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RINGKASAN MASALAH 

Komitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat 

Kota Surabaya, menjadi alasan utama yang mendorong Puskesmas Dupak menyediakan layanan 

kesehatan yang mudah diakses. Terutama, untuk kaum perempuan. Salah satunya, dengan 

menyediakan layanan kesehatan untuk ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) perempuan, sebagai 

upaya memutus mata rantai penularan HIV dari ibu ke anak.  

Meski demikian, dalam perjalanannya, tidak hanya perempuan yang ditangani. Artinya, 

layanan dengan nama HOPE (Humanity lOve People power) ODHA ini sudah menyentuh semua 

kalangan dan latar belakang ODHA. Sekaligus, menjadikan “People Power” atau kekuatan 

masyarakat, sebagai aktor utama pelaksanaan program.  

Di wilayah kerja Puskesmas Dupak, pernah terdapat lokalisasi dengan ± 650 wanita penjaja 

seks (WPS). Pada akhir tahun 2012, mereka dipulangkan ke daerah masing- masing oleh 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Berawal dari masalah yang ditemukan di wilayah kerja 

Puskesmas Dupak yang tergolong eks kawasan prostitusi, pada tahun 2013, dr. Nurul Lailah, 

M.Kes, kepala puskesmas, beserta tokoh masyarakat dan tim, berinovasi menyediakan layanan 

“One Stop Service”. Layanan ini bernama HOPE (Humanity lOve People power) ODHA. 

Berbentuk Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) yang meliputi upaya promotif, 

preventif, kuratif, rehabilitatif dan mencakup semua bentuk layanan Infeksi Menular Seksual 

(IMS) dan HIV diberikan secara paripurna.  

Layanan ini bersifat “Jemput Bola” dan menggerakkan partisipasi publik atau pemberdayaan 

masyarakat. Petugas puskesmas, melakukan komunikasi intensif pada tokoh masyarakat untuk 

melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap penduduk. Harapannya, ODHA tidak 

terdiskriminasi, sedangkan ODHA yang belum mau berobat, segera berkonsultasi dan berobat. 

HOPE ODHA terbukti memberikan banyak manfaat. Layanan kesehatan ini mudah diakses dan 

selalu hadir memberikan pendampingan. Selain itu, kegiatan ini juga sukses menurunkan jumlah 

kasus baru HIV, menurunkan angka kematian akibat HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA 

serta menghilangkan diskriminasi. Tak ketinggalan, melakukan pemberdayaan ODHA tanpa 



ditinggalkan oleh pasangan dan keluarga. Dengan demikian, mereka akan merasa lebih percaya 

diri secara psikologis. Manfaatnya, memandirikan ODHA secara sosial dan ekonomi 

A. ANALISIS MASALAH (bobot 5 persen) 

1. Apa masalah yang melatarbelakangi munculnya inovasi ini? (Maks. 500 kata)  

 Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi ini dimulai! 

  Sebutkan masalah utama yang perlu diselesaikan!  

 Sebutkan kelompok sosial mana saja yang terpengaruh akibat adanya masalah tersebut 

(misalnya masyarakat miskin, buta huruf, penyandang cacat, manula, imigran, 

perempuan, pemuda, etnis minoritas)! 

 

Komitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat 

Kota Surabaya, menjadi alasan utama yang mendorong Puskesmas Dupak menyediakan layanan 

kesehatan yang mudah diakses. Terutama, untuk kaum perempuan. Salah satunya, dengan 

menyediakan layanan kesehatan untuk ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) perempuan, sebagai 

upaya memutus mata rantai penularan HIV dari ibu ke anak.  

Meski demikian, dalam perjalanannya, tidak hanya perempuan yang ditangani. Artinya, 

layanan dengan nama HOPE (Humanity lOve People power) ODHA ini sudah menyentuh semua 

kalangan dan latar belakang ODHA. Sekaligus, menjadikan “People Power” atau kekuatan 

masyarakat, sebagai aktor utama pelaksanaan program. Pemberdayaan masyarakat menjadi 

panglima dalam menggerakkan roda inovasi ini.  

Bila ditelaah, Puskesmas Dupak berlokasi di Kelurahan Dupak, Surabaya Bagian Utara, Jawa 

timur. Luas wilayah kerja ± 1,45 km², di lingkup Kelurahan Dupak, terdiri dari 5 Rukun Warga 

(RW) dan 75 Rukun Tetangga (RT). Di wilayah kerja Puskesmas Dupak, pernah terdapat 

lokalisasi dengan ± 650 wanita penjaja seks (WPS). Pada akhir tahun 2012, mereka dipulangkan 

ke daerah masing- masing oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Selain terdapat eks 

lokalisasi, wilayah kerja Puskesmas Dupak merupakan daerah padat penduduk, tingginya jumlah 

penduduk musiman, serta karakteristik perilaku kesehatan masyarakat yang beragam. 

Di saat lokalisasi masih eksis,  ditemukan WPS dengan HIV positif (10 persen dari jumlah 

WPS yang mengikuti screening kesehatan). Selain itu, ada beberapa faktor lagi yang menjadi 

pemicu tercetusnya gagasan layanan HOPE ODHA yang dilaksanakan Puskesmas Dupak ini. 

Misalnya, terdapat fakta bahwa penggunaan kondom belum menyentuh 100 persen di kalangan 

kelompok masyarakat dengan risiko tinggi tertular (misalnya, pelanggan WPS). Ironisnya, yang 

dimaksud dengan kelompok perilaku risiko tinggi ini juga berhubungan langsung dengan 

penggunaan Napza dan alkohol. 

Di samping apa yang sudah dijelaskan di atas, terdeteksi empat orang ibu hamil di wilayah 

Dupak, yang ternyata mereka bukan berasal dari kelompok risiko tinggi, namun “divonis” 

dengan HIV positif, merupakan alasan kuat untuk segera merealisasikan ide ini. Apalagi, 

ditemukan pula 10 orang ibu rumah tangga lainnya dengan HIV positif. Bahkan, tiga anak balita 



gizi buruk juga terdiagnosa dengan HIV positif. Tercatat, angka kematian imbas HIV positif 

sejumlah 1 ibu dan 1 balita. 

Belum adanya fasilitas layanan kesehatan pengobatan HIV/AIDS di wilayah Kelurahan 

Dupak, sehingga ODHA merasa kesulitan untuk mendapatkan penanganan yang tepat, bahkan 

banyak yang mengalami kesalahan diagnose dan penanganan, menjadi pendorong Puskesmas 

Dupak untuk menginisiasi program khusus penanganan HIV/AIDS.  Rendahnya pemahaman 

masyarakat terkait resiko penularan peyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS juga 

tergolong rendah. Hal ini melahirkan kelestarian stigma terhadap ODHA di masyarakat. 

Siapa yang menjadi sasaran program ini? Yang jelas, tujuan layanan ini adalah menghapus 

stigma terhadap ODHA. Lantas, menjadikan ODHA lebih percaya diri dan berdaya untuk hidup 

normal seperti orang pada umumnya. Keluarga ODHA, diberi pemahaman tentang pentingnya 

mendampingi penderita itu. Sehingga, rasa optimistis ODHA dan keluarga juga sama-sama 

bangkit. Sedangkan masyarakat, selain disuntikkan pengetahuan soal teknis penularan 

HIV/AIDS agar tidak gampang takut karena mitos penularan yang tak berdasar, digerakkan 

untuk menjadi penolong ODHA. Dengan cara, mengasah rasa empati dan kepedulian warga 

sekitar.   

B. PENDEKATAN STRATEGIS (bobot 20 persen) 

2. Siapa inisiator inovasi ini dan bagaimana inovasi berhasil memecahkan masalah yang 

dihadapi? (maks. 600 kata) 

 Ceritakan bagaimana inovasi ini berhasil memecahkan masalah!  

 Uraikan strategi yang digunakan termasuk tujuan utama dan kelompok sasarannya! 

 

Berawal dari masalah yang ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Dupak yang tergolong 

eks kawasan prostitusi, pada tahun 2013, dr. Nurul Lailah, M.Kes, kepala puskesmas, beserta 

tokoh masyarakat dan tim terkait, berinovasi menyediakan layanan “One Stop Service” untuk 

penderita HIV. Layanan ini bernama HOPE (Humanity lOve People power) ODHA. Berbentuk 

Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) yang meliputi upaya promotif, preventif, 

kuratif, rehabilitatif dan mencakup semua bentuk layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan 

HIV diberikan secara paripurna.  

Layanan ini bersifat “Jemput Bola” dan menggerakkan partisipasi publik atau 

pemberdayaan masyarakat. Petugas puskesmas, melakukan komunikasi intensif pada tokoh 

masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap penduduk. Harapannya, 

ODHA tidak terdiskriminasi, sedangkan ODHA yang belum mau berobat, segera berkonsultasi 

dan berobat.  

 

Strategi pelaksanaan layanan HOPE ODHA adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis masalah yang terdapat di wilayah kerja. 

2. Menganalisis kekuatan internal dan eksternal yang dapat dioptimalkan. 



a. Kekuatan Internal: Layanan Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Petugas 

Kesehatan (KTIP), Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), Poli 

IMS/IVA, Poli TB-HIV, Fasilitas Pemeriksaan Laboratorium Lengkap, Layanan 

Konseling, Layanan CST Dasar, Layanan Satelit ARV, Rawat Inap Bersalin dan 

Umum, Pusat Pemulihan Gizi Buruk (TFC), serta tenaga kesehatan terlatih sesuai 

kompetensi. 

b. Kekuatan Eksternal: Pembentukan KPAC Krembangan, Hubungan Kerjasama 

dengan LSM, Kader LKB, Kader Paliatif, Kader TB, Kader Kesehatan, Kelompok 

PKK, Peran Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. 

3. Menentukan target yang ingin dicapai dengan adanya HOPE ODHA, antara lain 

sebagai berikut: melakukan KTIP 100 persen terhadap semua suspect, pasien TB baru, 

balita gizi buruk, pasien IMS/IVA yang berkunjung, serta melakukan PPIA 100 persen 

terhadap semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di puskesmas. 

4. Menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan HOPE ODHA dengan “Three Zeros” 

yaitu: 

a. Menurunkan jumlah kasus baru HIV (Zero New HIV Infections). 

b. Menurunkan angka kematian akibat HIV dengan meningkatkan kualitas hidup 

ODHA (Zero AIDS Related Death). 

c. Menghilangkan stigma dan diskriminasi (Zero Discrimination). 

5. Memberikan Layanan HOPE ODHA di Puskesmas Dupak, yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan bersama dengan kader, manager kasus dan LSM, serta didukung peran aktif 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya, masyarakat maupun stakeholders di wilayah kerja. 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil Layanan HOPE ODHA. 

 Apa yang disampaikan di atas merupakan strategi awal layanan ini. Semua bertujuan 

memberikan kemudahan akses pada ODHA untuk menjalani pengobatan. Dengan 

strategi itu, cita-cita memberikan layanan pengobatan Anti Retro Viral (ARV) untuk 

ODHA dapat tercapai. Buktinya, Puskesmas Dupak tercatat sebagai satu-satunya 

Puskesmas di Surabaya yang mampu dan berinisiatif mengajukan diri sebagai satellite 

ARV. 

Layanan konseling ODHA dan pasangan, plus keluarga inti (orang tua dan anak) telah 

berjalan dengan baik. ODHA dapat berdaya tanpa ditinggalkan oleh pasangan dan keluarga. 

Mereka juga menjadi mandiri dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Puskesmas Dupak 

sudah menginisiasi pelatihan kerajinan tangan pembuatan hiasan bunga untuk ODHA. Yang 

rencananya, pelatihan akan berkembang di bidang-bidang entrepreneurship lain. 

Saat ini, sudah terbentuk komunitas “care giver”, yang terdiri dari para ODHA dan 

keluarga inti mereka. Juga, dikuatkan oleh masyarakat yang selama ini peduli pada mereka. 

Dalam komunitas itu, terjadi komunikasi yang sifatnya saling sharing dan menguatkan satu sama 

lain. Dengan demikian, semangat untuk hidup dan berkarya juga lebih bergelora. 



Yang tak kalah penting, adalah peran serta masyarakat yang menjelma jadi begitu 

kongkret. Oleh karena paham dengan seluk beluk HIV/AIDS, warga sekitar di lingkup 

Kelurahan Dupak menjadi lebih peka. Perspektif diskriminasi pupus, sedikit demi sedikit. Yang 

ada tinggal perasaan empati.  

Kader (dengan beragam sebutannya)  yang berasal dari eksponen masyarakat begitu giat 

dan aktif. Mereka berperan memberi pendampingan pada ODHA dan keluarga, untuk 

mendapatkan layanan HIV/AIDS. HOPE ODHA telah mampu menangani ODHA di wilayah 

Kelurahan Dupak, serta mampu mencegah penularan secara signfikan, termasuk kepada bayi dan 

anak-anak.  

 

 

 

3. Apa saja aspek kreatif dan inovatif dari inovasi ini? (Maks. 200 kata) 

 Ilustrasikan keunikan inovasi ini!  

 Ceritakan bagaimana inovasi ini telah menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang 

baru dan berbeda dengan praktik sebelumnya!  

 Sebutkan pendekatan- pendekatan kreatif dan inovatif yang membuat inovasi ini berhasil! 

 

Layanan HOPE ODHA  

a. Penjaringan Kasus Tersangka HIV, dilakukan dengan cara ; 

- Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Petugas Kesehatan (KTIP), adalah 

screening tes HIV yang dilakukan berdasarkan data medis. 

- Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), dilakukan dengan cara 

menawarkan kepada semua ibu hamil untuk dilakukan tes. 

- Voluntary Counseling Test (VCT), adalah pemeriksaan HIV atas dasar 

sukarela   pasien untuk melakukan tes.  

b. Konseling 

- Konseling Pra Test, adalah konseling yang dilakukan oleh petugas kesehatan 

sebelum dilakukan tes HIV. 

- Konseling Pasca Test, adalah konseling yang dilakukan oleh petugas kesehatan 

setelah dilakukan tes HIV.  

c. HOPE 

- Humanity : memperlakukan ODHA secara manusiawi dengan tidak 

membedakan latar belakang bagaimana pasien tertular HIV, bertutur kata 

dengan santun, memberikan pemahaman kepada ODHA bahwa HIV bukanlah 

penyakit kotor/kutukan, dengan status HIV bukanlah akhir dari segalanya 

(kiamat),  serta tidak ada unsur pembedaan suku, agama, ras, antar golongan 

(SARA).  



- Love : mencintai ODHA dengan empati dan dukungan yang diberikan oleh 

keluarga, tenaga kesehatan dan masyarakat. 

- People Power : koordinasi dan   kekuatan tim dari ODHA, keluarga   ODHA 

serta masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan, pendampingan, 

menurunkan stigma dan diskriminasi, hingga pemulasaraan jenazah ODHA 

secara mandiri oleh tokoh agama  yang sudah  terlatih.  

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN (bobot 35 persen) 

4. Bagaimana inovasi ini dilaksanakan? (Maks. 600 kata)  

 Uraikan secara runtut/kronologis tahapan pelaksanaan inovasi mulai dari perencanaan 

hingga mencapai hasil.  

 Unggah rencana pelaksanaan tersebut (ukuran file maksimal 2 MB atau kurang dari 5 

halaman) 

 

Pelaksanaan Layanan HOPE ODHA di Puskesmas Dupak, adalah sebagai berikut : 

1. Puskesmas Dupak terlebih dahulu menganalisis masalah yang terdapat di wilayah 

kerja antara lain :  

a. Ditemukannya wanita penjaja sex (WPS) dengan HIV positif (10 % dari jumlah 

WPS yang mengikuti screening kesehatan).  

b. Penggunaan kondom yang belum 100 % di kalangan kelompok perilaku risiko 

tinggi. 

c. Kelompok perilaku risiko tinggi juga berhubungan langsung dengan penggunaan 

Napza dan alkohol.  

d. Ditemukan 4 orang ibu hamil, yang bukan berasal dari kelompok risiko tinggi, 

dengan HIV positif. 

e. Ditemukannya 10 orang ibu rumah tangga dengan HIV positif. 

f. Ditemukannya 3 anak balita gizi buruk dengan HIV positif. 

g. Angka kematian karena HIV sejumlah 1 ibu dan 1 balita.  

h. Belum adanya fasilitas layanan kesehatan pengobatan HIV / AIDS di wilayah 

Kelurahan Dupak, sehingga ODHA merasa kesulitan untuk mendapatkan 

penanganan yang tepat, bahkan banyak yang mengalami kesalahan diagnose dan 

penanganan. 

i. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait resiko penularan penyakit Infeksi 

Menular Seksual (IMS) dan HIV / AIDS, akibat mayoritas tingkat pendidikan 

masyarakat yang masih rendah.  

j. Tingginya stigma terhadap ODHA di masyarakat, sehingga ada keengganan ODHA 

untuk membuka status dan memeriksakan kondisinya ke layanan kesehatan. 

2. Puskesmas Dupak menganalisis kekuatan internal dan eksternal yang dapat 

dioptimalkan guna mendukung Layanan HOPE ODHA; 



Kekuatan Internal : Layanan Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Petugas Kesehatan 

(KTIP) – Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), Poli IMS / IVA, Poli 

TB – HIV, Fasilitas Pemeriksaan Laboratorium yang Lengkap, Layanan Konseling, 

Layanan CST Dasar, Layanan Satelit ARV, Rawat Inap Bersalin dan Umum, Pusat 

Pemulihan Gizi Buruk (TFC), serta tenaga kesehatan terlatih sesuai kompetensi. 

Kekuatan Eksternal : Pembentukan KPAC Krembangan, Hubungan Kerjasama dengan 

LSM, Kader LKB, Kader Paliatif, Kader TB, Kader Kesehatan, Kelompok PKK, 

Peran Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. 

3. Puskesmas Dupak menentukan target yang ingin dicapai dengan adanya HOPE 

ODHA, sebagai berikut : melakukan KTIP 100% terhadap semua suspect, pasien TB 

baru, balita gizi buruk, pasien IMS / IVA yang berkunjung, serta melakukan PPIA 

100% terhadap semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas 

Dupak. 

4. Puskesmas Dupak menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan HOPE ODHA 

dengan Three Zeros yaitu  sebagai berikut : 

a. Menurunkan jumlah kasus baru HIV (Zero New HIV Infections).  

b. Menurunkan angka kematian akibat HIVdengan meningkatkan kualitas hidup 

ODHA (Zero AIDS Related Death).  

c. Menghilangkan stigma dan diskriminasi (Zero Discrimination). 

5. Memberikan Layanan HOPE ODHA di Puskesmas Dupak, yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan bersama dengan kader, manager kasus dan LSM, serta didukung peran aktif 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya, masyarakat maupun stakeholders di wilayah kerja. 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil Layanan HOPE ODHA. 

 







5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? (Maks. 300 kata) 

Sebutkan pihak-pihak yang berkontribusi dari perencanaan hingga pelaksanaan inovasi ini 

(pemda, LSM, swasta, lembaga lainnya) 

Gagasan ini bertolak dari keinginan Kepala Puskesmas Dupak dr. Nurul Lailah, M.Kes 

beserta tokoh masyarakat dan tim, untuk meningkatkan layanan kesehatan “One Stop Service”. 

Tujuannya, memberikan konseling, edukasi, perawatan, pengobatan, serta dukungan kepada 

kelompok risiko tinggi dan masyarakat di wilayah kerja. Gagasan ini awalnya bernama Layanan 

Komprehensif Berkesinambungan yang khusus menangani persoalan HIV/AIDS. Kemudian, 

terjadi perubahan nama menjadi Layanan HOPE ODHA. 

Semangat yang digelorakan adalah pemberdayaan masyarakat. Partisipasi publik 

dikobarkan. Layanan sinergis yang ditopang semua elemen menjadi “jargon” yang terus 

dipegang.  

Staff  Puskesmas bertugas memberikan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), 

pengetahuan komprehensif, promosi penggunaan kondom, pengendalian faktor risiko, layanan 

konseling dan tes HIV (KTS dan KTIP), perawatan dan pengobatan HIV, pencegahan penularan 

dari ibu ke anak (PPIA), pengurangan dampak buruk NAPZA Suntik (LASS), layanan Infeksi 

Menular Seksual (IMS), serta kegiatan monitoring evaluasi. 

Kader Layanan Komprehensif dan Berkesinambungan (LKB) yang sudah terbentuk sejak 

gagasan ini dicetuskan, manager kasus dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait, 

bertugas melakukan pendampingan ODHA. Misalnya, dari aspek pantauan pengobatan (sampai 

ODHA mampu untuk mandiri), serta memberikan layanan paliatif kepada ODHA stadium lanjut. 

Termasuk, pemberian dukungan psikososial secara intensif.  

Tokoh agama (modin) bertugas untuk melakukan pemulasaraan jenazah ODHA secara 

mandiri. Intinya, seluruh eksponen masyarakat berperan dalam memberikan motivasi dan 

kepercayaan diri ODHA untuk tetap bersosialisasi serta produktif. 

Komisi Penanggulangan AIDS Tingkat Kecamatan Krembangan(KPAC) yang terdiri dari 

Camat, Lurah, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), tokoh agama dan tokoh masyarakat terus melakukan kegiatan yang pro HOPE 

ODHA. Antara lain, dengan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

penanggulangan HIV/AIDS. Dilaksanakan pula penyusunan program kerja tahunan dan langkah 

operasional kegiatan. Juga, pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV / 

AIDS. Sekaligus, monitoring dan evaluasi kegiatan KPAC. Pemkot Surabaya dan DPRD 

memberikan back up dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan  HIV 

dan AIDS di Kota Surabaya.  

 

 

6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk melaksanakan inovasi ini dan bagaimana 

sumber daya itu dimobilisasi? (Maks. 500 kata)  



 Sebutkan alokasi dana, teknologi/keahlian/teknis, dan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan untuk mewujudkan inovasi ini! 

 Jelaskan juga skema pembiayaan beserta sumber dananya! 

 

Pembiayaan Layanan HOPE ODHA dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan 

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Surabaya. Penyediaan semua alat kesehatan, 

kondom, obat-obatan, media promosi kesehatan (leaflet, poster, banner, alat peraga dan flip 

chart), serta alat non kesehatan yang dibutuhkan untuk operasional layanan, di-back up oleh dua 

instansi tersebut. 

Sumber daya manusia dalam Layanan HOPE ODHA adalah pegawai kesehatan Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya di Puskesmas Dupak, kader kesehatan (kader LKB dan Paliatif), 

manager kasus (MK), pemuka agama (modin), dan tokoh masyarakat. 

Sumber dana yang dibutuhkan untuk operasional Layanan HOPE ODHA ada yang berasal 

dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) sejumlah Rp 50.000.000,- per tahun. 

Terdapat pula yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, 

sejumlah Rp 150.000.000,- per tahun. Sementara pegawai di Puskesmas Dupak, mendapat gaji 

yang bersumber dari APBD. 

 

7. Apa saja output/keluaran yang dihasilkan oleh inovasi ini? (Maks. 400 kata)  

Sebutkan paling banyak lima output/keluaran konkret dari inovasi ini. 

Setidaknya, ada empat output kongkret dari layanan HOPE ODHA. Antara lain, sebagai 

berikut:  

1. Paket layanan untuk ODHA yang komprehensif dan berkesinambungan. Imbasnya, para 

ODHA mendapat layanan yang maksimal dari segala aspek. Termasuk, di lini psikologis. 

Mereka didekatkan dengan para kader yang peduli dan peka. Juga, para psikolog yang 

memahami sendi-sendi jiwa mana yang perlu “diluruskan”. Jadi, dari sisi pengobatan fisik 

jalan, demikian pula pengobatan mental. 

2. Terbentuknya kader sebagai representasi partisipasi publik atau produk pemberdayaan 

masyarakat. Selain melakukan pendampingan selaku pemberi motivasi pada para ODHA, 

sebagaian dari mereka juga berasal dari kalangan tokoh agama atau modin. Yang bertugas, 

mengurus pemulasaraan jenazah penderita ODHA. Patut disampaikan, para kader memang 

mendapat fee atas tugas yang mereka laksanakan. Namun, besarannya tergolong kecil. Sejak 

awal, mereka memang menempatkan faktor “honor” di urutan paling belakang. Mereka 

lebih mementingkan rasa kemanusiaan dan “balasan” dari Tuhan Yang Mahaesa. 

3. Terdapat sejumlah regulasi di tingkat Lurah dan Camat yang pro-program layanan HOPE 

ODHA. Antara lain, Surat Keputusan (SK) Lurah Dupak Nomer 10.1 Tahun 2014, tentang 

Warga Peduli AIDS (WPA) di Kelurahan Dupak, disertai dengan uraian tugas pokok yang 

harus dilakukan. Surat Keputusan (SK) Lurah Dupak Nomer 09 Tahun 2015, tentang 



Pembentukan Susunan Pengurus Kader Layanan Komprehensif dan Berkesinambungan di 

Kelurahan Dupak, disertai dengan uraian tugas pokok yang harus dilakukan. Surat 

Keputusan (SK) Camat Krembangan Nomer 011 Tahun 2015, tentang Pembentukan Komisi 

Penanggulangan AIDS (KPA) Kecamatan Krembangan, disertai dengan uraian tugas pokok 

yang harus dilakukan 

4. Terbit sejumlah regulasi di tingkat daerah/kota yang mendukung pelaksanaan layanan HOPE 

ODHA. Antara lain, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan  HIV dan 

AIDS di Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya No. 29 Tahun 2015, tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di 

Kota Surabaya. 

 

8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan dalam 

inovasi ini? (Maks. 400 kata) 

 Uraikan bagaimana kegiatan-kegiatan inovasi ini dipantau dan dievaluasi. 

 

Layanan HOPE ODHA mempunyai sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Pihak puskesmas membuat laporan hasil layanan setiap bulan. Untuk kemudian dikaji 

secara internal. Sekaligus, menemukan persoalan yang timbul dari waktu ke waktu. 

Untuk kemudian, dicarikan jalan keluarnya. 

2. Pertemuan rutin lintas sektoral setiap 3 bulan bersama stakeholders, sebagai media untuk 

mengkomunikasikan kegiatan Puskesmas Dupak. Dalam kesempatan ini, dilakukan pula 

diskusi untuk pengembangan layanan. Pihak-pihak seperti elemen masyarakat, kader, 

LSM, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota 

Surabaya dan eksponen lain, kerap dimintai kritik dan saran untuk kemajuan program ini.  

3. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan bersama ODHA dan pasangannya untuk perbaikan 

layanan. Dalam hal ini, terbentukah komunitas “care giver”. Yang terdiri dari para 

ODHA, keluarga, dan orang-orang yang peduli pada mereka. Dalam pertemuan terkait 

evaluasi ini, terdapat sejumlah kegiatan. Yang pokoknya adalah merumuskan solusi 

semua masalah yang dihadapi ODHA dan keluarga. Selain itu, dilakukan pula, sharing 

pengalaman antara sesama ODHA dan keluarga ODHA. Juga, sharing kendala dan 

masalah yang dihadapi ODHA selama melakukan terapi pengobatan Anti Retro Viral 

(ARV), kendala dalam bersosialisasi, kendala dalam produktifitas diri, masalah 

penerimaan keluarga, serta masalah lain-lainnya. Dalam kesempatan ini, semua anggota 

komunitas saling mengisi dan menguatkan hati satu sama lain.  

9. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi dan bagaimana kendala 

tersebut diatasi? (Maks. 300 kata)  

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan beserta solusinya. 



Kendala yang dihadapi dalam inovasi Layanan HOPE ODHA antara lain: 

1. Masih adanya ODHA yang belum siap untuk membuka status penyakitnya ke keluarga. 

2. ODHA anak masih belum mengetahui status penyakitnya. 

3. Support dari keluarga ODHA dan masyarakat yang masih minim. Sebagian keluarga dan 

masyarakat belum dapat menerima seorang penderita HIV hidup di sekitarnya. Terdapat 

stigma di sana. 

4. Masih adanya ODHA yang drop out atau menyerah dari pengobatan ARV. 

5. Terbatasnya jumlah pendamping (Manager Kasus atau kader). 

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut di atas adalah : 

1. Melakukan konseling mendalam dan terus menerus, yang dilakukan oleh petugas 

kesehatan, supaya ODHA mempunyai kepercayaan diri, untuk membuka status dan 

bersosialisasi. 

2. Merencanakan pendampingan untuk ODHA anak sampai anak tersebut siap mengetahui 

statusnya. 

3. Meningkatkan komunikasi dan support sesama ODHA (peer education), melalui 

pertemuan rutin beserta keluarganya. Selain itu, menggalakkan penyuluhan dan 

meningkatkan pemahaman keluarga serta masyarakat tentang penularan HIV. Agar orang 

tidak perlu takut pada para penderita dan tahu seluk beluk penyakit ini. 

4. Layanan konseling mendalam terhadap ODHA dan pasangan/keluarga tentang kepatuhan 

minum ARV. 

5. Bermitra dengan kader untuk tugas pendampingan ODHA, pemberian layanan paliatif 

kepada ODHA stadium lanjut, dan pemberian dukungan psikososial secara intensif. 

 

D. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN (bobot 25 persen) 

10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan dari inovasi ini? (Maks. 700 kata) 

 Uraikan manfaat dari inovasi ini! Berikan beberapa contoh konkret bagaimana inisiatif 

ini berhasil membuat perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik! 

 Uraikan bagaimana perbaikan pelayanan publik tersebut berdampak positif/manfaat 

kepada masyarakat! Jelaskan bagaimana dampak positif tersebut diukur! 

HOPE ODHA terbukti memberikan banyak manfaat. Di ragam lini aspek yang 

melingkupi ODHA. Layanan kesehatan ini mudah diakses dan selalu hadir memberikan 

pendampingan. Selain itu, kegiatan ini juga sukses menurunkan jumlah kasus baru HIV, 

menurunkan angka kematian akibat HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta 

menghilangkan diskriminasi. 

Upaya yang sudah dilakukan dan terasa efek positifnya antara lain, layanan ini 

mendekatkan pelayanan pengobatan Anti Retro Viral (ARV). Puskesmas Dupak tercatat sebagai 

tempat layanan kesehatan yang mampu dan berinisiatif mengajukan diri sebagai satellite ARV. 

Di sini, terdapat layanan konseling ODHA dan pasangan/keluarga inti. Tak ketinggalan, 



melakukan pemberdayaan ODHA tanpa ditinggalkan oleh pasangan dan keluarga. Dengan 

demikian, mereka akan merasa lebih percaya diri secara psikologis. Manfaatnya, memandirikan 

ODHA secara sosial dan ekonomi. 

Pada bagian lain, melalui HOPE ODHA, komunikasi dan support antara sesama ODHA 

(peer education) dilakukan melalui pertemuan rutin beserta keluarga masing-masing. Sekaligus, 

memberdayakan masyarakat untuk berperan menjadi kader terlatih, untuk membantu ODHA 

mengakses layanan. Cara ini sukses menjadikan warga di Dupak lebih peduli dan memiliki 

empati. Sehingga pada suatu titik, mereka menjadi kader yang mensosialisaikan program ini 

pada masyarakat umum. Termasuk, memberi gambaran pada warga setempat agar tidak serta-

merta memberi stempel negatif pada penderita.   Pendekatan ini telah mampu menangani 

persoalan ODHA serta mampu mencegah penularan secara signifikan. Tak terkecuali, kepada 

bayi dan anak-anak. 

 Puskesmas Dupak mengoptimalkan segala potensi yang ada. Baik di internal, maupun 

eksternal. Artinya, terdapat koordinasi dan sinergi dengan segala pihak. Dalam pelaksanaannya, 

inisiatif ini berkiblat pada langkah-langkah humanis. ODHA diperlakukan secara manusiawi. 

Tidak membedakan latar belakang bagaimana pasien tertular HIV serta tidak ada unsur 

pembedaan suku, agama, ras, antar golongan (SARA).  

Para petugas diwajibkan bertutur kata dengan santun, memberikan pemahaman kepada 

ODHA bahwa HIV bukanlah penyakit kotor/kutukan dan meyakinkan mereka bahwa status HIV 

bukanlah akhir dari segalanya. Rasa cinta kasih juga menjadi sesuatu yang dikedepankan. Empati 

ini mesti diberikan oleh semua pihak (keluarga, tenaga kesehatan dan masyarakat).  

Pada prinsipnya, people power adalah kunci dari program ini. Bentuknya bisa berupa 

koordinasi dan penguatan kekompakan tim, dari ODHA, keluarganya, serta masyarakat, dalam 

aspek inisiatif pelayanan kesehatan, pendampingan, dan kegiatan positif lain. Semua ini demi 

memberikan kenyamanan dan memupuk rasa persaudaraan antar warga Surabaya secara umum. 

 

11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi? (Maks. 700 kata)  

 Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi dilakukan!  

 Unggah dokumen pendukung yang berupa gambar dan disertai dokumen lainnya sebagai 

bukti perbedaan tersebut! 

 

Sebelum inovasi HOPE ODHA dijalankan, angka kematian karena imbas HIV/AIDS 

sejumlah satu ibu dan satu balita tidak terpantau dengan baik. Balita gizi buruk dengan infeksi 

HIV positif belum mendapatkan perawatan optimal untuk pemulihan gizi buruknya. Hal itu 

diperparah dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini HIV, 

terutama pada ibu hamil. 

Fasilitas layanan kesehatan pengobatan HIV/AIDS di wilayah Kelurahan Dupak belum 

komplit dan komprehensif. Sehingga, ODHA merasa kesulitan untuk mendapatkan penanganan 



yang tepat, bahkan banyak yang mengalami kesalahan diagnose dan penanganan. Pemahaman 

masyarakat terkait resiko penularan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS 

masih rendah. Implikasinya, pada stigma terhadap ODHA di masyarakat. Sehingga, para 

penderita itu enggan membuka status dan memeriksakan kondisinya ke layanan kesehatan.  

Yang tak kalah membuat miris, tingkat kepedulian warga di Kelurahan Dupak terhadap 

ODHA sangat minim. Misalnya, saat terdapat ODHA yang meninggal, jenazah ODHA akan 

segera dirujuk ke rumah sakit untuk pemulasaraannya. Selain itu, semua barang-barang bekas 

milik ODHA dibakar oleh warga sekitar. 

Kondisi berubah saat Inovasi HOPE ODHA berjalan. Mata rantai penularan HIV dari ibu 

ke anak terputus. Paling tidak, terdapat tiga orang ibu hamil yang ditemukan HIV reaktif dan 

minum ARV, melahirkan bayi semuanya HIV Non Reaktif (zero new infection). Balita gizi 

buruk dengan infeksi HIV positif dapat segera dirujuk ke Rumah Sakit seratus persen, dan bila 

sudah stabil, mendapatkan perawatan pemulihan gizi buruk (Therapheutic Feeding Centre) di 

Puskesmas Dupak. Jadi, ODHA anak dipastikan terlepas dari status gizi buruk, dan tetap minum 

ARV secara rutin. 

HOPE ODHA terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat (khususnya, mereka yang 

hidup dengan risiko tertular) untuk melakukan deteksi dini HIV. Tak kurang 75 persen mereka 

yang ditawari tes, bersedia dengan senang hati. Tak hanya itu, jumlah ODHA yang mengakses 

satelit ARV terus bertambah. Tahun 2013 terdapat 15 ODHA, tahun 2014 terdapat 7 ODHA, dan 

tahun 2015 terdapat 13 ODHA. 

Jumlah ODHA yang baru terdeteksi bertambah dan langsung didampingi. Tahun 2013 

terdapat 8 ODHA, tahun 2014 terdapat 10 ODHA, dan tahun 2015 terdapat 18 ODHA. Diiringi 

dengan penambahan jumlah ODHA mandiri dalam pengobatan (mereka sudah tidak perlu 

pendampingan karena telah kuat fisik dan mentalnya). Tahun 2013 terdapat 8 ODHA, tahun 

2014 terdapat 10 ODHA, dan tahun 2015 terdapat 18 ODHA. 1. Dengan adanya pendampingan 

oleh kader LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan), Manager Kasus, LSM, dan 

kepedulian masyarakat, ODHA mendapatkan dukungan psikososial selama tahap perawatan dan 

pengobatan, sampai mampu untuk mandiri. 

Layanan HOPE ODHA memberikan kemudahan akses terapi ARV. Mereka juga diberi 

kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup secara optimal, mampu untuk bekerja dan tetap 

produktif. Apabila terdapat ODHA yang meninggal, maka jenazah ODHA akan dilakukan 

pemulasaraan secara mandiri oleh tokoh agama (modin) yang terlatih. Selain itu, semua barang-

barang bekas milik ODHA tidak lagi dibakar, karena warga telah memahami bagaimana cara 

penularan HIV. 



Foto-Foto HOPE ODHA 
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E. KEBERLANJUTAN (bobot 15 persen) 

12.  Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 17 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan? (Maks. 300 kata) 

Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan pencapaian salah satu atau lebih 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Inovasi HOPE ODHA memiliki banyak keselerasan dengan tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Pertama, selaras dengan semangat Zero Poverty atau pemberantasan 

kemiskinan. Kalangan dengan ODHA, kadang kala menerima diskriminasi di masyarakat. 

Sehingga, mereka kesulitan mencari pekerjaan, sehingga terancam berada di ambang batas 

kemiskinan. Inovasi ini menggerus diskriminasi tersebut.  

Bila kemiskinan sudah diberantas, maka akan lebih gampang pula memberantas 

kelaparan (zero hunger). Inilah keselerasan kedua dari inovasi ini terhadap tujuan 

pembangunan berkelanjutan. Sedangkan ketiga,  HOPE ODHA memberikan kesempatan 

meraih Good Health and Well-Being atau mendorong kualitas kesehatan yang baik serta 

berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Keempat, adanya upaya menyetarakan gender (Gender Equality). Sebab, inovasi ini 

dilaksanakan tanpa melihat jenis kelamin. Siapapun penderita ODHA, dan dari kalangan 

manapun keluarganya, akan diberi pendampingan menyeluruh. Kelima, inovasi ini 

memberikan keterampilan pada penderita ODHA agar mereka bisa lebih mandiri. Bertolak 

dari fakta ini, dapat disimpulkan kalau ada keselarasan dengan tujuan menciptakan pekerjaan 

layak dan perputaran roda ekonomi yang baik (decent work and economic growth).  

Keenam, inovasi ini jelas mengurangi kesenjangan (reduce inequality) dan menghilangkan 

diskriminasi. Saat ini, memang masih di lingkup Kota Surabaya. Namun, bisa pula 

menginspirasi untuk level nasional, bahkan internasional. Dengan adanya kesetaraan di antara 

masyarakat, bakal menjamin keberlanjutan kota dan komunitasnya. Itulah keselarasan 

ketujuh dari inovasi ini terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan di poin sustainables 

cities and communities. 

 

13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik dari penerapan inovasi ini? (Maks. 

500 kata)  

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi ini, 

pembelajarannya serta rekomendasi untuk pelaksanaan ke depan! 

 



Inovasi ini membuktikan, pola pikir negatif atau stigma tentang ODHA di masyarakat 

bukan mustahil digerus. Kepedulian sesama anggota masyarakat di pemukiman kota sejatinya 

masih ada. Hal itu terlihat dari masih banyaknya warga yang mau membantu ODHA.  

Di sisi lain, keterpurukan perasaan para ODHA selalu memiliki jalan keluar. Asalkan, 

ada upaya sinergis dan komprehensif dari setiap elemen. Kesadaran untuk saling membantu 

dan menyemangati adalah kunci utama untuk membangkitkan motivasi ODHA. Khususnya, 

kepedulian yang tumbuh dari keluarga dekat mereka. 

Sementara itu, para petugas yang saat menyosialisasikan program HOPE ODHA 

selalu melempar senyum ramah, memberikan harapan baru kepada ODHA untuk bisa hidup 

normal, berkeluarga, mempunyai keturunan seperti keluarga pada umumnya, dan tetap 

produktif. 

Layanan ini mempermudah petugas kesehatan untuk memonitor dan mengevaluasi 

secara intensif perkembangan status kesehatan ODHA. Adanya perkembangan gejala dan 

keluhan ODHA, membangkitkan minat petugas kesehatan untuk selalu belajar berbagai 

temuan baru dan cara penanganannya. Selain itu, peran aktif kader kesehatan untuk memberi 

penyuluhan tentang HIV/AIDS pada semua lapisan masyarakat dapat menurunkan stigma dan 

diskriminasi masyarakat terhadap ODHA. 

Berdasarkan pengalaman dalam mengaplikasikan layanan ini, diperlukan peningkatan 

keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung pengobatan ARV. Salah satu 

caranya, melalui pelatihan pada komunitas Care Giver (komunitas ODHA dan orang-orang 

yang peduli pada mereka) dan pembentukan jejaring pendamping untuk ODHA yang tidak 

memiliki keluarga. Dibutuhkan pula upaya penggalian informasi tentang faktor lain yang 

menghambat kepatuhan pengobatan, sehingga dapat dicarikan solusi penyelesaian masalah. 

Pembentukan tim khusus untuk menyiapkan aspek psikologis ODHA anak saat 

dibuka status HIV-nya merupakan suatu keniscayaan. Sebab, mereka butuh pemahaman 

sedini mungkin. Agar, semangatnya tidak drop dan dapat tetap berpikiran positif dalam 

hidup. 

Di samping itu, identifikasi kepuasan ODHA secara berkala penting dilaksanakan 

supaya bisa diberikan pelayanan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Keterbukaan petugas 

terhadap kritik dan saran harus diimplementasikan.  

Fakta di lapangan memberikan gambaran tentang kebutuhan rumah singgah untuk 

ODHA yang tidak mempunyai dukungan dari keluarga, sampai ODHA tersebut mandiri. Di 

lini ini, Puskesmas Dupak Surabaya sudah menjadi inisiator ARV dan penggagas semua ide 



untuk merangkul masyarakat agar menerima dan mencarikan solusi atas semua persoalan 

ODHA.  

Kondisi saat ini, menyaratkan pula penambahan manager kasus untuk layanan HOPE 

ODHA di Puskesmas Dupak. Sejauh ini, pihak puskesmas juga sudah memberikan pelatihan 

entrepreneurship bagi ODHA. Tepatnya, memberi mereka pengetahuan tentang kerajinan 

tangan dari botol plastik, menjadi bunga hiasan rumah. Ke depan, sangat mungkin ada 

pelatihan lain. Dari aspek ini, Pemerintah Kota Surabaya juga dirasa perlu menyediakan balai 

latihan kerja untuk ODHA, serta membantu pemasaran hasil karya ODHA. 

 

14. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan sedang atau sudah direplikasi di tempat lain? 

(maksimal 500 kata)  

 uraikan bagaimana inovasi ini sedang dilanjutkan (misalnya dalam hal berkelanjutan 

secara keuangan, sosial dan ekonomi, budaya, lingkungan, kelembagaan dan 

peraturan). 

 Jelaskan apakah inovasi ini sedang direplikasi atau didiseminasi untuk seluruh 

pelayanan publik di tingkat nasional dan/atau internasional dan/atau bagaimana  

   

 Layanan HOPE ODHA saat ini sudah di-back up oleh regulasi daerah. Sehingga, 

kepastian hukum dan atensi dari Pemkot Surabaya bakal lebih kongkret. Dengan demikian, 

keberlanjutan program ini pun sudah terjamin. 

 Regulasi yang dimaksud antara lain, Peraturan Walikota Surabaya No. 29 Tahun 

2015, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV 

dan AIDS di Kota Surabaya, Surat Keputusan (SK) Camat Krembangan tentang 

Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kecamatan Krembangan, dan Surat 

Keputusan (SK) Lurah Dupak tentang Warga Peduli AIDS (WPA) di Kelurahan Dupak. 

Selain itu, ada pula Surat Keputusan (SK) Lurah Dupak tentang Pembentukan Susunan 

Pengurus Kader Layanan Komprehensif dan Berkesinambungan di Kelurahan Dupak. 

 Dengan demikian, alokasi anggaran daerah untuk penyediaan alat kesehatan, kondom, 

obat-obatan, media promosi kesehatan (leaflet, poster, banner, alat peraga dan flip chart), 

serta alat non kesehatan yang dibutuhkan untuk operasional layanan, sudah jelas tertera di 

APBD Surabaya. Kepastian anggaran dan realisasi program yang berkelanjutan, menuntut 

Puskesmas untuk lebih serius menjalankan program ini. Dalam hal perencanaan, sistem dan 

indikator keberhasilan program akan terus dikembangkan, guna memberikan pelayanan yang 



berkualitas serta sesuai dengan prosedur kepada masyarakat. Peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia serta kelengkapan sarana prasarana guna operasional layanan yang 

komprehensif berkesinambungan, diserahkan/dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya dan KPA Kota Surabaya. 

Sementara itu, program ini telah ada puskesmas lain di Surabaya. Yang menarik, 

sudah pernah ada kunjungan studi banding dari Dinas Kesehatan dan 5 Puskesmas di 

Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, untuk belajar layanan HOPE ODHA yang 

komprehensif dan berkesinambungan. Tak hanya itu, perwakilan perawat dan bidan dari 

Australia juga pernah belajar penanganan ODHA Perempuan di Puskesmas Dupak. 

Ada banyak prestasi yang sudah dicetak oleh Puskesmas Dupak terkait layanan ini. di 

antaranya, Juara Terbaik 1 dalam Penghargaan AIDS Innovation Awards Tahun 2015 yang 

diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Republik Indonesia dan 

Kementerian Kesehatan. Puskesmas Dupak juga tercatat sebagai Finalis Lomba Unit 

Pelayanan Percontohan Jawa Timur Tahun 2015. 
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PUSKESMAS DUPAK 

2018 

PROFIL PUSKESMAS DUPAK 

 

I.1 VISI PUSKESMAS 

“ Puskesmas dengan pelayanan prima untuk mencapai wilayah Dupak 

Sehat ” 

 

I.2 MISI PUSKESMAS  

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan 

harapan dan kebutuhan masyarakat. 

2. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan serta keterjangkauan 

pelayanan kesehatan. 

3. Melaksanakan program dan upaya kesehatan secara profesional. 

4. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di 

wilayah kerja Puskesmas Dupak. 

 

I.3 MOTO PUSKESMAS  

“Pelayananku Sepenuh Hati” 

 

I.4 BUDAYA KERJA 

1. Pelayanan manusiawi dan sepenuh hati 
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a. Pelayanan dengan tidak membedakan ras, suku, agama dan 

golongan 

b. Melayani dengan ikhlas 

2. Profesional 

Melayani sesuai peran dan fungsi serta kompetensi 

3. Kebersamaan  

Bekerjasama, rasa memiliki, saling menghargai dan menghormati 

4. Komunikatif 

a. Selalu memberikan penjelasan kepada pasien tentang maksud 

tindakan 

b. Memberikan penyuluhan kesehatan 

5. Terampil 

Melayani dengan cekatan 

6. Efektif dan efisien 

Pelayanan dengan tepat dan cepat 

7. Ramah 

a. Melayani dengan senyum, salam, sapa dan empati 

b. Tutur kata sopan dan santun 

8. Sabar 

Memberikan pelayanan yang tidak berubah disegala kondisi 

9. Disiplin 

a. Mentaati segala peraturan / tata tertib yang berlaku 

b. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan 

10. Bersih dan Sehat 
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a. Penampilan diri harus selalu bersih dan rapi 

b. Penataan lingkungan kerja selalu bersih, rapi, nyaman dan sehat 

 

I.5 IDENTITAS PUSKESMAS 

1. Nama    :   Dupak 

2. Nomer Kode Puskesmas  :   0502 

3. Alamat     :  Jl. Dupak Bangunrejo gg Poliklinik 

no.6  Surabaya Kecamatan Krembangan  

4. Kode Pos    :   60179 

5. Nomer Telepon   :   ( 031 ) 3531009 

6. Faximili    :   ( 031 ) 3531009 

7. Pimpinan    :   dr. Nurul Lailah,M.Kes 

8. Tahun Berdiri   : 1959 gedung lama, rehab total  

tahun 2008 

9. Tipe Puskesmas   :   Rawat Inap 

10. Jenis Puskesmas   :   Puskesmas Perkotaan 

11. Luas Puskesmas   :  1.072.50 m² 

12. Luas Bangunan   :  1.150 m²  

13. Jumlah Karyawan   : 

PNS    :  17 orang 

Non PNS    : 30 orang 

14. Contact Person   : 

dr. Rosna Suswanti  :  081553540168 

Estri Purwani   :  081344176713 
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I.6 WILAYAH KERJA PUSKESMAS 

Data Geografis  

1. Batas wilayah kerja Puskesmas Dupak 

Sebelah Utara : Kelurahan Perak Barat 

Sebelah Selatan : Kelurahan Genting 

Sebelah Timur : Kelurahan Jepara 

Sebelah Barat  : Kelurahan Morokrembangan 

2. Posisi geografis Puskesmas Dupak 

Dekat dengan pasar ± 2 meter, berada di tengah-tengah pemukiman 

yang padat penduduk dengan status ekonomi menengah ke bawah. 

Akses transportasi ke Puskesmas mudah. 

Sebagian besar wilayah kerja Puskesmas Dupak berupa daratan 

3. Luas wilayah kerja Puskesmas Dupak 

Luas : ± 145 Ha 

Terdiri dari 1 kelurahan yaitu : 

Kelurahan Dupak dengan 5 RW dan 75 RT 
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HASIL PENGUKURAN IKM 
PUSKESMAS DUPAK 

 
Pada bagian ini akan dibahas tentang analisa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

Puskesmas Dupak, sebelumnya akan dipaparkan mengenai profil responden di puskesmas 

tersebut. Berdasarkan Grafik 5.522 diketahui bahwa dari 100 orang yang disurvei, 99 orang 

ber-KTP Surabaya dan seorang lainnya ber-KTP di luar Surabaya. Selanjutnya, profil 

responden berdasarkan karakteristik demografi dapat dilihat pada Grafik 5.523. 

 

 

Grafik 5.522 Profil Responden di Puskesmas Dupak Berdasarkan Domisili dan 

Wilayah KTP 

 

Berdasarkan Grafik 5.523 diketahui bahwa mayoritas responden di Puskesmas Dupak 

berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 84%, sedangkan 16% lainnya berjenis kelamin 

laki-laki. Berdasarkan Grafik 5.523(b) diketahui bahwa responden yang berusia di atas 55 

tahun sebanyak 17%, yang berusia 46-55 tahun sebanyak 15%, yang berusia 36-45 tahun 

sebanyak 17%, yang berusia 26-35 tahun sebanyak 31%, sedangkan yang berusia 16-25 

tahun sebanyak 20%. Grafik (c) menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan terakhir setingkat SLTA, yaitu sebanyak 47%, responden yang berpendidikan 

terakhir SLTP yaitu sebanyak 25% sedangkan yang berpendidikan terakhir SD/dibawahnya 

sebanyak 28%. Dari Grafik 5.523(d) diketahui bahwa 15% responden memiliki pengeluaran 

di bawah 1.75 juta rupiah per bulan. Lainnya yang mempunyai pengeluaran sebesar 2.5 juta 

sampai 5 juta rupiah per bulan sebanyak 1%, sedangkan yang mempunyai pengeluaran 

antara 1.75 juta sampai 2.5 juta rupiah per bulan sebanyak 84%.  
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Grafik 5.523 Profil Responden di Puskesmas Dupak Berdasarkan Karekteristik 

Demografinya (a) Jenis Kelamin (b) Usia (c) Pendidikan Terakhir (d) Pengeluaran 

 

 

Grafik 5.524 Cara Pembayaran yang Dilakukan Responden di Puskesmas Dupak 

 

Cara pembayaran pelayanan kesesehatan yang dilakukan responden di Puskesmas Dupak 

63% menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 33% lainnya menggunakan uang tunai. 

Lainnya masing-masing sebanyak 2% menggunakan asuransi lain non BPJS dan Surat 

Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan keringanan biaya. Pada Grafik 5.525 
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ditampilkan tentang indeks harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di 

Puskesmas Dupak pada tahun 2016 dan 2017. 

 

Grafik 5.525 Indeks Harapan dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Dupak 

Tahun 2016 dan 2017 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan 

di Puskesmas Dupak menurun dibandingkan tahun 2016. Di tahun 2016, nilai IKM nya 

sebesar 76.4 sedangkan di tahun 2017 nilai IKM nya turun menjadi 64.6. Dengan nilai IKM di 

atas angka 62.51, maka mutu pelayaanan di puskesmas ini dapat dikategorikan Baik. Namun 

demikian jika betul-betul dibandingkan dengan tahun lalu, di tahun 2017 ini nilai 

kesenjangan antara harapan dan kepuasan yang diperoleh pasien lebih tinggi jika 

dibandingkan Tahun 2016. 

 

 

Grafik 5.526 Indeks Harapan dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Dupak 

Tahun 2016 dan 2017 untuk Setiap Unsur Pelayanan 

Hasil analisis pada setiap unsur pelayanan menunjukkan bahwa semua unsur pelayanan di 

Puskesmas Dupak mempunyai angka indeks kepuasan lebih rendah jika dibandingkan 

dengan angka indeks harapannya. Grafik 5.526 menunjukkan bahwa kesenjangan antara 
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indeks kepuasan dan indeks harapan relatif tidak besar. Pada setiap unsur pelayanan 

menunjukan nilai indeks harapan rata-rata di atas 70, sedangkan rata-rata nilai indeks 

kepuasannya hanya di bawah 70.  Oleh karena itu, untuk dapat selalu meningkatkan 

kepuasan masyarakat, maka pembenahan-pembenahan masih perlu terus dilakukan. 

Selanjutnya, untuk mengetahui aspek apa saja yang perlu diprioritaskan untuk dibenahi, 

maka akan dilakukan Importance-Performance Analysis (IPA). Matriks IPA dapat dilihat pada 

Grafik 5.527. 
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Grafik 5.527 Matrik Importance-Performance Pelayanan di Puskesmas Dupak 

 

Berdasarkan Grafik 5.527 di atas, terdapat beberapa aspek yang perlu diprioritaskan untuk 

dilakukan perbaikan yaitu sebagai berikut: 

1. Waktu layanan, meliputi : 

• Kesesuaian kehadiran petugas pada waktunya 

• Kesesuaian jam layanan dengan yang tertulis 

2. Maklumat pelayanan, yaitu mengenai kesesuaian pelayanan yang diterima 

dengan maklumat pelayanan 

3. Pengaduan/keluhan/saran, meliputi : 

• Tindak lanjut dari pengaduan keluhan/ saran pasien 

• Ketersediaan layanan pengaduan keluhan/ saran pasien 

4. Produk/hasil layanan meliputi : 

• Kemudahan menjangkau puskesmas 

• Ketersediaan ruang pelayanan pasien yang memadai dan nyaman 

• Ketersediaan ruang tunggu yang memadai dan nyaman 
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Hampir sama dengan di Puskesmas-puskemas lainnya, pada puskesmas ini pasien juga 

enggan untuk menyampaikan keluhan. Dari hasil survei didapati bahwa 100% responden 

menyatakan tidak pernah menyampaikan keluhan pada pihak Puskesmas Dupak. Namun 

demikian, terdapat beberapa aspek pelayanan yang dinilai masyarakat cukup memuaskan, 

seperti yang ditampilkan pada Grafik 5.528(a), sedangkan hal yang dinilai masyarakat kurang 

memuaskan ditampilkan pada Grafik 5.528(b). 

 

 Aspek Layanan yang dirasa memuaskan tersebut antara lain: pelayanan pada poli umum 

sebanyak 54%, pelayanan pada Klinik Ibu dan Anak sebanyak 25%, dan pelayanan poli gigi 

dan lansia masing-masing sebanyak 14% dan 7%. Sedangkan layanan yang menyebabkan 

responden tidak puas yaitu pada loket pedaftaran. 

 

Grafik 5.528 Persepsi yang Diberikan Masyarakat (a) Pelayanan yang Dinilai 

Memuaskan (b) Pelayanan yang Dinilai Kurang Memuaskan di Puskesmas Dupak 

 

Ada beberapa media pemberi informasi mengenai prosedur pendaftaran yang disukai oleh 

masyarakat, di antaranya adalah melalui brosur, poster, dan melalui penjelasan petugas 

secara langsung, amupun melalui tayangan video. Berdasarkan Grafik 5.529 diketahui 

bahwa mayoritas responden (91.67%) lebih suka prosedur pendaftaran langsung. Media 

penyampaian informasi yang disukai oleh masyarakat dapat dilihat pada Grafik 5.529 
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Grafik 5.529 Media Penyampaian Informasi yang Disukai Responden di Puskesmas 

Dupak 

 

Selanjutnya akan dibahas mengenai cara masyarakat mendapatkan nomor antrian 

pelayanan. Berdasarkan grafik 5.3530 diketahui bahwa sebanyak 99% responden datang 

langsung dan mengambil nomor antrian secara langsung di puskesmas, sedangkan yang 

mendaftar melalui aplikasi E-Health hanya 1%. Responden yang datang langsung dan tidak 

menggunakan aplikasi E-Health 100% meyatakan tidak mengetahui adanya aplikasi tersebut.  

 

Grafik 5.530 (a) Cara Mendapatkan Nomor Antrian (b) Pengetahuan Responden di 

Puskesmas Dupak tentang E-Health 

 

Berdasarkan analisis deskriptif dan IPA yang telah dilakukan di atas, berikut rekomendasi 

strategi yang dapat diberikan pada pihak Puskesmas Dupak agar dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan:  

1. Rekomendasi strategi untuk melakukan perbaikan pada aspek maklumat pelayanan 

yaitu dengan cara melakukan evaluasi dan sosialisasi secara berkala kepada petugas, 

supaya pelayanan yang diberikan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah 

ditentukan. 

2. Rekomendasi strategi untuk melakukan perbaikan pada aspek pengaduan/keluhan 

/Saran, yaitu dengan cara sebagai berikut : 

• Segera menindak lanjuti keluhan/saran pasien / keluarga dan melakukan 

evaluasi secara berkala untuk keluhan/saran yang masuk. 

• Menyediakan kotak saran atau menyediakan banner di ruang tunggu yang 

memuat informasi penanggung jawab yang dapat dihubungi jika ada keluhan 

/saran 

3. Rekomendasi strategi untuk melakukan perbaikan pada aspek waktu layanan, 

meliputi : 

• Petugas hadir tepat waktu, diberikan sanksi bagi petugas yang datang 

terlambat. 
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• Petugas mempersiapakan segala keperluan layanan sebelum jam layanan, 

sehingga saat jam layanan dapat langsung menerima pasien. 

4. Rekomendasi strategi untuk melakukan perbaikan pada aspek produk/hasil 

pelayanan, meliputi : 

• Toilet dan ruang tunggu sering dibersihkan 

• Penambahan tempat duduk, fasilitas AC dan TV diruang tunggu agar membuat 

pasien nyaman 

• Tersedia papan petunjuk yang menginformasikan lokasi puskesmas 

• pihak keamanan memeriksa setiap kendaraan pasien yang akan meninggalkan 

puskesmas, untuk menghindari tindakan pencurian. 

• Menambah jumlah petugas untuk mengganti sprei, bantall dll untuk paien yang 

sudah menginap lebih dari 2 hari.  

 

5.55 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas Krembangan 

Selatan 

Pada bagian ini akan dibahas tentang analisa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

Puskesmas Krembangan Selatan, sebelumnya akan dipaparkan mengenai profil responden 

di puskesmas tersebut. Berdasarkan Grafik 5.531 diketahui bahwa dari 99 orang yang 

disurvei, 100% ber-KTP Surabaya dan berdomisili di Surabaya. Selanjutnya, profil responden 

berdasarkan karakteristik demografi dapat dilihat pada Grafik 5.532. 

 

Grafik 5.531 Profil Responden di Puskesmas Krembangan Selatan Berdasarkan 

Domisili dan Wilayah KTP 

 

Berdasarkan Grafik 5.532 diketahui bahwa mayoritas responden di Puskesmas Krembangan 

Selatan berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 64%, sedangkan 36% lainnya berjenis 

kelamin laki-laki. Berdasarkan Grafik 5.532(b) diketahui bahwa responden yang berusia di 

atas 55 tahun sebanyak 24%, yang berusia 46-55 tahun sebanyak 27%, yang berusia 36-45 

tahun sebanyak 26%, yang berusia 26-35 tahun sebanyak 14%, sedangkan yang berusia 16-

25 tahun sebanyak 9%. Grafik (c) menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan 

terakhir setingkat SLTA, yaitu sebanyak 29%, responden yang berpendidikan terakhir SLTP 

yaitu sebanyak 53% sedangkan yang berpendidikan terakhir SD/dibawahnya sebanyak 16%, 
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setingkat D4/S1 sebanyak 2%. Dari Grafik 5.532(d) diketahui bahwa 23% responden memiliki 

pengeluaran di bawah 1.75 juta rupiah per bulan. Lainnya yang mempunyai pengeluaran 

sebesar 2.5 juta sampai 5 juta rupiah per bulan sebanyak 5%, sedangkan yang mempunyai 

pengeluaran antara 1.75 juta sampai 2.5 juta rupiah per bulan sebanyak 72%.  

 

Grafik 5.532 Profil Responden di Puskesmas Krembangan Selatan Berdasarkan 

Karekteristik Demografinya (a) Jenis Kelamin (b) Usia (c) Pendidikan Terakhir (d) 

Pengeluaran 
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Grafik 5.533 Cara Pembayaran yang Dilakukan Responden di Puskesmas Krembangan 

Selatan 

 

Cara pembayaran pelayanan kesesehatan yang dilakukan responden di Puskesmas 

Krembangan Selatan 38% menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 57% lainnya 

menggunakan uang tunai. Lainnya sebanyak 3% menggunakan asuransi lain non BPJS, 

sedangkan 25 lainnya menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan 

keringanan biaya. Pada Grafik 5.534 ditampilkan tentang indeks harapan dan kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas Krembangan Selatan pada tahun 2016 dan 

2017. 

 

Grafik 5.534 Indeks Harapan dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas 

Krembangan Selatan Tahun 2016 dan 2017 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan 

di Puskesmas Krembangan Selatan menurun dibandingkan tahun 2016. Di tahun 2016, nilai 

IKM nya sebesar 71.9 sedangkan di tahun 2017 nilai IKM nya turun menjadi 65.83. Dengan 

nilai IKM di atas angka 62.51, maka mutu pelayaanan di puskesmas ini dapat dikategorikan 

Baik. Namun demikian jika betul-betul dibandingkan dengan tahun lalu, di tahun 2017 ini 

nilai kesenjangan antara harapan dan kepuasan yang diperoleh pasien lebih rendah jika 

dibandingkan Tahun 2016. 
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Grafik 5.535 Indeks Harapan dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas 

Krembangan Selatan Tahun 2016 dan 2017 untuk Setiap Unsur Pelayanan 

 

Hasil analisis pada setiap unsur pelayanan menunjukkan bahwa hampir semua unsur 

pelayanan di Puskesmas Krembangan Selatan mempunyai angka indeks kepuasan lebih 

rendah jika dibandingkan dengan angka indeks harapannya. Grafik 5.535 menunjukkan 

bahwa kesenjangan antara indeks kepuasan dan indeks harapan relatif tidak terlalu besar. 

Pada setiap unsur pelayanan menunjukan nilai indeks harapan rata-rata di atas 70, 

sedangkan rata-rata nilai indeks kepuasannya hanya di bawah 70.  Oleh karena itu, untuk 

dapat selalu meningkatkan kepuasan masyarakat, maka pembenahan-pembenahan masih 

perlu terus dilakukan. Selanjutnya, untuk mengetahui aspek apa saja yang perlu 

diprioritaskan untuk dibenahi, maka akan dilakukan Importance-Performance Analysis (IPA). 

Matriks IPA dapat dilihat pada Grafik 5.536. 
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Grafik 5.536 Matrik Importance-Performance Pelayanan di Puskesmas Krembangan 

Selatan 

 

Berdasarkan Grafik 5.536 di atas, terdapat beberapa aspek yang perlu diprioritaskan untuk 

dilakukan perbaikan yaitu sebagai berikut: 

a. Prioritas Utama : 

1. Maklumat pelayanan, meliputi : 

• Kesesuaian pelayanan yang diterima dengan maklumat pelayanan 

2. Prosedur pelyanan, meliputi : 

• Kesederhanaan/ kemudahan tahapan / proses pelayanan 

• Kejelasan tahapan pelayanan 

• Kecepatan pendaftaran pelayanan 

b. Prioritas Kedua : 

1.  Waktu layanan, meliputi : 

• Kesesuaian jam layanan dengan yang tertulis 

2. Pengaduan/ keluhan/ saran, meliputi : 

• Tindak lanjut dari pengaduan keluhan/ saran pasien 

• Ketersediaan layanan pengaduan keluhan/ saran pasien 

3. Persyaratan pelayanan, meliputi : kejelasan persyaratan pelayanan 

Hampir sama dengan di Puskesmas-puskemas lainnya, pada puskesmas ini pasien juga 

enggan untuk menyampaikan keluhan. Dari hasil survei didapati bahwa 100% responden 

menyatakan tidak pernah menyampaikan keluhan pada pihak Puskesmas Krembangan 

Selatan. Namun demikian, terdapat beberapa aspek pelayanan yang dinilai masyarakat 

cukup memuaskan, seperti yang ditampilkan pada Grafik 5.537(a), sedangkan hal yang 

dinilai masyarakat kurang memuaskan ditampilkan pada Grafik 5.537(b). 

 

 Aspek Layanan yang dirasa memuaskan tersebut antara lain: terkait dengan prosedur, 

persyaratan dam waktu pelayanan, petugas medis dan paramedis, proses administrasi dan 

proses pembayaran, serta sarana dan prasarana. Sedangkan layanan yang menyebabkan 

responden tidak puas yaitu layanan poli umum dan layanan petugas loket masing-masing 

sebesar 33.33%, dan layanan poli gigi dan layanan apoteker masing-masing sebesar 16.67%. 
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Grafik 5.537 Persepsi yang Diberikan Masyarakat (a) Pelayanan yang Dinilai 

Memuaskan (b) Pelayanan yang Dinilai Kurang Memuaskan di Puskesmas 

Krembangan Selatan 

 

Ada beberapa media pemberi informasi mengenai prosedur pendaftaran yang disukai oleh 

masyarakat, di antaranya adalah melalui brosur, poster, dan melalui penjelasan petugas 

secara langsung maupun melalui tayangan video. Berdasarkan Grafik 5.538 diketahui bahwa 

mayoritas responden (masing-masing sebanyak lebih dari 30%) lebih suka prosedur 

pendaftaran dijelaskan melalui tayangan video, poster, maupun dijelaskan langsung oleh 

petugas. Media penyampaian informasi yang disukai oleh masyarakat dapat dilihat pada 

Grafik 5.538 

 

Grafik 5.538 Media Penyampaian Informasi yang Disukai Responden di Puskesmas 

Krembangan Selatan 

 

Selanjutnya akan dibahas mengenai cara masyarakat mendapatkan nomor antrian 

pelayanan. Berdasarkan grafik 5.359 diketahui bahwa sebanyak 93% responden 

datang langsung dan mengambil nomor antrian secara langsung di puskesmas, 

sedangkan yang mendaftar melalui aplikasi E-Health hanya 7%. Responden yang 
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datang langsung dan tidak menggunakan aplikasi E-Health 100% meyatakan tidak 

mengetahui adanya aplikasi tersebut.  

 

Grafik 5.539 (a) Cara Mendapatkan Nomor Antrian (b) Pengetahuan Responden di 

Puskesmas Krembangan Selatan tentang E-Health 

 

Berdasarkan analisis deskriptif dan IPA yang telah dilakukan di atas, berikut rekomendasi 

strategi yang dapat diberikan pada pihak Puskesmas Krembangan Selatan agar dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan:  

1. Rekomendasi strategi untuk melakukan perbaikan pada aspek maklumat pelayanan 

yaitu dengan cara melakukan evaluasi dan sosialisasi secara berkala kepada petugas, 

supaya pelayanan yang diberikan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah 

ditentukan. 

2. Rekomendasi strategi untuk melakukan perbaikan pada aspek pengaduan/keluhan 

/Saran, yaitu dengan cara sebagai berikut : 

• Segera menindak lanjuti keluhan/saran pasien / keluarga dan melakukan 

evaluasi secara berkala untuk keluhan/saran yang masuk. 

• Menyediakan kotak saran atau menyediakan banner di ruang tunggu yang 

memuat informasi penanggung jawab yang dapat dihubungi jika ada keluhan 

/saran 

3. Rekomendasi strategi untuk melakukan perbaikan pada persyaratan pelayanan, 

yaitu dengan cara melalukan sosialisasi pada petugas pendaftaran agar memberikan 

penjelasan syarat-syarat pelayanan, dapat juga disediakan brosur mengenai 

persyaratan pelayanan. 

4. Rekomendasi strategi untuk melakukan perbaikan pada aspek waktu layanan, 

meliputi : 

• Petugas hadir tepat waktu, diberikan sanksi bagi petugas yang datang 

terlambat. 

• Petugas mempersiapakan segala keperluan layanan sebelum jam layanan, 

sehingga saat jam layanan dapat langsung menerima pasien. 
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5. Rekomendasi strategi untuk melakukan perbaikan pada aspek prosedur pelayanan, 

meliputi : 

• Memberikan informasi mengenai tahapan pelayanan jelas dan mudah 

dimengerti oleh pasien. 

• Memperbanyak loket pendaftaran 

• Memberikan pelayana satu pintu agar memudahkan pasien. 

Menyediakan informasi prosedur pelayanan dalam bentuk poster atau brosur di ruang 
tunggu. 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

DINAS KESEHATAN 
Jalan Jemursari  No. 197 Surabaya 60243 

Telp (031) 8439473, 8439372 Fax (031) 8473728 

 
 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN 
KOTA SURABAYA 

 
Nomor :440/ 28664 /436.6.3/2015 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  

PADA PELAYANAN UPTD  PUSKESMAS KOTA SURABAYA 
 
 

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA 
 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pelayanan publik sesuai dengan asas 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna 
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai 
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik 
wajib menetapkan standar pelayanan;  

 b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian 
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan 
pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan 
standar pelayanan pada Puskesmas Dupak Kota 
surabaya dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. 
 

Mengingat :   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 
 

 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5063); 
 

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang 
Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
 

  
 

 
 



 
 
 

4. 

 
 
 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, 
tentang Pedoman Standar Pelayanan; 
 

 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 
Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan  Peraturan   Daerah 
Kota  Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2015 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Surabaya Nomor 12); 
 

 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 
tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat 
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 
Nomor 80) sebagaimana telah diubah ketiga kali 
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 
Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2012 Nomor 28). 

  
 

 

   
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN   TENTANG 
STANDAR PELAYANAN  

   

KESATU         :   Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Puskesmas Kota Surabaya, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini; 

   
KEDUA      : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas  

Puskesmas Kota Surabaya, sebagaimana dalam Diktum 
PERTAMA adalah Pelayanan Kesehatan pada masyarakat; 

   
KETIGA    : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh 
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam 
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, 
aparat pengawasan, dan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik; 
 



 

 

 

 

KEEMPAT   : 

 

 
 
 
 
 
 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam 
Keputusan ini. 

 
 
 
Ditetapkan di Surabaya 
Pada tanggal  18 Agustus 2015 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN 

 NOMOR : 440/28664/436.6.3/2015 

 TANGGAL : 18 Agustus 2016 

 

 

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS DUPAK SURABAYA 

 

Jenis Pelayanan Hope ODHA 

 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 

2013  tentang  Penanggulangan HIV dan AIDS  

2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur  No 5 

Tahun 2004  tentang Pencegahan Dan 

Penanggulangan HIV dan AIDS di   Jawa Timur  

3. Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 

2013 tentang  Penanggulangan HIV dan AIDS 

di Kota Surabaya  

4. Peraturan Walikota Surabaya  No 29 Tahun 

2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah  

No 4 Tahun 2013 tentang  Penanggulangan 

HIV dan  AIDS di Kota Surabaya  

 

2. Persyaratan 

Pelayanan 

1. Pelanggan dengan Fasilitas Umum (Bayar) 

a. Membawa kartu berobat keluarga 

b. Membayar biaya pelayanan kesehatan yang 

diperoleh sesuai Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya 

2. Pelanggan dengan Fasilitas Gratis KTP 

Surabaya (Gratis Biaya Pelayanan Pemeriksaan 

dan Pengobatan Dasar) 

a. Membawa kartu berobat keluarga 

b. Membawa KTP / KK Surabaya Asli 

c. Menyerahkan fotocopy KTP / KK Surabaya 

sejumlah 3 lembar 

d. Membayar biaya pelayanan kesehatan yang 

diperoleh (kecuali biaya pelayanan 

pemeriksaan dan pengobatan dasar) sesuai 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan 



NO. KOMPONEN URAIAN 

Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya 

3. Pelanggan dengan Fasilitas BPJS Kesehatan / 

SKM 

a. Membawa kartu berobat keluarga 

b. Membawa KTP / KK dan Kartu BPJS 

Kesehatan / SKM Asli 

c. Menyerahkan fotocopy KTP / KK dan Kartu 

BPJS Kesehatan / SKM sejumlah 3 lembar 

 

 

 

3. Sistem, Mekanisme, 

dan Prosedur 

Pasien daftar di loket  Pasien menuju poli (Umum, 

Gigi, KIA)  dilakukan anamnesa, pemeriksaan 

fisik, ANC (untuk ibu hamil)  konseling singkat 

HIV  mengisi inform consent  pemeriksaan 

laboratorium  penanganan HIV AIDS secara 

komperehensif (hope ODHA)  

4. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Menyesuaikan dengan kondisi pasien 

5. Biaya / Tarif Biaya / tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

6. Produk Pelayanan Pelayanan ODHA secara komperehensif 

7. Sarana, Prasarana, 

dan / atau Fasilitas 

Alat kesehatan, perbekalan kesehatan, meubelair 

serta alat non kesehatan penunjang lainnya.  

8. Kompetensi 

Pelaksana 

Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang 

sudah terlatih dalam penanganan ODHA 

9. Pengawasan Internal Pengawasan Internal dilakukan oleh Koordinator 

Program, Tim Auditor Internal, Manager 

Representatif dan Top Manager (Kepala 

Puskesmas Dupak) 

10. Penanganan 

Pengaduan, Saran 

dan Masukan 

1. Penanganan keluhan pelanggan berjenjang, 

sebagai berikut : 

a. Penanganan keluhan pelanggan pertama kali 

dilakukan oleh petugas unit terkait 

b. Apabila pelanggan belum puas, petugas 

melaporkan keluhan kepada koordinator unit 

terkait 

c. Koordinator unit terkait berusaha 

memberikan penjelasan kepada pelanggan 

d. Apabila pelanggan belum puas, koordinator 

unit terkait melaporkan keluhan pelanggan 

kepada Tim Kendali Mutu 

e. Tim Kendali Mutu berusaha memberi 

penjelasan kepada pelanggan 



NO. KOMPONEN URAIAN 

f. Apabila pelanggan belum puas, koordinator 

Tim Kendali Mutu melaporkan keluhan 

kepada Manager Representatif dan Top 

Manager 

g. Manager Representatif atau Top Manager 

memberi penjelasan kepada pelanggan 

2. Penyediaan Kotak Puas dan Tidak Puas 

terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan di 

tiap unit / poli 

3. Penyedian kotak saran Puskesmas Dupak 

11. Jumlah Pelaksana Menyesuaikan dengan kebutuhan pasien 

12. Jaminan Pelayanan  Memastikan setiap pelayanan yang diberikan 

kepada pelanggan sesuai dengan prosedur dan 

instruksi kerja yang telah ditetapkan 

13. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 

Kerja 

1. Memastikan alat kesehatan yang digunakan 

dalam kondisi bersih dan steril 

2. Memastikan obat yang diberikan kepada pasien 

sesuai dengan resep dokter 

3. Memastikan petugas pemberi layanan kesehatan 

sesuai dengan kompetensi 

4. Memastikan petugas pemberi layanan kesehatan 

menggunakan APD dan bekerja sesuai prosedur 

yang telah ditetapkan 

14. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil 

2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

Pegawai Non PNS 

3. Capaian kinerja program  

 

 
 

 



 

PENANGANAN KELUHAN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Penanganan Keluhan Pelanggan  

 

 

 

 

 

SOP 

No. Dokumen : 

No. Revisi : 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 1 / 3 

UPTD  

Puskesmas Dupak 

 

          Ttd Ka Puskesmas 

 

dr. Nurul Lailah, M.Kes 

NIP. 19681120 200003 2 003 

 

1. Pengertian 1. Penanganan Keluhan Pelanggan adalah kegiatan menampung keluhan 

pelanggan yang berhubungan dengan upaya dan jenis pelayanan yang 

diberikan, sekaligus memberikan solusi penyelesaian keluhan. 

2. Keluhan adalah segala jenis kritik, saran atau masukan dari pelanggan 

yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengenai upaya 

dan jenis layanan kesehatan di Puskesmas.  

3. Penyampaian keluhan pelanggan bisa dilakukan secara langsung, 

melalui kotak saran, telepon, sms dan email. 

 

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk mengatur tata cara 

menerima dan menangani keluhan dari pelanggan, baik dalam bentuk 

lisan maupun tulisan untuk perbaikan kinerja serta kualitas pelayanan. 

 

3. Kebijakan Surat Penetapan Kepala Puskesmas.......... 

 

4. Referensi Buku Standar Puskesmas Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Tahun 

2013 

 

5. Prosedur / Langkah 

– langkah  

A. Penanganan keluhan yang disampaikan pelanggan secara langsung 

1. Petugas menerima keluhan yang disampaikan secara langsung oleh 

pelanggan. 

2. Petugas mempersilahkan pelanggan untuk duduk terlebih dahulu. 

3. Petugas mendokumentasikan identitas dan keluhan pelanggan di 

Form Keluhan Pelanggan. 

4. Petugas menghubungi Tim Manajemen Komplain dan 

menyampaikan bahwa ada keluhan dari pelanggan. 

5. Tim Manajemen Komplain datang menemui pelanggan untuk 

menerima keluhan pelanggan. 

6. Tim Manajemen Komplain memberikan solusi penyelesaian untuk 

penanganan keluhan pelanggan. 

7. Tim Manajemen Komplain mendokumentasikan hasil penanganan 

keluhan pelanggan di Form Keluhan Pelanggan. 

8. Tim Manajemen Komplain mengumpanbalikkan hasil penanganan 

keluhan pelanggan ke masyarakat. 

9. Ketua Tim Manajemen Mutu mengevaluasi hasil penanganan 

keluhan pelanggan. 

B. Penanganan keluhan yang disampaikan pelanggan melalui kotak saran, 

telepon, sms dan email 

1. Petugas menerima keluhan yang disampaikan pelanggan melalui 

kotak saran, telepon, sms dan email. 

2. Petugas mendokumentasikan identitas dan keluhan pelanggan di 

Form Keluhan Pelanggan. 

3. Petugas menghubungi Tim Manajemen Komplain dan 

menyampaikan bahwa ada keluhan dari pelanggan. 

4. Tim Manajemen Komplain menganalisa keluhan pelanggan. 

5. Tim Manajemen Komplain merumuskan rencana tindak lanjut 

untuk penanganan keluhan pelanggan. 

6. Tim Manajemen Komplain melakukan penanganan keluhan 

pelanggan, sesuai dengan rencana tindak lanjut. 

7. Tim Manajemen Komplain mendokumentasikan hasil penanganan 
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keluhan pelanggan di Form Keluhan Pelanggan. 

8. Tim Manajemen Komplain mengumpanbalikkan hasil penanganan 

keluhan pelanggan ke masyarakat. 

9. Ketua Tim Manajemen Mutu mengevaluasi tindak lanjut dan hasil 

penanganan keluhan pelanggan. 

 

6.  Diagram Alir (jika 

dibutuhkan) 

  

 

 

7. Unit terkait Semua upaya dan unit pelayanan di Puskesmas Dupak 

 

8. Dokumen terkait Form Keluhan Pelanggan 
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9. Rekaman Historis Perubahan 

No. Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai Diberlakukan 

    

    

    

    

 



 

Maklumat Pelayanan dan 
Kode Etik Petugas 
Puskesmas Dupak 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



Maklumat Pelayanan 

 

Kami Pimpinan dan Karyawan Puskesmas Dupak Berkomitmen: 

1. Mengutamakan kepuasan pelanggan 

2. Bekerja dengan etika dan moral yang tinggi 

3. Menyelesaikan tugas dengan penuh tanggungjawab 

4. Bekerjasama dan saling menghargai 

 

 

Kode Etik dan Perilaku Karyawan 

 

1. Menjalankan tugas dengan jujur, bartanggungjawab, dan berintegritas tinggi.  

2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin 

3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan 

4. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

5. Melaksanakan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan etika pemerintah 

6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut klien dan kebijakan negara 

7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif 

dan efisien 

8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas 

9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain terkait 

kepentingan dinas 

10. Tidak menyalahgunakan informasi interen negara, tugas, status kekuasaan, dan 

jabatan untuk manfaat diri sendiri dan orang lain. 

 


