berada serta merupakan bagian dari

asuhan keperawatan keluarga sebagai tindak lanjut dari tindakan unit

rawat jalan atau puskesmas.

Kendati demikian, menurut Azwar (1996:100) yang dimaksud dengan

perawatan pasien dirumah adalah apabila pertolongan kedokteran yang

dilakukan dirumah tersebut telah tidak termasuk lagi dalam kelompok

rawat jalan (ambulatory services), melainkan dalam kelompok rawat

inap (hospiltalization).

2. Tugas Perawat Program Home Care

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran

Nomor: 800/542.a/III.02/IV/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Upaya Pelayanan Asuhan Keperawatan Lanjutan Home Care Tahun

2013 terdapat tugas perawat Home Care. Adapun tim perawat Home

Care memiliki tugas khusus, yaitu:

a. Melakukan keperawatan langsung (direct care) yang meliputi

pengkajian bio-psiko-sosio-spiritual dengan pemeriksaan fisik secara

langsung, melakukan observasi, dan wawancara langsung,

menentukan masalah keperawatan, membuat perencanaan, dan
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melaksanakan tindakan keperawatan, memberikan penyuluhan dan

konseling kesehatan dan melakukan evaluasi.

b. Meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam pemeliharaan

dan perawatan anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan.

c. Memenuhi kebutuhan pelayanan keperawatan kesehatan di rumah

sakit sesuai kebutuhan pasien.

3. Ruang Lingkup Program Home Care

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran

Nomor:800/542.a/III.02/IV/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Upaya Pelayanan Asuhan Keperawatan Lanjutan Home Care Tahun

2013 terdapat ruang lingkup pelayanan kesehatan Home Care yang

berupa:

a. Memberikan asuhan keperawatan secara kompherensif

b. Melakukan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarganya

c. Mengembangkan pemberdayaan pasien dan keluarga

d. Pelayanan medik dan asuhan keperawatan

e. Pelayanan informasi dan rujukan

f. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kesehatan

g. Higiene dan sanitasi perorangan serta lingkungan.

4. Alur Pelayanan Program Home Care

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran

Nomor : 800/542.a/III.02/IV/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan
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Upaya Pelayanan Asuhan Keperawatan Lanjutan Home Care Tahun

2013 terdapat Alur pelayanan Home Care yakni :

a. Setiap pasien mendapatkan pelayanan Home Care melalui dokter

penanggung jawab, dokter konsultan atau langsung melalui petugas

pelaksana Home Care.

b. Petugas pelaksana mengunjungi rumah pasien secara berkala, dengan

jumlah kunjungan 10-15 rumah dalam 1 hari.

c. Petugas pelaksana yang berhalangan dalam perawatan Home Care

dapat digantikan oleh petugas Home Care lainnya dengan melakukan

serah terima.

d. Pasien dirawat hingga sembuh.

e. Apabila perlu dirujuk, maka pasien dirujuk ke puskesmas terdekat dan

berkoordinasi dengan pemegang program yang bersangkutan agar

segera di tindak lanjuti setelah mendapat tindakan stabilisasi (menjaga

kondisi pasien agar tetap stabil selama pertolongan pertama).

f. Apabila ditemukan masalah-masalah kesehatan, agar berkoordinasi

dengan pemegang program masing-masing.

g. Apabila penderita meninggal dunia, petugas pelaksana membuat

laporan kematian masa keperawatan.

E. Kerangka Pemikiran

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia supaya dapat

melanjutkan hidup secara produktif dan mampu untuk meningkatkan taraf

dasar hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar yakni kesehatan
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maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 28H

Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 3 agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat, memperoleh pelayanan kesehatan serta tersedia fasilitas

pelayanan kesehatan yang layak.

Untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal lagi salah satunya

kebijakan dasar Puskesmas dalam membangun kesehatan, maka dibuatlah

Keputusan Menteri Kesehatan No.128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar

Pusat Kesehatan Masyarakat Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Program pelayanan Home Care merupakan pelayanan kesehatan secara

berkesinambungan dan kompherensif yang diberikan kepada individu dan

keluarga di tempat tinggal mereka guna meningkatkan, mempertahankan,

atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan

meminimalkan akibat dari penyakit.

Program ini merupakan respon dari keadaan masyarakat yang masih banyak

membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat yang masih

tergolong miskin dan kurang mampu serta bertempat tinggal jauh dari pusat

pelayanan kesehatan. Pelaksanaan program Home Care sudah dilaksanakan

dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran

Nomor: 800/542.A/III.02/IV/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya

Pelayanan Asuhan Keperawatan Lanjutan Home Care Kabupaten Pesawaran

2013, akan tetapi kenyataannya tidak terealisasi secara baik dan menyeluruh

karena banyaknya masyarakat tidak mengetahui sama sekali tentang program

tersebut.



35

Maka dari itu untuk menilai dan melihat sejauh mana pelaksanaan program

Home Care sudah berjalan, diperlukan indikator evaluasi menurut Wirawan

(2011:19-21) yakni asesmen kebutuhan, evaluasi proses, evaluasi keluaran,

evaluasi efisiensi. Melihat dari beberapa indikator di atas, maka akan dapat

melihat dan menilai hasil dari pelaksanaan program Home Care di Kabupaten

Pesawaran, apakah tujuan dari program unggulan Bupati Pesawaran tersebut

sudah seperti yang diharapkan dan tercapai. Penjelasan kerangka pikir lebih

lanjut dan ringkas akan dapat dilihat pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir
(Sumber: diolah peneliti, 2017)

UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 3
Tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan No. 128 Tahun 2004
Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas

Program Unggulan  Bupati Pesawaran Pelayanan
Kesehatan Home Care

Implementasi Program Home Care Di Kabupaten
Pesawaran Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Pesawaran Nomor:
800/542.A/III.02/IV/2013

Tujuan Program Home
Care yakni meningkatkan,
mempertahankan, atau
memulihkan kesehatan
atau memaksimalkan
tingkat kemandirian dan
meminimalkan akibat dari
penyakit

Evaluasi proses :
a. Layanan dari program
b. Pelaksanaan layanan
c. Pemangku kepentingan (stakeholder) yang

dilayani
d. Sumber-sumber yang dipergunakan
e. Pelaksanaan program dibandingkan dengan yang

diharapkan
f.  Kinerja pelaksanaan program
Wirawan (2011:21)

Evaluasi proses merupakan
evalausi sumatif yang berfungsi
mengukur kinerja program dan
melihat sejauh mana pencapaian
program selama ini. Evaluasi
proses digunakan untuk
mengevaluasi program Home Care
di kabupaten pesawaran.

Faktor-faktor
penghambat yang
mempengaruhi
pelaksanaan program
Home Care di
Kabupaten Pesawaran
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengungkapkan suatu

masalah atau keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya untuk

menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian. Peneliti menggunakan tipe

penelitian kualitatif tipe deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan

pelaksanaan program di lapangan mulai dari asesmen kebutuhan, proses,

keluaran, dan efisiensi pada program Home Care di Kabupaten Pesawaran.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah program Home Care oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Pesawaran sejak tahun 2013 terkait evaluasi program. Peneliti

menggunakan teori evaluasi berdasarkan fokusnya menurut Wirawan

(2011:19) yakni evaluasi proses untuk mengevaluasi pelaksanaan program.

Maka fokus untuk mengevaluasi program Home Care di Kabupaten

Pesawaran sebagai berikut:

a. Layanan Program: indikator ini akan menjawab produk dan jasa yang

sudah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten pesawaran

terhadap masyarakat melalui program Home Care.
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b. Pelaksanaan Layanan: indikator ini digunakan untuk menjelaskan

tindakan nyata yang dilakukan oleh para petugas pelaksana teknis

program Home Care kepada masyarakat sasaran program.

c. Pemangku Kepentingan (stakeholder) yang dilayani: indikator ini untuk

mengetahui target program Home Care yakni masyarakat yang sudah

pernah menerima layanan dan masyarakat belum pernah menerima

layanan program.

d. Sumber-Sumber yang dipergunakan: indikator ini digunakan untuk

menilai standar sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan

program Home Care.

e. Pelaksanaan Program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam

rencana: membandingkan dan menilai apakah program Home Care sudah

sesuai dengan standar program yang sudah ditentukan.

f. Kinerja Pelaksanaan Program: mencari dan menganalisis kegiatan yang

selama ini dilakukan dalam pelaksanaan program Home Care.

Berdasarkan fokus yang disebutkan diatas terdapat satu fokus lagi untuk

mengevaluasi program Home Care di kabupaten pesawaran yakni faktor

penghambat program unggulan pelayanan kesehatan Home Care guna

mendiskripsikan hal-hal yang mengganggu program selama proses

pelaksanaan berlangsung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Puskesmas Bernung, Puskesmas

Kotadalam, dan Puskesmas Hanura di Kabupaten Pesawaran sebagai salah
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satu daerah yang menjalankan program Home Care di Indonesia. Pemilihan

Puskesmas Bernung ialah karena Puskesmas tersebut berada di wilayah pusat

dari Kabupaten Pesawaran dan berpotensi untuk menjalankan program

dengan baik, lalu Puskesmas Kotadalam yakni ialah karena Puskesmas

tersebut berada berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu sehingga dianggap

kurang maksimal pelayanannya, kemudian terakhir Puskesmas Hanura ialah

karena Puskesmas tersebut memiliki kondisi wilayah yang terdapat laut,

gunung, pulau-pulau, dan juga sudah terakreditasi dari Dinas Kesehatan

Kabupaten Pesawaran.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data-data primer merupakan unit analisis utama pada analisis data yang

dikumpulkan oleh peneliti. Data primer diperoleh peneliti menggunakan

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pelaksanaan

program Home Care di Kabupaten Pesawaran.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi

pendukung dalam analisis data primer. Menurut Sugiyono (2013:225)

data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat

dokumen. Data yang berupa dokumen seperti Undang-Undang, laporan

rencana kerja, laporan rekapitulasi, dan foto-foto di lapangan yang terkait

dengan pelaksanaan program Home Care di Kabupaten Pesawaran.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Pegumpulan data merupakan langkah yang penting karena data yang

terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi peneliti untuk pemecahan

masalah.. Teknik pengumpulan data yang dipakai yakni:

a. Wawancara

Pada proses ini peneliti telah mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan

dengan program Home Care di Kabupaten Pesawaran. Dalam penelitian

ini, wawancara peneliti memperoleh data-data proses pelaksananaan

program selama ini dan faktor-faktor penghambatnya. Adapun informasi

yang didapat sesuai dengan fokus penelitian, untuk mempermudah

pembaca, peneliti melampirkan tabel informan penelitian yang dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

NO Nama Informan Jabatan/Status Tanggal
wawancara

1 Bapak Komari, SKM Kepala Pelayanan
Seksi Pelayanan dan
Kesehatan Primer

03 April 2017

2 drg. Ida Farida,M.Kes Kepala Puskesmas
Bernung

11 April 2017

3 Ahmad Darori, SE.,
M.M

Kepala Puskesmas
Kotadalam

02 Mei 2017

4 Nurisma Mayanti,
SKM

Kepala Puskesmas
Hanura

08 Mei 2017

5 Saifudin Petugas Home Care
Bernung

11 April 2017

6 Eko Petugas Home Care
Bernung

11 April 2017

7 Fitri Petugas Home Care
Kotadalam

04 Mei 2017

8 Edo Petugas Home Care
Hanura

08 Mei 2017

8 Atika masyarakat 26 April 2017
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9 Eeng masyarakat 04 Mei 2017
10 Midaryati masyarakat 26 April 2017
11 Hasan Masyarakat 04 Mei 2017

Sumber: Diolah oleh Peneliti

b. Observasi

Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung proses

pelaksanaan program Home Care di Kabupaten Pesawaran. Dalam

penelitian ini, peneliti mengamati fakta yang ada ditempat

berlangsungnya program Home Care mengenai pelaksanaan program  dan

faktor sekitar lokasi yang mempengaruhi pelaksanaan program.

c. Dokumentasi

Dalam hal dokumentasi peneliti telah melakukan metode pengumpulan

data melalui cara pencatatan terhadap laporan-laporan kegiatan program,

arsip-arsip, atau bahan-bahan teori yang berkaitan dengan masalah

penelitian dan terdapat pula gambar dan foto dari kegiatan pelaksanaan

program Home Care. Data-data dokumentasi yang didapatkan oleh

peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2. Daftar dokumen yang berkaitan dengan penelitian

No. Dokumen Substansi
1 Undang-Undang Kesehatan No.

36 tahun 2009
Tentang Kesehatan

2 Kepmenkes No. 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar
Puskesmas

3 Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Pesawaran
No: 800/542.A/III.02/IV/2013

Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Upaya
Pelayanan Asuhan
Keperawatan Lanjutan Home
Care Kabupaten Pesawaran
Tahun 2013

4 Daftar Petugas Home Care Tentang nama-nama petugas
perawat Home Care setiap
wilayah di Kabupaten
Pesawaran
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5 Form survey mawas diri (SMD) Pendataan penyakit
6 Form laporan bulanan dan absen

bulanan
Bentuk pengawasan
pelaksanaan Home Care

7 Photo kendaraan motor Home
Care, photo GCU (alat pemeriksa
gula darah, dll), dan terakhir alat
tensi darah.

Bukti sumber-sumber yang
digunakan

8 Form lampiran kejadian luar biasa
(KLB) dan penyelidikan
epimiologis (P2)

Pendataan penyakit dengan
faktor resiko

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013:244) analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain Dalam

penelitian kualtatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di

lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang

lengkap dan rinci sehingga pada proses perangkuman data program

Home Care fokus penyebab menghambatnya pelaksanaaan program akan

terlihat dan kemudian dianalisis data tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Peneliti

menyajikan data pelaksanaan program Home Care yang akan mengarah
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pada penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan berupa uraian, foto

dan bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan melakukan pnerikan kesimpulan secara terus-menerus

sepanjang penelitian berlangsung. Sepanjang penelitian, peneliti akan

menganalisis persamaan dari setiap pola yang ada selama ini sehingga

akan memunculkan penarikan kesimpulan secara keseluruhan di akhir

penelitian terhadap program Home Care di kabupaten pesawaran.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaaan. Menurut

Moleong (2007:324), mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Kepercayaan

Melaksanakan metode penelitian secara aktif sehingga tingkat

kepercayaan dapat dicapai dengan teknik triangulasi dan kecukupan

referensial, yakni sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sesuatu

diluar data yang sudah diperoleh guna keperluan pengecekan atau

pembanding terkait data yang ada. Cara yang dilakukan dengan

membandingkan berbagai sumber, metode, atau teori terkait program

Home Care. Disini peneliti menggunakan tabel trangulasi metode
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berupa meliputi pengecekan beberapa tekhnik pengumpulan data, dan

sumber data dengan metode yang sama.

b. Kecukupan referensial

Mengumpulkan bahan-bahan berupa buku, arsip, catatan lapangan,

foto, dan rekaman-rekaman yang dapat dijadikan referensi guna

menganalisis data untuk proses evaluasi program Home Care.

2. Keteralihan

Melaporkan hasil kegiatan penelitian secara teliti sehingga mendapatkan

gambaran secara menyeluruh tentang masalah penelitian, yakni berupa

wawancara serta catatan yang ada selama proses pelaksanaan program

Home Care.

3. Kebergantungan

Melaporkan hasil yang proses di lapangan akan dikonsultasikan dengan

dosen pembimbing skripsi supaya terjaga dan diperoleh kebenaran hasil

penelitian terkait program Home Care.

4. Kepastian

Hasil penelitian akan bersifat objektif terhadap fakta yang ada dan

didapat dari pemeriksaan secara cermat pada setiap proses penelitian

program Home Care. Menguji hasil penelitian tentang evaluasi program

Home Care dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian

yaitu pencarian data yang benar.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi program

Home Care di Kabupaten Pesawaran, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

pelaksanaan di ketiga Puskesmas yakni Puskesmas Bernung, Puskesmas

Kotadalam, Puskesmas Hanura masih kurang berhasil pelaksanaannya. Hal ini

dapat dilihat dari 6 indikator menurut Wirawan (2012:19-21) evaluasi proses

terdiri dari faktor-faktor yang dinilai yakni:

1. Layanan Program

Bentuk program Home Care yakni asuhan keperawatan dari rumah ke

rumah dengan individu, keluarga, maupun kelompok dengan tugas pokok

sebagai pencegah (Preventif) dan pemberitahuan (promotif) dengan tujuan

memandirikan masyarakat untuk pola hidup bersih dan sehat, juga bersifat

pendamping apabila sedang berobat dengan dokter.

2. Pelaksanaan layanan

Pelaksanaan program Home Care selama ini belum efektif pelaksanannya.

Petugas Home Care belum maksimal melakukan tugas mereka dengan

memberikan pemahaman kesehatan masyarakat, pelaksanaan dari awal

program terbentuk sampai sekarang tidak sesuai dengan sebagaimana
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mestinya walau terdapat sistem laporan bulanan dan juga pengawasan dari

berbagai pihak.

3. Pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilayani

Masyarakat sebagai pihak yang dilayani merasa diperhatikan kesehatannya

dan terjaga kesehatannya serta merasa dimudahkan dalam menerima

layanan kesehatannya dengan hanya tinggal menunggu untuk didatangi

rumahnya ataupun dengan ikut kegiatan seperti posyandu dan posbindu.

4. Sumber-sumber yang dipergunakan

Sumber-sumber seperti anggaran belum mencukupi dalam

penyelenggaraan kegiatan kesehatan dikarenakan masih harus mengambil

serta meminta dana dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jumlah petugas yang belum cukup

sehingga menyebabkan petugas kewalahan dalam melayani, dan terakhir

fasilitas mereka mendapatkan kendaraan, peralatan kesehatan, dan obat-

obatan.

5. Pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam

rencana

Banyak pelaksanaan yang tidak sesuai harapan seperti jumlah petugas

ideal satu desa satu petugas akan tapi kenyataannya dua desa atau lebih,

masyarakat belum semua sadar pentingnya Pola Hidup Bersih Dan Sehat

(PHBS), dan baik masyarakat maupun petugas belum mengetahui peran

masing-masing dengan baik.
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6. Kinerja pelaksanaan program

Hasil pelaksanaan selama ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan

masih banyak yang belum dicapai dalam tujuan utama Home Care yakni

memandirikan masyarakat guna hidup sehat dan juga belum semua

masyarakat mendapatkan layanan dari Home Care.

7. Faktor-faktor penghambat program Home Care

a. Wilayah

Akses jalur wilayah menyebabkan petugas kewalahan melakukan

kunjungan dan kegiatan pelayanan kesehatannya. Baik dari segi jarak

antara satu desa bertugas dengan desa lainnya dan juga kondisi

keadaan wilayah yang kurang mendukung.

b. Sumber daya

Sumber daya manusia yang masih kurang dalam hal jumlah

mempengaruhi proses kegiatan dan juga tingkat pengetahuan dan

pembekalan dari Dinas Kesehatan Pesawaran sendiri masih kurang

untuk petugas dalam menghadapi persoalan kesehatan masyarakat juga

masih kurang.

c. Masyarakat

Masyarakat belum tahu bagaimana tata cara proses melaporkan

masalah kesehatan dan juga tugas mereka sebagai penerima layanan

program kepada petugas Home Care.

d. Fasilitas

Jumlah fasilitas kendaraan motor tidak sesuai dengan jumlah petugas

Home Care, peralatan kesehatan masih terdapat kekurangan sehingga
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ada petugas memakai peralatan pribadi, dan juga obat-obatan standar

yang kurang dari Dinas maupun Puskesmas.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, adapun saran dalam evaluasi program

Home Care di Kabupaten Pesawaran (studi pada Puskesmas Bernung,

Puskesmas Kotadalam, dan Puskesmas Hanura) adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah Kabupaten Pesawaran harusnya menambah lagi jumlah

petugas Home Care yang sesuai, memberikan dana khusus program guna

mendukung setiap pelaksanaan program.

2. Perlunya penambahan fasilitas seperti tiap petugas memiliki satu motor

dinas guna menjalani tugasnya sebagai petugas Home Care, penambahan

alat-alat kesehatan agar lebih lengkap dan tidak ada lagi peralatan pribadi

petugas, dan juga obat-obatan standar untuk masyarakat.

3. Pembuatan Call Center Service Home Care guna memudahkan

masyarakat mendapatkan layanan kesehatan darurat.

4. Penambahan fasilitas ambulance mini dan ambulance laut guna

masyarakat yang tidak mampu untuk pergi ke puskesmas dan rumah sakit

terdekat.

5. Memiliki struktur organisasi yang tersendiri agar jelas siapa penanggung

jawab, anggota, serta visi misinya program.
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6. Perlu adanya ahli gizi dalam petugas Home Care agar tingkat pemahaman

masyarakat semakin baik.
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