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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan

bagaimana Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Malinau
Kota. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi
penelitian dilaksanankan di Puskesmas Kecamatan Malinau Kota Kabupaten
Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan,
observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Narasumber pada
penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas Kecamatan Malinau Kota, tenaga
medis Puskesmas Kecamatan Malinau Kota, bagian administrasi, dan
masyarakat yang dapat pelayanan di Puskesmas Malinau Kota.

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Malinau Kota
ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat pelayanan diantaranya
yaitu mengenai sarana dan prasarana, stok obat yang belum lengkap dan
adapun dana operasional yang jumlah nya semakin tahun semakin menurun.

Berdasarkan hasil pnelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas Kecamatan Malinau Kota
masih belum mencapai hasil SOP hal tersebut dikarenakan puskesmas masih
mengalami kendala yaitu mengenai sarana dan prasarana,stok obat yang
belum lengkap dan dana operasional yang jumlahnya semakin tahun semakin
menurun.

Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Puskesmas.

Pendahuluan
Sesuai dengan undang-undang tentang kesehatan nomor 36 tahun 2009

mengamanatkan bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata harus
terus ditingkatkan, serta dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sehat 2010
telah ditetapkan misi pembangunan yaitu menggerakkan pembangunan
nasional berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian untuk hidup sehat,
memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga
dan masyarakat serta lingkungan.
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Upaya kesehatan tesebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada
pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang
optimal, tanpa mengabaikan pelayanan kepada perorangan.Pengelolaan
puskesmas biasanya berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten dan
Kota.Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pemerintah bertanggungjawab
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diantaranya melalui Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Masalah kesehatan masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat
tidak mampu memenuhi sendiri kebutuhan dalam hal kesehatan, sehingga
pelayanan langsung yang diberikan pusat kesehatan masyarakat sebagarfi
bentuk pelayanan kesehatan dasar strata pertama di Indonesia sangat
dibutuhkan keberadaannya.Pelayanan kesehatan melalui pusat kesehatan
masyarakat merupakan salah satu pola pelaksanaan pelayanan yang merupakan
unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggung
jawab terhadap pembangunan kesehatan masyarakat.Selama ini fungsi dan
peran serta puskesmassebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat
semakin jauh dari harapan.

Di Kabupaten Malinau masih banyak puskesmas yang kekurangan dokter,
bidan, perawat atau tenaga kerja lainnya padahal peran puskesmassebenarnya
sangat penting dari pada rumah sakit, karena pelayanan kesehatan
dipuskesmasdapat langsung menyentuh masyarakat bahkan sampai daerah
pedalaman.Dari seluruh program kerja puskesmas, sebagian programnya
diprogramkan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang
berkualitas.Namun sampai sekarang fungsi dan peran puskesmasmasih tidak
dapat berjalan sesuai harapan.

Puskesmas merupakan kualitas sarana pelayanan kesehatan yang sangat
dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang ada di daerah –
daerah terpencil atau pedalaman, sehingga dalam penyelenggaraan serta
pelaksanaannya pusat kesehatan perlu senantiasa mempertahankan dan
meningkatkan mutu pelayanan demi terciptanya pelayanan kesehatan yang
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan dapat
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri, sebagai konsekuensi
kewajiban dalam pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan
salah satu dari kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau
membangun puskesmas di Kabupaten Malinau dan secara keseluruhan desa-
desa yang terdapat di Kecamatan dan juga dapat dijumpai puskesmas
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no.75 tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat Pasal 45 ayat 3 berbunyi “Puskesmas bagaimana
dimaksud pada ayat 1dan 2 diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan
kepada masyarakat”. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dimana beberapa desa tidak sesuai dengan Standar
Oprasional Prosedur (SOP)
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Dari hasil observasi pada objek penelitian menunjukkan bahwa
pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat di kecamatan malinau kota
tersebut belum sepenuhnya mampu memperbaiki dan meningkatkan mutu
pelayanan. Hal tersebut tercermin pada : 1. Dokter datang kurang tepat waktu,
2. Pemeriksaan pasien sebagian besar hanya sampai pada perawat sementara
pasien berkeinginan diperiksa oleh dokter, 3. Terbatasnya fasilitas/peralatan
medis, 4. Terbatasnya tenaga medis, 5. Terbatasnya jenis pengobatan. Kondisi
demikian membuat masyarakat kurang puas atas pelayanan yang di
berikan.Dimana sarana dan prasarana pendukung kurang memuaskan meskipun
masyarakat menilai kondisi fasilitas kesehatan kurang memadai.Dari beberapa
pelayanan kesehatan meliputi rehabilitas, responsiveness, assurance, dan
empati masyarakat merasa bahwa kenyataan pelayanan tidak memenuhi
harapan mereka.Terutama berkaitan dengan tenaga medis adalah jumlah atau
ketersediaan, kemampuan dalam pelayanan, dan distribusinya.Yang mana di
dalam suatu instansi (Puskesmas) terdapat kekurangan dan kelebihan tidak
semua puskesmas di kecamatan ini.

Dalam menyikapi masalah tersebut, tentunya perlu pengkajian secara
mendalam agar dapat mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi terhadap
pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas secara aktual
dan faktual tentang bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas
kecamatan malinau kota memberikan pelayanan dan itu dilakukan penelitian di
lapangan. Maka dari itu penulis ingin meneliti kualitas pelayanan kesehatan di
puskesmas  Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Untuk itu peneliti
ingin meneliti “Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskemas Kecamatan Malinau
Kota Kabupaten Malinau“ .

Kerangka Dasar Teori
1. Kebijakan Publik
a. Pengertian Kebijakan

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus
Administrasi Publik Chandler dan plano (1988:107), mengatakan bahwa
kebijakan publik adalah manfaat yang strategis terhadap sumber-sumber
daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

William N. Dunn dalam pasolong (2010:39) mengatakan bahwa
kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling
berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan, seperti
pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan
masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain

Chaizi Nasucha (2004:37) mengatakan bahwa kebijakan public
adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang
digunakan dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebutbertujuan
untuk menyerap dinamika sosia dalam masyarakat, yang akan dijadikan
acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis..
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b. Jenis-jenis Kebijakan
Menurut Nugroho (2006:31) kebijakan publik dibagi menjadi tiga

kelompok, yaitu
a) Kebijakan yang bersifat Makro, yaitu: Kebijakan atau peraturan yang

bersifat umum seperti yang telah disebut diatas
b) Kebijakan yang bersifat Meso, yaitu: kebijakan yang bersifat menegah

atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan menteri, peraturan
Gubernur, peraturan Bupati dan peraturan Wali Kota.

c) Kebijakan yang bersifat Mikro, yaitu: kebijakan yang bersifat
mengatur pelaksanaan atau implementasi dar kebijakan diatasnya,
seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah
menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

c. Proses Kebijakan Publik
Hawlett dan Ramesh (dalam Nawawi, 2009: 16), menyatakan

bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahap sebagai berikut :
a) Penyusunan agenda (agenda setting), yakni proses agar masalah

mendapat perhatian dari pemerintah.
b) Formulasi kebijakan (policy formulation), proses pemerintah memilih

unuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
c) Pembuat kebijakan (decision making), proses pemerintahan memilih

untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
d) Implementasi kebijakan (policy implementation), proses untuk

melaksanakan kebijakan untuk mencapai.
e) Evaluasi kebijakan (policy evaluation), proses memonitor dan menilai

hasil atau kinerja kebijakan.

d. Paragdimatis Kebijakan
Menurut Gabeler dan Osborne dalam Harbani Pasolong 1)

pemerintah harus bertanggung jawab atas tersusunnya kebijakan dengan
memainkan perannya sebagai katalisator. Dengan kata lain pemeritah
harus mengurus  kebijakan, sedangkan yang melaksanakan tidak harus
pemerintah sendiri. Dalam arti bahwa yang dapat melaksanakan adalah
swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat disingkat LSM dan masyarakat itu
sendiri. 2) pemerintah dalam menyusun kebijakan harus melibatkan
masyarakat karena masyarakat adalah pelanggannya.Partisipasi
masyarakat harus diberdayakan agar aspirasi mereka dapat terungkap.

2. Pelayanan Publik
a. Pengertian Pelayanan

Dalam Agus Dwiyanto (2005:152) tujuan utama pelayanan publik
adalah memenuhi kebutuhan  warga pengguna agar dapat memperoleh
pelayanan yang di inginkan dan memuaskan. Karena  itu, penyediaan
layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga
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pengguna, kemudian memberi pelayanan sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan warga tersebut.

Menurut sinambela (2006:6) pelayanan publik adalah memenuhi
keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.

b. Bentuk-bentuk Pelayanan Publik
Moenir (dalam Anjar Wijayanto, 2007:190), menyebutkan 3 bentuk

pelayanan public, yaitu  :
1) Layanan dengan lisan

Dilakukan oleh petugas di bidang humas, bidang layanan informasi dan
bidang-bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan kepada
siapapun yang memberikan dengan syarat yang harus di penuhi oleh
pelaku pelaksanaan pelayanan.

2) Layanan dengan tulisan
Layanan dengan tulisan melalui tangan sangat efisien terutama dari segi
jumlah maupun dari segi peranannya dan juga sangat baik bagi layanan
jarak jauh factor biaya dan factor kecepatan.

3) Layanan melalui perbuatan
Pada umumnya pelayanan dalam bentuk perbuatan, 70%-80%
dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah.

c. Asaz dan Prinsip Pelayanan Publik
Adapun yang menjadi asas dalam pelayanan publik berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu:
a) Kepentingan Umum, pemberian pelayanan tidak boleh

mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
b) Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dalam kewajiban dalam

penyelenggara pelayanan.
c) Kesamaan Hak, pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras,

agama, golongan, gender dan status ekonomi.
d) Keseimbangan hak dan kewajiban, pemenuhan hak harus sebanding

dan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun
penerima pelayanan

d. Standar Pelayanan
Menurut Mahmudi (2005;236) standar pelayanan meruapakan ukuran

atau persyaratan baku yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan
pelayanan public dan wajib ditaati oelh pemberi pelayanan (pemerintah)
dsn atau pengguna pelayanan (masyarakat).

Selanjutnya menurut Kurniawan (2005:4) Hakekat pemerintah adalah
pelayanan keapda masyarakat, ia tidaklah diakan untuk melayani dirinya
sendiri, tetapi untuk melayani rakyat, dengan kata lain pemerintah adalah
“pelayan masyarakat”, pelayan public (public services) oleh karena
birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara
sebagai abdi Negara di samping sebagai abdi Negara, tantangan birokrasi
sebagai pelayanan rakyat mengalami suatui pengembangan yang sangat
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dinamis seiring dengan meningkatnya tingkat kehidupan rakyat yang
semakin baik.

e. Kualitas Pelayanan Publik
Menurut  Azwar (1996:40) kualitas pelayanan kesehatan adalah yang

menunjukan kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa
puas pada diri setiap pasien. Sedangkan menurut Muninjaya (2004:238)
kualitas jasa merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian
dari organisasi penyediaan jasa pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit
dan Puskesmas. Menurut Patricia Patton dalam Sinambela (2006:8)
layanan yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak,
keyakinan, nilai, sudut pandang, dan perasaan.

3. Pelayanan Kesehatan
a. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Menurut Benyamin Lumenta (1989:15) yang dimaksud dengan
pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan marko sosial yang berlaku
antara pranata atau lembaga dengan suatu populasi tertentu, masyarakat
atau komunitas. Notoatmodjo (2003:89) secara umum pelayanan
kesehatan masyarakat adalah merupakan system pelayanan kesehatan yang
tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif
(peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat meskipun demikian,
tidak berarti bahwa pelayanan kesehatan masyarakat melakukan pelayanan
kuratif (pengobatan dan rehabilitas). Oleh ruang lingkup pelayan
kesehatan masyarakat menyangkut kepentingan rakyat banyak.Maka,
peran pemerintah dalam pelayanana kesehatan masyarakat punya porsi
yang besar.

b. Kesehatan
Menurut Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

kesehatan pasal 1 ayat (1) kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara
fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Hendric. L (1974) mengatakan bahwa ada 4 ( empat ) factor utama
yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu Lingkungan, prilaku,
pelayanan kesehatan dan keturunan.

Menurut Notoatmodjo (2003:9) yang berpendapatan bahwa kesehatan
masyarakat adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang
menggangu kesehatan. Dengan kata lain kesehatan masyarakat adalah
upaya memperbaiki dan meningkatkan sanitasi lingkungan.

4. Pengertian Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Indonesia mulai

dikembangkan sejak dicanangkannya Pembangunan Jangka Panjang (PJP)
yang pertama tahun 1971 yang didahului dengan beberapa proyek rintisan
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Puskesmas Pembantu dibeberapa provinsi. Puskesmas Pembantu dibangun
untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh dan
terpadu bagi seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah kerjanya.
Fungsi Puskesmas

Fungsi Puskesmas itu sendiri meliputi :1) Pusat penggerak
Pembangunan Berwawasan Kesehatan, 2) PusatPemberdayaan Masyarakat,
3) Pusat Pelayanan Strata pertama.

Metode Penelitian
Berdasarkan judul tentang Kualitas Pelayanan di Puskesmas Kecamatan

Malinau Kota di Kabupaten Malinau ,maka penelitian ini dapat dikategorikan
dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan
penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan
dari variabel yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan melakukan
wawancara mendalam dengan narasumber, melakukan observasi terhadap data-
data, serta melakukan dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis menggunakan
analisis data model interaktif, yakni dengan melakukan pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.

Hasil Penelitian
1. Kualitas Pelayanan
a. Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan merupakan suatu tata cara aturan yang ada dalam
sebuah instansi yang bertujuan untuk mengatur proses pelayanan yang
akan diberikan kepada masyarakat. menurut Petugas Puskesmas pelayanan
kesehatan yang mengatakan bahwa Prosedur Pelayanan yang mereka
berikan kepada pasien sudah sesuai dengan kebutuhan setiap pasien yang
datang ke Puskesmas, namun berbeda dengan pendapat pasien yang datang
berobat ke Puskesmas mengatakan bahwa Prosedur Pelayanan yang
diberikan petugas Puskesmas itu tidak sesuai dengan Prosedur yang ada.

b. Persyaratan Pelayanan
Masyarakat selaku penerima pelayanan tentunya mengharapkan hasil

pelayanan yang diberikan tentunya setara dengan harapan dan keinginan
masyarakat. Persyaratan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas
Malinau Kota kepada masyarakat, masih belum mencapai standar yang
telah ditentukan, hal ini dikarena adanya faktor-faktor internal petugas
pelayanan sehingga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan.

c. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
Puskesmas sebagai instansi pelayanan public pada akhirnya harus

selalu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan memuaskan
masyarakat karena masyarakat Puskesmas merupakan harapan dari setiap
masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di desa karena bagi
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masyarakat desa puskesmas sudah cukup bagi mereka untuk dapat
memenuhi kebutuhan kesehatan tubuh mereka.

d. Kesopanan dan Keramahan Petugas
Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan
menghormati antara lain, puskesmas dapat memberikan pelayanan
kesehatan yang baik dan memuaskan masyarakat karena pegawai
puskesmas langsung interaksi kepada masyarakat sangat diharapkan
pegawai puskesmas memiliki etika,perilaku dan ketrampilan yang baik
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

e. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
Kesungguhan petugas dalam memberikan terutama terhadap

konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang belaku.Masyarakat sebagai
penerima pelayanan tentunya mengharapkan pelayanan yang mereka
terima tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan mereka sehingga dapat
mengefektifkan waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan
hal tersebut juga menjadi harapan bagi masyarakat yang berada di
Kecamatan Malinau Kota.

2. Faktor – Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Kualitas
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Malinau Kota
Kabupaten Malinau

a. Faktor Pendukung
Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelayanan

kesehatan di Puskesmas Malinau Kota adalah, sumber daya manusia,
stok obat yang lumayan mencukupi untuk beberapa jenis penyakit yang
sedang, serta jumlah dokter yang ada.

b. Faktor Penghambat
Selain adanya faktor yang mendukung, pelaksanaan pelayanan

di Puskesmas Malinau Kota juga di pengaruhi oleh faktor yang
menghambat prosedur palayanan yang diberikan belum berjalan dengan
maksimal. Faktor penghambat Prosedur Pelayanan Puskesmas adalah
mengenai sarana dan prasarana, stok obat yang belum lengkap dan
adapun dana operasional yang jumlah nya semakin tahun semakin
menurun.

Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dalam penelitian ini, maka

peneliti menyimpulkan bahwa Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dalam Pengembangan Budaya Daerah di Kabupaten Malinau, belum
sepenuhnya terlaksana secara optimal, hal tersebut dapat diidentifikasi dari :
1) Prosedur Pelayanan



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 4, Nomor 1, 2016: 102-112

110

Berdasarkan prosedur pelayanan yang ada di Puskesmas Malinau
Kota, pasien yang datang, kami berupaya memberikan prosedur pelayanan
yang baik dan mempermudakan pasien. Namun bagi petugas yang
dibagian Loket Pendaftaran sudah memberikan pelayanan yang baik
terhadap masyarakat yang datang berobat ke puskesmas.

2) Persyaratan Pelayanan
Untuk saat ini pelayanan yang Puskesmas Malinau Kota berikan

kepada masyarakat sudah cukup mendekati. Jika dikatakan sesuai dengan
standar SOP, namun kami belum bisa karena masih banyak faktor-faktor
yang lain seperti waktu, kami belum efisien waktu dan efektif waktu kita
juga belum menjalankannya. Jadi untuk mendekati standar pelayanan kita
masih belum mampu namun hampir mendekati.

3) Keadilan Mendapatkan Pelayanan
Kami di puskesmas ini sudah berusaha untuk memberikan

pelayanan yang baik kepada masyarakat yang berdatangan ke puskesmas
ini dan tentunya semua pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat
merasa puas sehingga pelayanan yang berasal dari kami semua berjalan
dengan baik dan kami tidak membedakan golong ataupun status
masyarakat  karena siapa yang terlebih dahulu datang ke puskemas itu
yang akan kami layani pertama harus sesuai dengan antrian.

4) Kesopanan dan Keramahan Petugas
Menurut saya, petugas bidan yang ada di Puskesmas Malinau Kota

masih belum ramah dalam melayani pasien dikarena kan pada saat saya
datang ke Puskesmas untuk mempriksa kandungan saya dan saya
menunggu di depan ruangan bidan lumayan lama, pada saat saya
memeriksa ruangan petugas bidan tidak ada petugas bidan dalam
ruangannya dan saya keluar lagi dari ruangan untuk mencari kemana
petugas bidan tersebut karena saya sudah lama menunggu di depan
ruangan dan datang lah petugas bidan masuk ruangan dengan tiba-tiba
bidan tersebut berkata kasar kepada saya di depan pintu ruangan, dengan
ucapan saya tidak kemana-mana jadi tunggu saja di depan ruangan saya.

5) Kedisplinan Petugas Pelayanan
Bagi saya dalam kedisiplinan para pegawai sudah sesuai dengan

ketentuan yang ada di Puskesmas, dari jam pelayanan kesehatan kami
sudah sesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan kami tidak melayani
dengan waktu 24jam dan puskesmas hanya melayani dengan waktu dari
pagi jam 08.00 sampai dengan siang jam 02.00 dan kami melayani
masyarakat dari hari senin sampai juma’at
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Rekomendasi
Berdasarkan judul Penulis Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

yang masih belum optimal  maka penulis memberikan rekomendasi keberbagai
pihak terkait sebagai berikut :
a) Sarana dan Prasarana Kesehatan. Menyediakan sarana kesehatan yang

lebih memadai sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang
akan bertambah diwilayah Kecamatan Malinau Kota dan tidak membuat
masyarakat malinau kota untuk pergi berobat ke puskesmas lainya terlebih
menyediakan fasilitas kesehatan yang baik kepada masyarakat.

b) Perlu nya penambahan tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat,
dan bagian analisis lab dan sumber daya manusia agar berjalan nya
pelayanan di Puskesmas dengan baik sehingga setiap masyarakat yang
menerima pelayanan kesehatan lebih merasa puas.
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