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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4. 1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
4.1. 1 Sejarah Umum Puskesmas Tahunan 

Konsep puskesmas mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1969. 

Pada awal dilaksanakan konsep puskesmas, sedikit sekali perhatian dari 

pemerintah di Kabupaten pada pembangunan di bidang kesehatan. Puskesmas 

dianggap menjadi tonggak perjalanan sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten di 

Indonesia karena unit-unit puskesmas ini saling berhubungan dan melakukan 

pelaporan kegiatannya kepada Dinas Kesehatan. Sebelum diterapkannya 

konsep puskesmas, sebelumnya sudah dibangun Balai Pengobatan (BP), Balai 

Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) yang tersebar di kecamatan-kecamatan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  

Puskesmas Tahunan mulai berdiri pada tahun 1976 dengan nama 

Balai Pengobatan (BP), Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA). 

Kemudian mengalami perubahan nama beberapa kali dan hingga akhirnya 

pada tahun 1989 diresmikan menjadi Puskesmas Tahunan. Tujuan 

didirikannya Puskesmas Tahunan yaitu berupaya menyehatkan Masyarakat 

dengan konsep paradigma sehat. Dalam mewujundan tujuan tersebut 

Puskesmas Tahunan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang 

bermutu sesuai standar pelayanan puskesmas dan menjalin suasana kerja 

kondusif dan kekeluargaan. 
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Puskesmas Tahunan memiliki visi dan misi yang selalu dijunjung 

tinggi oleh setiap pegawai Puskesmas Tahunan. Visi Puskesmas Tahunan 

yaitu respon cepat dan tepat memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sedangkan misi dari Puskesmas Tahunan yaitu memberikan pelayanan yang 

mudah, cepat, dan akurat; meningkatkan kemampuan dan profesionalisme 

petugas; meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan; dan 

menggerakkan promosi kesehatan yang berdaya guna. 

  Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 75 Tahun 

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Tahunan 

terdiri dari Kepala Puskesmas; Kasubag Tata Usaha; Penanggungjawab UKM 

esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat; Penanggungjawab UKM 

Pengembangan; Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium; 

Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas 

pelayanan kesehatan. Puskesmas Tahunan terletak di Jl. Raya Jepara Ngabul 

Km. 9, Kec. Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia 59428. 

4.1. 2 Struktur Organisasi dan Bidang-Bidang Kerja Puskesmas Tahunan 
Sususnan Organisasi Puskeesmas Tahunan, terdiri dari: 

1. Kepala Puskesmas Tahunan 

a) Menyusun rencana dan program kegiatan berdasarkan hasil 

evaluasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan.

c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
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d)Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian dan seksi-seksi di 

lingkungan Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan masukan,data dan informasi untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal. 

e) Menggerakan pembangunan berwawasan Kesehatan.  

f) Memberdayakan masyarakat dan memberdayakan keluarga.  

g)Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Wilayah 

Kerjanya.

h)Memantau, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan 

pengembangan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan, 

memberdayakan masyarakat dan memberdayakan keluarga serta 

pelayanan kesehatan tingkat pertama.

i) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaarn 

masyarakat dan pemberdayaan keluarga serta pelayanan kesehatan 

tingkat pertama. 

j) Melaksanakan monitoring, Evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistim penilaian 

yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k)Membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas kepada 

Kepala Dinas sebagai dasar pengambilan kebijakan.  
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l) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik 

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas.

m) Memimpin pelaksanaan tugas pokok (a.l.): Sub Bagian Tata 

Usaha, Pelaksana Urusan Pemulihan kesehatan dan rujukan, 

Urusan Farmasi, Urusan Kesehatan Keluarga, Urusan Gizi, Urusan 

Diagnostik, Urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit, 

Urusan penyehatan lingkungan, Urusan Pemberdayaan kemitraan 

dan promosi Kesehatan, urusan lokal spesifik, Poskesdes dan 

kelompok jabatan fungsional. 

n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas pokok UPT Puskesmas. 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

a) Melakukan Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian. 

b) Melaksanakan kegiatan program. 

c) Melaksanakan Pengelolaan keuangan. 

d) Melaksanakan Pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai. 

e) Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, 

perawatan, dan perbekalan rumah tangga kantor. 

a. Sebagai Petugas Sistem Informasi Puskesmas SISTEM 

INFORMASI KESEHATAN (SIK)

a) Melaksanakan Pengelolaan informasi dalam pelaksanaan kegiatan 

manajemen puskesmas. 
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b) Mengumpulkan laporan dari masing-masing pelaksana kegiatan.  

c) Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan bulanan 

dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Kesehatan paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

d)Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan tahunan 

dan mengirimkan laporan Dinas Kesehatan paling lambat 31 

Januari tahun berikutnya. 

e) Menyimpan arsip laporan dari masing-masing pelaksana kegiatan.  

f) Melaksanakanan mengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK).  

g)Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kepada Kepala 

Puskesmas. 

h)Mempersiapkan pertemuan berkala setiap 3 bulan yang dipimpin 

oleh Kepala Puskesmas dengan pelaksanaan kegiatan untuk menilai 

pelaksanaan kegiatan. 

b. Sebagai Tenaga Administrasi Kepegawaian

a) Mencatat surat/dokumen yang masuk dan mendistribusikannya 

berdasarkan disposisi pimpinan kepada pejabat terkait. 

b) Menggandakan surat/dokumen/arnip berdasarkan permintaan. 

c) Menyusun indeks/daftar arsip sesuai abjad dan tanggal proses surat 

masuk untuk kelancaran proses Administraai Kepegawaian. 

d)Melakukan retensi arsip di lingkungan unit kerja/ UPT untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 
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e) Melaksanakan pemusnahan surat/dokumen/arsip berdasarkan 

arahan pimpinan. 

f) Menyusun laporan keluar masuk surat di lingkungan unit kerja/ 

UPT. 

g) Melaksanakan Pengelolaan administrasi Kepegawaian. 

h) Membuat absensi karyawan . 

i) Mendata dan mengarsipkan file pegawai.  

j) Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat

k) Merekap Absensi ( ljin, Cuti, Sakit )

l) Membuat Absensi Mahasiswa/siswa yang praktek di Puskesmas.  

m) Menyusun laporan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan. 

n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 

pimpinan. 

c. Rumah Tangga 

1) Tim Belanja 

a) Melaksanan pengelolaan urusan yang bersifat umum. 

b) Menyusun usulan proyek/kegiatan untuk musyawarah rencana 

pembangunan. 

c) Menyiapkan ruangan dan perlengkapan lainnya untuk kegiatan 

Puskesmas. 

d) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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2) Sebagai Pengemudi Ambulans Dan Koordinator Perlengkapan 

PPp3

a) Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, 

oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara 

ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik.

b) Memeriksa kelengkapan dan kebaikan peralatan kesehatan di 

dalam ambulan secara berkala sesuai standar. 

c) Memanaskan mesin ambulans guna mengetahui kelainan mesin. 

d) Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan 

dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih.

e) Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu 

lintas. 

f)Memperbaiki kerusakan kecil kendaraan agar kendaraan dapat 

berfungsi kembali. 

g) Memeriksa perlengkapan PPPK, dan berkoordinasi dengan 

Farmasi apabila persediaan kurang lengkap. 

h) Menyusun draf laporan kegiatan di erselon IV terkait. 

i)Meyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan. 

j)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. 

3) Tenaga Kebersihan  Puskesmas Tahunan  

a) Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 
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b) Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan 

sabun atau pembersihan lainnya. 

c) Menyimpan  dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak 

cepat rusak. 

d) Membersihkan ruangan pimpinan dan ruangan rapat. 

e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan. 

4) Binatu

a) Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

b) Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan 

sabun atau pembersihan lainnya. 

c) Menyimpan  dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak 

cepat rusak. 

d) Membersihkan ruangan pimpinan dan ruangan pelayanan pasien 

di Puskesmas. 

e) Membersihkan kamar mandi di Puskesmas Tahunan. 

f)Membuang sampah. 

g) Mencuci keset dan gorden yang ada di Puskesmas dengan jadwal 

tertentu. 

h) Mengecek pengharum ruangan dan AC. 

i)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. 

j)Petugas keamanan. 
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k) Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

yang ada untuk memperlancar tugas pokok. 

l)Melakukan penjagaan terhadap fasilitas kantor atau ruangan dan 

mengindentifikasi terhadap pegawai atau tamu yang masuk dan 

keluar, lalu lintas kendaraan dan barang dalam rangka ketertiban 

dan keamanan. 

m) Melakukan pengawasan barang, kendaraan dan pegawai di 

lingkungan unit kerja/UPT berdasarkan ketentuan yang berlaku 

dalam upaya menjamin keamanan. 

n) Melakukan tindakan segera apabila terjadi insiden atau musibah 

berdasarkan  prosedur kerja yang ditetapkan agar terhindar dari 

hal-hal yang tidak diinginkan. 

o) berkoordinasi dengan pihak berwajib jika diperlukan tindakan 

lebih lanjut terhadap insiden yang terjadi di lingkungan kantor. 

p) Melaksarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. 

d. Pengelolaan Data Belanja Dan Laporan Keuangan 

1) Pengelolaan Keuangan JKN 

a) Membantu  tugas bendahara pengeluaran dalam pengelolaan 

keuangan kegiatan Anggaran Pelayanan Kesehatan Puskesmas. 

b) Membuat pencatatan dan pelaporan Anggaran Pelayanan 

Kesekatan Puskesmas. 
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2) Pengelolaan Keuangan BOK 

a) Membantu tugas bendahara pengeluaran dalam pengelolaan 

keuangan kegiatan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan 

Puskesmas Tahunan (DAK Non Fisik). 

b) Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan BOK (DAK Non 

Fisik).

c) Bendahara Pengeluaran 

d) Melakukan pengelolaanpenatausahaan Keuangan dengan tertib 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

e)  Mengurus pengeluaran, membuat SPJ, membukukan keuangan 

yang berada dalam pengclolaannya,serta menyusun laporan. 

f) Melaksanakan tugas sesuai vang tercantum dalam Keputusan 

Bupati No. 930/5 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 

Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018. 

3) Bendahara Penerimaan 

a) Melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan dengan 

tertib sesuai  dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

b) Mengurus penerimaan, menyimpan, membukukan, menyetoran 

uang yang berada dalam pengelolaannya serta menyusun 

laporan.
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c) Melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam Keputusan 

Bupati No 930/ 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bendahara 

Penerima pada perangkat. 

4) Bendahara Gaji 

a) Membantu tugas bendahara pengeluaran dalam pengelolaan 

kegiatan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS. 

b) Membuat pencatatan dan pelaporan keuangan gaji dan 

tambahan penghasilan PNS. 

5) Bendahara Barang 

a) Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran barang milik daerah. 

b) Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan 

perolehan lainnya barang milik daerah. 

c) Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik 

daerah. 

d) Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada 

pada pengguna barang. 

e) Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan 

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
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f) Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna 

barang dan tidak dimanfaatkan pihak lain. 

g) Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan barang milik daerah. 

h) Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. 

i) Menyiapkan surat permintaan barang (SPB) nota permintaan 

barang.

j) Mengajukan surat permintaan barang (SPB) kepada pejabat 

penatausahaan barang pengguna. 

k) Menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran 

barang (SPBB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan 

barang.

l) Membuat kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan 

tahunan.

m) memberi label barang milik daerah. 

n) Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat 

penatausahaan pengguna barang atas perubahan kondisi fisik 

barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang. 

o) Menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen. 

p)  melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan 

barang.
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q) Membuat laporan mutasi barang setiap tri wulan yang 

disampaikan kepada pengelola barang melalui pengguna barang 

setelah diteliti oleh pejabat penatausahaan pengguna barang.

6) Verifikator 

a) Mengumpulkan data laporan surat perintah membayar, surat 

pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat 

perhitungan anggaran. 

b) Mengolah data yang akan di periksa sesuai dengan urutan untuk 

memudahkan pelaksanaan pemeriksaan.  

c) Memeriksa laporan surat perintah membayar untuk mengetahui 

kebenaran laporan. 

d) Memeriksa surat pertanggungjawaban untuk mengetahui 

kebenaran besar kecilnya yang dipertanggungjawabkan. 

e) Memeriksa daftar himpunan pengeluaran dan menghitung 

rincian-rincian yang tercantum didalamnya untuk mengetahui 

kebenaran.

f)  Memeriksa surat perhitungan dan mencocokkan dengan hasil 

perhitungannya.

g)  Mencocokkan hasil pemeriksaan dan perhitungan laporan surat 

perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar 

himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran untuk 

mengetahui hasil yang sebenamya.  

h) Menyusun draft laporan kegiatan di eselon IV terkait.
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i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas. 

j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan. 

3. Penaggung jawab UKM Esensial Dan Keperawatan Masyarakat. 

a) Menyusun perencanaan kegiatan bidang UKM esensial dan 

Keperawatan Kesehatan Masyarakat. 

b) Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan pelayanan di 

unitnya yang meliputi kegiatan pelayanan Promosi Kesehatan, 

Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pelayanan KIA/KB, Pelayanan 

Gizi, Pelayanan P2P dan Surveilans. 

c) Melakukan monitoring kegiatan UKM. 

d) Melakukan pembinaan kegiatan UKM. 

a. Pelayanan Promosi Kesehatan 

a) Menganalisis data sebagai bahan peyusunan rencana kegiatan 

penyuluhan masyarakat. 

b) Menyusun draft laporan hasil identifikasi potensi wilayah. 

c) Menyusun draft materi penyuluhan kesehatan. 

d) Melakukan uji coba dan penyempurnaan atas media promosi 

kesehatan.

e) Melakukan pengolahan data hasil evaluasi media penyuluhan. 

f) Menyusun draft konsep pedoman/panduan/juknis 

pengembangan pedoman penyuluhan kesehatan masyarakat 

untuk satu program. 
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g) Mengolah bahan/data/informasi sebagai bahan pengembangan 

pedoman. 

h) Menyusun draft laporan kegiatan. 

i) Menyusun Laporan pelaksanaan tugas. 

j) Menyusun laporan lain-lain. 

b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan di bidang penyehatan 

lingkungan.

b) Mengkoordinir pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

penyehatan lingkungan. 

c) Mengkoordinir kegiatan kunjungan rumah yang berhubungan 

dengan kesehatan lingkungan. 

d) Mengkoordinir pemantauan hygiene dan sanitasi rumah tangga, 

TTU, TPA, TPM, dan lain-lain.

e) Melaksanakan pengolahan data di bidang penyehatan 

lingkungan.

f) Melaksanakan penyuluhan di bidang penyehatan lingkungan. 

g) Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan penyehatan 

lingkungan.

h) Memantau dan konseling memberikan informasi, edukasi 

penyakit berbasis lingkungan. 

i) Menginventarisasi masalah-masalalı yang berhuhungan dengarn 

penyehatan lingkungan.
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j) Melaksanakan pencatatan dan melaporkan pelaksanaan rencana 

tindak lanjut kegiatan pelaksana urusan penyehatan. 

k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Puskesmas 

dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan. 

c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM 

a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan pelayanan KB. 

b) Melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi tentang KI. 

c) Melaksanakan pelayanan kontrasepsi. 

d) Melaksanakan penyuluhan tentang KB. 

e) Melaksanakan pembinaan daru pengavoman medis kontrasepsi 

peserta KB. 

f) Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan penanggulangan 

masalah- masalah KB. 

g) Menginventarisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kegiatan KB. 

h) Memantau dan mengevaluasi terhadap kegiatan KB. 

i) Menyusun laporan tugas kegiatan. 

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas 

sesuai dengan pelaksanaan upaya kesehatan. 

d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM 

a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan pembinaan dan 

pengembangan di bidang gizi keluarga dan masyarakat. 

b) Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan klinik gizi.



65
�

�
�

c) Melaksanakan pengembangan dan konseling peningkatan dan 

masyarakat. 

d) Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan penanggulangan 

masalah-masalah di bidang gizi keluarga dan masyarakat.  

e) Menginventarisasi masalah-masalah yang berhubungan 

pelaksanaan kegiatan di bidang giai keluarga dan masyarakat. 

f) Memantau dan mengevaluasi terhadap penyusunan rencana 

kerja, penelitian, dan pengkajian, serta pelaksanaan kegiatan di 

bidang gizi keluarga dan masyarakat.  

g) Menyusun rencana kerja dan kegiatan di klinik gizi. 

h) Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan klinik gizi. 

i) Melaksanakan pengembangan dan konseling peningkatan gizi di 

klinik gizi. 

j) Memantau dan mengevaluasi terhadap penyusunan rencana 

kerja, penelitian, dan pengkajian, serta pelaksanaan kegiatan di 

di klinik gizi. 

k) Menyusun laporan tugas dan kegiatan pelaksana urusan gizi. 

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas 

sesuai dengan pelaksanaan upaya kesehatan. 

e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

a) Membantu Koordinator P2P dalam mengirimkan laporan secara 

online.

b) Membantu pelayanan klinis TB Paru sesuai jadwal. 
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c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Puskesmas 

sesuai dengan uraian tugas dalam rangka pelaksanaan upaya 

kesehatan.

f. Surveilans dan Sentinel SKDR 

a) Menyusun rencana kegiatan surveilans berdasarkan data 

program puskesmas dan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku sebagai pedoman kerja. 

b) Melaksanakan kegiatan surveilans meliputi pengumpulan data 

penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanganan KLB dan 

koordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan perundang- urndangan yang berlaku.

c) Mengevaluasi hasil kegiatan surveilans secara keseluruhan. 

d)  Membuat catatan dan laporan kegiatan di bidang tugasnya 

sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada 

atasan. 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Puskesmas sesuai dengan situasi yang terjadi agar tercipta 

situasi yang konáusif di bidang kesehatan. 

4. Penanggung Jawab UKM Pengembangan 

a. Menyusun perencanaan kegiatan bidang UKM Pengembangan. 

b.  Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan pelayanan di 

unitnya yang meliputi kegiatan UKS, pelayanan Kesehatan Jiwa, 
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pelayanan Kesehatan Kerja, pelayanan Kesehatan Lansia, 

pelayanan Kesehatan Peduli Remaja.  

c. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan di unitnya.

d. Melakukan pelaporan. 

a. Pelayanan Upaya Kesehatan Sekolah 

a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Usaha Kesehatan 

Sekolah di wilayah kerja Puskesmas. 

b) Mengkoordinir peiaksanaan kegiatan UKS di wilayah kerja 

Puskesmas.  

c) Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan data 

kegiatan ke UKS di wiiayah kerja Puskesmas. 

d) Melaksanakan pengelolaan, pengembangan sarana dan pra 

kegiatan UKS. 

e) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral 

terkait dalam kegiatan UKS di wilayah kerja Puskesmas. 

f) Mengiventarisasi masalah-masalah yang berhubungan 

pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan UKS di wilayah kerja 

Puskesmas.  

g) Menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan 

UKS di wilayah kerja Puskesmas. 

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Puskesmas 

dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan. 
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b. Pelayanan Kesehatan Jiwa 

a) Menyusun perencanaan progran 

b) Memberi penyuluhan kepada masyarakat. 

c) Mengenali penderita yang memerlukan pelayanan kesehatan 

psikiatri. 

d) Memberikan pertolongan pertama psikiatri, member 

pengobatan atau merujuk pasien ke RS jiwa. 

e) Kunjungan ke rumah penderita.  

f) Pelatihan kader Kesehatan Jiwa. 

g) Perencanaan, Pencatatan dan pelaporan. 

c. Pelayanan Kesehatan Kerja 

a) Pendataan semua kelompok kerja yang ada di wilayah kerja.

b) Pencegahan, pemberantasan penyakit dan kecelakaan akibat 

kerja.

c) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tenaga kerja.

d) Perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas 

naker.

e) Membina kelompok kerja dengan K3 (Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja). 

f) Pemberantasan kelelahan tenaga kerja. 

g) Meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja. 

h) Perlindungan masyarakat sekitar perusahaan dari bahaya 

pencemaran yang berasal dari perusahaan.  
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i) Perlindungan masyarakat luas dari bahaya yang mungkin 

ditimbulkan oleh produk industri.  

j) Pemeliharaan,peningkatan hygiene,sanitasi perusahaan 

(kebersihan Spal, sumber air bersih, dan lain-lain). 

k) Membangun komitmen dengan kader, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, perusahaan dan sector swasta dalam pembinaan dan 

pengembangan Pos UKK. 

l) Melakukan pencatatan dan pelaporan. 

d. Pelayanan Kesehatan Lansia 

a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan pelayanan kesehatan 

Usila. 

b) Melaksanakan pemeliharaan kesehatan Usila. 

c) Melaksanakan penyuluhan kesehatan melíputi berbagai aspek 

dalam mencapai tujuan program kesehatan Usila. 

d) Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan pemeliharaan 

kesehatan Usila melalui posyandu lansia. 

e) Menginventarisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan 

kesehatan usila. 

f) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan di bidang kesehatan 

Usila. 

g) Menyusun laporan tugas kegiatan. 

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Puskesmas sesuai dengan pelaksanaan upaya kesehatan. 
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e. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 

a) Penyuluhan ke sekolah (SMP.SMA) tentang HIV/IMS, 

NAPZA, dan kesehatan reproduksi. 

b) Pernbinaan dan konseling keluarga. 

c) Pelatihan kader kesehatan remaja. 

d) Pendataan kekerasan anak dan remaja. 

e) Pendataan jumlah remaja usia 10-19 tahun. 

f) Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. 

g) Melaksanakan tugas lain yang diherikan oleh Kepala 

Puskemas. 

5. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian Dan Laboratorium 

a) Menyusun perencanaan kegiatan bidang UKP, Kefarmasian dan 

Laboratorium.

b) Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya 

yang meliputi kegiatan pelayanan Pemeriksaan Umum, pelayanan 

Kesehatan Gigi dan Mulut, pelayanan KIA/KB, pelayanan Gawat 

Darurat, pelayanan Gizi, pelayanan MTBS, Pelayanan Farmasi 

dan pelayanan laboratorium. 

c) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan di unitnya.

d) Melakukan pelaporan. 

a. Pelayanan Pemeriksaan Umum 

a) Menyusun rencana keija dan kegia an pelayanan pengobatan/ 

rawat jalan, dan rujukan. 
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b) Mengkoordinasi pelaksanaan pengobatan /rawat jalan dan 

rujukan.

c) Melaksanakan pengelolaan pelayanan pengobatan/ rawat jalan. 

d) Melaksanakan pengelolaan pelayanan rawat jalan. 

e) Melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan rujukan. 

f) Melaksanakan pengelolaan peralatan yang berhubungan dengan 

tindakan pelayanan kesehatan. 

g) Memantau dan evaluasi pelaksanaan pengobatan rawat jalan 

dan rujukan. 

h) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pengobatan rawat jalan, dan rujukan. 

i) Melakukan pencatatan dan pelaporan. 

j) Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala 

Puskesmas sesuai dengan Pelaksanan Upaya Kesehatan. 

b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 

a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan pelayanan kesehatan 

gigi.

b) Melaksanakan pelayanan berupa pemeriksaan, perawatan, 

pengobatan serta rujukan gigi penambalan, pencabutan, 

pembersihan karang gigi dan mulut. 

c) Melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan gigi rujukan. 

d) Melaksanakan pengelolaan peralatan yang berhubungan dengan 

tindakan pelayanan kesehatan. 
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e) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi. 

f) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan kesehatan 

gigi.

g) Melakukan pencatatan dan laporan. 

h) Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala 

Puskesmas sesuai  dengan Pelaksanan Upaya Kesehatan. 

c. Pelayanan Kesehatan KIA-KB yang bersifat UKP 

a) Menyusun perencanaan kegiatan bidang Jaringan Pelayanan 

Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan.  

b) Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya 

yang meliputi kegiatan pelayanan Puskeamas Pembantu dan 

kegiatan pelayanan Bidan Desa. 

c) Melakukan kerjasama lintas sek toral dengn fasilitas kesehatan 

lair di wilayah kerja Puskesmas.  

d) Melakukan evaluasi terhacap kegiatan pelayanan di unitnya.  

e) Melakukan pelaporan. 

d. Pelayanan Gawat Darurat 

a) Melaksanakan pelayanan gawat darurat. 

b) Mengkoordinir kegiatan P3k.

c) Mempersiapkan semua kebutuhan, jadwal acara dan petugas 

P3K. 

d) Melaksanakan sterilisasi alat dan bahan medi. 
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e)  Melaksanakan pemeriksaan EKO. 

f) Melaksanakan rujukan. 

g) Bertanggung jawab ambulans. 

h) Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis 

di Ruang tindakan. 

i) Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. 

e. Pelayanan Gizi yang berisfat UKP 

a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan pembinaan dan 

pengembangan di bidang gizi keluarga dan masyarakat. 

b) Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan klinik gizi.

c) Melaksanakan pengembangan dan konseling peningkatan dan 

masyarakat. 

d) Menginventarisasi masalah-masalah yang berhubungan 

pelaksanaan kegiatan di bidang gizi keluarga dan masyarakat. 

e) Memantau dan mengevaluasi terhadap penyusunan rencana 

kerja, penelitian, dan pengkajian, serta pelaksanaan kegiatan di 

bidang gizi keluarga dan masyarakat.  

f) Menyusun rencana kerja dan kegiatan di klinik gizi. 

g) Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan klinik gizi. 

h) Melaksanakan pengembangan dan konseling peningkatan gizi 

di klinik gizi. 
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i) Memantau dan mengevaluasi terhadap penyusunan rencana 

kerja, penelitian, dan pengkajian, serta pelaksanaan kegiatan di 

di klinik gizi. 

j) Menyusun laporan tugas dan kegiatan pelaksana urusan gizi. 

k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Puskesmas sesuai dengan pelaksanaan upaya kesehatan. 

f. Pelayanan MTBS 

a) Pendataan bayi dan balita. 

b) Menilai keluhan bayi dan balita. 

c) Membuat klasifikasi anak sakit umur 2 -60 bulan. 

d) Memberi tindakan sesuai dengan klasifikasi penyakit. 

e) Memberi konseling bagi ibu. 

f) Memberi pelayanan tindak lanjut dan pengobatan sederhana di 

rumah. 

g) Membuat laporan bulanan. 

h) Melakukan analisa dan rencana tindak lanjut. 

g. Pelayanan Kefarmasian 

a) Menyusun perencanaan program farmasi.  

b) Mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari berbagai 

sumber untuk kegiatan kefarmasian. 

c) Menyiapkan pengelolaan perbekalan farmasi atau 

mengumpulkan data- data. 

d) Menerima dan memeriksn perbekalan farmasi. 
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e) Menyimpan perbekalan farmasi. 

f) Mendistribusikan perbekalan farmasi. 

g) Menerima dan menyelekasi perayaratan administrasi resep. 

h) Menyiapkan obat dan membuat e-tiket. 

i) Penyuluhan langsung ke pasien tentang tata cara pemakaian 

obat.

j) Pengecekan obat yang telah dikeluarkan/sensus harian obat. 

k) Mengkoordinir penyusunan daftar rencana kebutuhan obat 

untuk pelayanan farmasi di ruang Farmasi Puskesmas. 

l) Melaksanakan penyimpanan, pendistribusian dan pengawasan 

obat di ruang Farmasi Puskesmas. 

m) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan 

kefarmasian di ruang Farmasi Puskesmas. 

n) Menginventarisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pengelolaan kefarmasian di ruang Farmasi 

Puskesmas. 

o) Menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan 

pengelolaan ruang Farmasi Puskesmas dan kegiatan 

kefarmasian di ruang Farmasi Puskesmas. 

p) Mengikuti seminar atau lokakarya. 

q) Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas 

sesuai dengan uraian tugas. 
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h. Pelayanan Laboratorium 

a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan penegakan diagnosa 

melalui pemeriksaan laboratorium.  

b) Mengkoordinir pemeriksan dan pengelolaan laboratorium 

dengan unit lain yang terkait.

c) Mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen / 

sampel secara khusus. 

d) Mempersiapkan spesimen / sampel secara khusus. 

e) Melakukan pemeriksaan secara aglutinasi semi kuantitatif atau 

setar.  

f) Melakukan pemeriksaan dengan fotometri atau setara secara 

otomatis. 

g) Melakukan pemeriksaan dengan alat penghitung sel darah 

otomatis. 

h) Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan khusus. 

i) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan 

laboratorium.

j) Menguji alat secara sederhana. 

k) Memeriksa bahan uji untuk pemantapan mutu internal 

laboratorium secara sederhana. 
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6. Penaggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring 

Pelayanan Kesehatan 

a) Menyusun perencanaan kegiatan bidang Jaringan Pelayanan 

Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan.  

b) Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya 

yang meliputi kegiatan pelayanan Puskesmas Pembantu dan 

kegiatan pelayanan Bidan Desa.

c) Melakukan kerjasama lintas sek toral dengan fasilitas kesehatan 

lair di wilayah kerja Puskesmas. 

d) Melakukan evaluasi terhacap kegiatan pelayanan di unitnya.  

e) Melakukan pelaporan. 

a. Puskesmas Pembantu 

a) Menyusun rencana kegiatan dan kegiatan pelayanan di Pustu 

/PKD.  

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pengobatan 

/rawat jalan , kegawatdaruratan dan rujukan. 

c) Melaksanakan pengelclaan kegiatan pelayanan pengobatan/ rawat 

jalan, kegawatdaruratan dan rujukan. 

d) Melaksanakan pengelolaan obat-obatan. 

e) Melaksanakan pengelolaan peralatan yang berhubungan dengan 

tindakan pelayanan kesehatan. 

f) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kegiatan pelayanan. 
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g)  Memantau dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan.

h) Melakukan pencatatan dan pelaporan. 

i) Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala 

Puskesmas sesuai dengan Pelaksanan Upaya Kesehatan.  

a. Bidan Desa 

a) Pelayanan Klinis. 

b) Program Posyandu. 

c) Program Pos Lansia. 

d) Program Posbindu. 

e) Program Desa Siaga. 

f) Program Promosi Kesehatan. 

g) Pustu Dan PKD.  

b. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

a) Menyusun perencanaan kegiatan bidang Jaringan Pelayanan 

Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan.  

b) Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya 

yang meliputi kegiatan pelayanan Puskeamas Pembantu dan 

kegiatan pelayanan Bidan Desa.

c) Melakukan kerjasama lintas sek toral dengan fasilitas kesehatan 

lair di wilayah kerja Puskesmas. 

d) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan di unitnya.

e) Melakukan pelaporan. 
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7. Jabatan Fungsional 

a. Dokter

a) Terlaksananya Penyembuhan penyakit. 

b) Terlaksananya Pemulihan kesehatan 

c) Terlaksananya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan 

pencegahan penyakit. 

d) Terlaksananya Catatan Medik (1.) Membuat catatan medik 

pasien rawat jalan 

b. Perawat Ahli 

a) Melaksanakan pengkajian keperawatan berupa pengkajian 

lanjutan pada keluarga. 

b) Melaksanakan analisi untuk merumuskan diagnosa 

keperawatarn kompleks pada keluarga. 

c) Merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada keluarga. 

d) Merencanakan tindakan keperawatan kompleks Kategori I. 

e) Merencanakan tindakan keperawatan kompleks Kategori II. 

f) Merencanakan tindakan keperawatan kompleks Kategori III. 

g) Merencanakan tindakan keperawatan kompieks Kategori IV. 

h) Menyusun program penyuluhan dengan metode kompleks. 

i) Melaksanakan penyuluhan pada masyarakat. 

j) Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan kompleks pada 

keluarga. 

k) Bertugas sebagai penanggungjawab program di lapangan. 
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l) Mengamati wabah /penyakit di lapangan. 

m) Menjadi anggota tim penanggulangan bencana. 
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Gambar 4.1 

Strutur Organisasi Puskesmas Tahunan 
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4. 2 Deskripsi Informan 
Penelitian ini terdapat empat informan yang akan menjawab dan 

menjelaskan beberapa pertanyaan yang di tanyakan peneliti. Informan dari 

penelitian ini adalah empat orang dari tiga SKPD yang berbeda. Tiga SKPD yang 

berbeda yaitu UPT Puskesmas Tahunan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. Yaitu sebagai 

berikut : 

1. Saidah, S.kep., Ns. : sebagai Verifikator UPT Puskesmas Tahunan yang 

beralamat kantor di Jl. Raya Jepara Ngabul Km. 9, Kec. Tahunan, Jepara, 

Jawa Tengah, Indonesia 59428. 

2. dr. Aton Brillianto, M.M. : sebagai Kepala UPT Puskesmas Tahunan yang 

beralamat kantor di Jl. Raya Jepara Ngabul Km. 9, Kec. Tahunan, Jepara, 

Jawa Tengah, Indonesia 59428. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas menyelenggarakan dua 

fungsi utama yaitu upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama (Peraturan Mentri Kesehatan 

Nomor. 75 Tahun 2014 t.thn.). 

a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 

UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah 

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya 

kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi : 

1) pelayanan promosi kesehatan; 

2) pelayanan kesehatan lingkungan; 
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3) pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; 

4) pelayanan gizi; dan 

5) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 

b. Upaya kesehatan perseorangan (UKP) 

UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan 

kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan 

memulihkan kesehatan perseorangan. tingkat pertama meliputi : 

1) Rawat jalan 

2) Pelayanan gawat darurat 

3) Pelayanan satu hari (one day care)

4) Home care 

5) Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan 

kesehatan.

Adapun tujuan pembangunan puskesmas yaitu : 

a. Agar masyarakat memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat. 

b. Agar masyarakat mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang 

bermutu. 

c. Agar masyarakat hidup dalam lingkungan sehat. 

d. Agar masyarakat memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik 

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 
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3. Yudhi Darmansyah : sebagai Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 

yang beralamat kantor Jalan Kartini Nomor 44, Jepara. Dalam proposal 

informan triangulasi yang dituju pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 

yaitu Kepala Dinas Kabupaten Jepara, tapi dalam wawancara penelitian ini 

dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mewakilkan wawancara kepada 

bagian Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Hal ini dikarenakan Staff 

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara lebih mengetahui keadaan di lapangan 

terkait dengan pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada 

Puskesmas Tahunan stelah menjadi BLUD. 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah 

Kabupaten. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi (Peraturan Bupati 

Jepara Nomor 43 Tahun 2016 t.thn.): 

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

4. David Yusuf, S.E., M.M. : sebagai Kepala Bidang Akutansi dan Aset 

BPKAD yang beralamat kantor Jalan Kartini No. 1 Jepara, Kecamatan 
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Jepara Kabupaten Jepara. Sebelumnya di dalam proposal ini informan 

triangulasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tapi dalam 

wawancara penelitian ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 

mewakilkan wawancara kepada Kepala Bidang Akuntansi Dan Aset 

Daerah BPKAD. Hal ini dikarenakan Kepala Bidang Akuntansi Dan Aset 

Daerah BPKAD lebih mengetahui keadaan dan terlibat dalam pelaksanaan 

metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahunan stelah menjadi 

BLUD. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Daerah, mempunyai  fungsi (Peraturab Bupati Jepara 

Nomor 61 Tahun 2016 t.thn.) : 

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan fungsinya. 
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4. 3 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 
4.3.1 Pelaksanaan Metode Akuntansi Basis Akrual Pada Puskesmas 

Tahunan Setelah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah

Tahun 2010 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, memberikan 

perubahan yang baru bagi basis akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah 

Indonesia. Basis akuntansi yang semula berbasis kas diharuskan bahkan 

diwajibkan mengubahnya menjadi berbasis akrual sesuai dengan peraturan yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan kesepakan bersama 

antara pemerintah dan DPR, penerapan akuntansi berbasis akrual dilaksanakan 

secara bertahap hingga diterapkan secara penuh pada tahun 2014. Dengan adanya 

ketetapan ini maka seluruh instansi pemerintah harus menerapkan basis akrual 

secara penuh pada tahun 2014. Hal ini juga berdampak pada Puskesmas Tahunan 

yang termasuk sebagai SKPD harus mengimplementasikan sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual. 

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Peraturan Bupati 

Jepara Nomor 9 Tahun 2017 t.thn.). Puskesmas Tahunan mulai menerapkan 

metode akuntansi berbasis akrual pada tahun 2014 sesuai dengan peraturan 

pemerintah. Sebelum menggunakan basis akrual, Puskesmas Tahunan 

menggunakan metode akuntansi berbasis kas.  
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Setelah satu tahun menggunakan akuntansi berbasis akrual, pada tahun 

2015 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jepara mengalami perubahan menjadi 

Badan Layanan Umum Daerah dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Jepara 

Nomor 445.4/268 tentang Penetapan Puskesmas Sebgaai Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah. Perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 

Puskesmas diseluruh Kabupaten Jepara diberikan kebebasan dalam mengelola 

keuangan mereka seperti yang disampaikan IT.A1 dan IT.A2. Kewenangan ini 

juga disampaikan oleh IU.A1 dan IU.A2 sebagai salah satu Puskesmas BLUD di 

Kabupaten Jepara yang merasakan dampak dari perubahan pengelolaan keuangan 

BLUD. Hal ini ditegaskan dari jawaban informan utama dan informan triangulasi 

di Kotak 1. 

Kotak 1 : Perubahan Puskesmas Tahunan setelah menjadi BLUD 

“...perubahan penggunaan anggaran untuk kegiatan lain yang dianggap 
penting dan mendesak. Perubahan ini nantinya akan dilakukan pelaporan 
kepada pihak atasan.” (IU.A1) 

“...perubahan penggunaan anggaran untuk kegiatan lain yang dianggap paling 
membutuhkan. Dan nantinya akan dilakukan pelaporan Perubahan.” (IU.A2) 

“...bisa melakukan pergeseran tanpa menunggu perubahan anggaran, mereka 
memiliki kebebasan atau fleksibilitas....” (IT.A1) 

“....Fleksibilitas,  dalam penganggarannya. Dan Kewenangan pengelolaan 
keuangannya juga berubah.” (IT.A2) 

Berdasarkan pemaparan dari keempat informan diatas menjelaskan bahwa 

setelah Puskesmas Tahunan menjadi BLUD, diperbolehkan melakukan perubahan 

penggunaan anggaran untuk kepentingan lainnya yang dianggap lebih mendesak. 
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Pergeseran penggunaan anggaran ini diberikan atas adanya kewenangan untuk 

mengelola keuangannya sendiri atau  fleksibilitas. Fleksibilitas adalah keleluasaan 

pengelolaan keuangan atau barang BLUD Puskesmas pada batas-batas tertentu 

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum (Peraturan Bupati 

Jepara Nomor 9 Tahun 2017 t.thn.). Dengan adanya kebebasan ini memberikan 

dampak yang positif untuk meningkatkan pelayanan mutu pada Puskesmas 

Tahunan.

Seiring dengan perubahan status pada Puskesmas Tahunan yang berubah 

menjadi BLUD, sehingga terjadi beberapa perubahan yang dihadapi Puskesmas 

terutama pada bidang akuntansi. Terjadinya perubahan didalam bidang akuntansi 

BLUD Puskesmas dirasakan oleh pihak Puskesmas sebagai objek utama yang  

mengalami perubahan menjadi BLUD, seperti yang diungkapkan IU.A1 dan 

IU.A2. Sedangkan IT.A1 dan IT.A2 telah menfasilitasi aplikasi pendukung untuk 

menunjang perubahan yang dihadapi oleh Puskesmas Tahunan. Hal ini diperjelas 

oleh informan yang berada di kotak 2. 

Kotak 2 : Perubahan pada pengelolaan keuamgam Puskesmas Tahunan setelah 
menjadi BLUD 

“Pengelola keuangan menggunakan aplikasi, aplikasi yang digunakan yaitu 
SimKEDA.... Kita mempunyai rekening sendiri yang bernama rekening BLUD. 
Dengan ini, Puskesmas Tahunan sudah mampu mengelola keuangannya 
sendiri.” (IU.A1) 

 “Perubahannya yang sekarang sudah menjadi BLUD yaitu lebih transparan 
dan menggunakan aplikasi.... Setelah BLUD, kami juga memiliki rekening kas 
sendiri yang dinamakan kas BLUD.” (IU.A2) 

“...Jadi terdapat penambahan rekening yaitu kas BLUD. Pengelolaan 
keuangan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang digunakan SimKEDA. Kalau 
yang APBD itu pakai SimKEDA, tapi kalau BLUD itu pakai SimKEDA BLUD. 
Pada SimKEDA dalam pencairan dana menunya ada SPP dan SPM. 
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Sedangkan BLUD, hanya untuk mencetak SPM dan untuk pelaporan realisasi 
anggaran....” (IT.A1) 

“...laporan keuangannya menggunakan aplikasi. Kalau laporan keuangan 
Pemda itu kan dia menggunakan simKEDA, tapi kalau BLUD itu ada aplikasi 
sendiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (DKK)....” (IT.A2) 

Pernyataan diatas menunjukan terjadinya perubahan pengelolaan 

keuangan, setelah BLUD pengelolaan keunagannya menggunakan aplikasi dalam 

mengimplementasikaan metode akuntansi berbasis akrual. Aplikasi yang 

digunakan dalam pengelolaan keuangan BLUD ada dua yaitu simKEDA dan 

simKEDA BLUD. SimKEDA merupakan sebuah Sistem Informasi Keuangan 

Daerah yang terintegrarsi, sistem ini mengatur mulai dari Penatausahaan, 

Pembukuan, Kas dan Akuntansi yang digunakan oleh semua instansi pemerintah 

di seluruh Indonesia (Huda 2009). Sedangkan SimKEDA BLUD yaitu sistem 

informasi keuagan daerah yang digunakan oleh instansi Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD). Kedua sistem ini memiliki sub menu yang hampir sama. 

Perbedaan yang ada di kedua sistem ini yaitu, jika dalam simKEDA terdapat sub 

menu SPP dan SPM sedangkan di dalam aplikasi simKEDA BLUD hanya 

terdapat sub menu SPM.  

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat (SPP) adalah 

dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KPA 

atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan 

kepada PP-SPM berkenaan. Sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah 

dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang 

ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan 
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Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan (Peraturan Mentri Kesehatan 

Nomor. 75 Tahun 2014 t.thn.).  

 Selain itu, terjadi adanya penambahan sistem informasi keuangan daerah 

yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas Tahunan setelah BLUD. Puskesmas 

Tahunan juga mempunyai rekening tambahan yang menjadi milik mereka sendiri, 

rekening ini disebut dengan rekening kas BLUD. Kas BLUD ini digunakan untuk 

membedakan sumber pendapatan, karena setelah menjadi BLUD puskesmas 

terjadi penambahan pendapatan yang semula masuk ke kas daerah sekarang 

masuk ke kas BLUD. 

Rekening kas BLUD bersumber dari beberapa pendapatan yang diperoleh 

pihak Puskesmas Tahunan. Dengan adanya rekening kas BLUD, sumber 

pendapatan Puskesmas Tahunan mengalami perubahan karena adanya rekening 

kas BLUD. Perubahan pemasukan sumber pendapatan dirasakan oleh pihak 

Puskesmas Tahuan seperti yang diungkapkan IU.A1. dan IU.A2. Penambahan 

sumber pendapatan Puskesmas yang mengalami setelah menjadi BLUD diperkuat 

oleh pendapat IT.A1. Pemaparan ini disampaikan oleh informaan yang terdapat di 

kotak 3. 

Kotak 3  : sumber pendapatan BLUD Puskesmas Tahunan 

“Sumber pendapatan kami peroleh dari Kapitasi, Klaim Persalinan, Retribusi 
pelayanan seperti pendapatan yang diperoleh dari pemberian pelayanan 
kepada pasien itu masuk ke rekening kas BLUD. selain itu, kami memperoleh 
pendapatan dana dari pemerintah....”(IU.A1) 

“Pendapatan yang diperoleh oleh pihak kami ada yang dari pemerintah dan 
juga dari hasil atas pemberian pelayanan kepada pasien. Kalau pendapatan 
yang berasal dari pemberian pelayanan akan masuk ke rekening BLUD.” 
(IU.A1) 
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“...Semua penerimaan yang dulunya disetor ke kas daerah sekarang disetor ke 
rekening BLUD....” (IT.A1) 

Pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa sumber pendapatan 

Puskesmas Tahunan berasal dari beberapa sumber pendapatan. Perbedaan sumber 

pendapatan yang diperoleh Puskesmas Tahunan sebelum menjadi Badan Layanan 

Umum Daerah  dengan sesudah menjadi BLUD dapat dilihat dari perbedaan 

sumber pendapatan yang diperoleh dari hasil pemberian pelayanan Puskesmas 

Tahunan dan pendapataan dari pemerintah. Sumber pendapatan bersumber dari 

hasil pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Tahunan, semula 

sebelum menjadi BLUD diakui sebagai kas daerah sekarang setelah Puskesmas 

menjadi BLUD diakui sebagai kas BLUD. Jadi, sumber pendapatan yang masuk 

ke kas BLUD terdiri dari kapitasi, klaim persalinan, retribusi pelayanan, sewa 

parkir, kerjasama dengan pihak lain, dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan). Selain pendapatan yang masuk ke rekening BLUD, Puskesmas 

Tahunan juga memperoleh pendapatan dari dana pemerintah.  

Sumber pendapatan Puskesmas Tahunan yang berasal dari dana 

pemerintah berupa dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Hibah 

berupa alat kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. 

Sumber pendapatan Puskesmas harus dilakukan beberapa tahapan untuk bisa 

digubakan oleh Puskesmas Tahunan. Tahap yang paling awal yaitu dengan 

melakukan penyusun anggaran dengan melalui beberapa proses untuk 

menghasilkan suatu anggaran. Sebagai wujud kepatuhan terhadap Peraturan 

Bupati Jepara Nomor 9 tahun 2017, Puskesmas Tahunan melakukan beberapa 
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proses anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diungkapkan 

informan IU.A1 dan IU.A2 yang terdapay di Kotak 4. 

Kotak 4  : proses anggaran BLUD Puskesmas Tahunan 

“Proses anggaran dimulai dari pengususlan anggaran melalui RKA nanti 
kalau sudah di acc berubah DPA....” (IU.A1) 

“Kami merencanakan anggaran pada bulan Agustus diwujudkan dalam bentuk 
RKA dan akan berubah menjadi DPA....” (IU.A2) 

Pemaparan dari informan dapat menjelaskan bagaimana proses anggaran 

yang dilakukan oleh Puskesmas Tahunan. Penganggaran yang dilakukan oleh 

Puskesmas Tahunan berpedoman pada terhadap Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 

tahun 2017, dengan melakukan perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 

RKA adalah rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas, RKA nantinya akan 

diajukan kepada pimpinan yang terlibat dalam persetujuaan Rencana Kerja dan 

Anggaran Puskesmas Tahunan seperti Pimpinan Puskesmas Tahunan, Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jepara, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aet Daerah 

Kabupaten Jepara. Setelah RKA disetujui nanti akan diterbitkan Dokuman 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas Tahunan. Dokuman Pelaksanaan 

Anggaran BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas yang 

selanjutnya disebut DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan 

biaya, proyek arus kas, jumlah kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan 

dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD 

Setelah DPA diterbitkan maka Puskesmas Tahunan baru bisa digunakan 

untuk belanja kebutuhan Puskesmas Tahunan. Penyusunan anggaran dilakukan 

pada bulan Agustus dengan melibatkan beberapa pihak.  Mengingat penyusunan 
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anggaran harus sesuai dengan prediksi kebutuhan belanja di masa yang akan 

datang, maka diperlukannya beberapa pihak yang perlu dilibatkan dalam 

penyusunan anggaran di Puskesmas Tahunan, seperti yang disampaikan IU.A1 

dan IU.A2 dari jawaban informan utama yang terdapat di kotak 5. 

Kotak 5: proses anggaran BLUD Puskesmas Tahunan 

“Proses pembuatan anggaran melibatkan semua elemen di Puskesmas 
Tahunan....” (IU.A1) 

“Semua pegawai Puskesmas Tahunan terlibat, dengan usulan-usulan yang 
mereka berikan kepada kami.”(IU.A2) 

Berdasarkan pemaparan dari informan menunjukkan bahwa dalam 

penyusunan anggaran Puskesmas Tahunan melibatkan semua pegawai Puskesmas 

Tahunan. Setelah anggaran dibentuk dan disahkan,  Puskesmas Tahunan dapat 

melakukan belanja untuk memenuhi kebutuhan Puskesmas Tahunan. Dalam 

proses pencairan dana perlu dilakukan beberapa tahapan agar anggaran yang 

sudah disahkan dapat dicairkan. 

Pencairan dana yang dilakukan oleh Puskesmas Tahunan harus melalui 

beberapa tahapan agar dapat dilakukan pencairan dana. Tahapan-tahapan ini harus 

dipenuhi oleh Puskesmas agar dana mereka dapat digunakan oleh belanja 

kebutuhan rumah tangga Puskesmas. Sebelum dilakukan pembayaran atas belanja 

yang dilakukan, Puskesmas Tahunan harus melalui beberapa tahapan agar dapat 

memperoleh dana seperti pengungkapan IT.A1 dan IT.A2. Sedangkan IU.A1 dan 

IU.A2 sudah menjalankan tahapan dalam pencairan dana BLUD. Hal ini 

ditegaskan informan dalam kotak 6. 
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Kotak 6: proses pencairan dana BLUD Puskesmas Tahunan 

“...Untuk DPA prosesnya mereka membuat SPP dan SPM terus nanti 
diverifikasi oleh BPKAD di bagian pembendaharaan. Setelah diverifikasi nanti 
dicetak SP2D. Sedangkan BLUD dari Puskesmas diterbitkan SPP dan SPM 
dikirim ke BPKAD lewat online selanjutnya diverifikasi oleh BPKAD. Kalau 
disetujui oleh BPKAD nanti akan dicetak SP2D. Nanti SP2D dikirim ke 
BPD....” (IT.A1) 

“SP2D, prosesnya mereka mengajukan dari SPM yang diterbitkan. Disini 
kepala Puskesmas sebagai pengguna anggaran menerbitkan SPM (Surat 
Perintah Membayar) kemudian di proses oleh kepala BPKAD untuk bisa 
menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Nanti langsung masuk ke 
rekening bendahara pengeluaran dari Bank Jateng.” (IT.A2) 

“Melalui SP2D yang dikeluarkan pada setiap dilakukan belanja pencairannya 
pakai GU (Ganti uang). Prosesnya mulai dari UP (uang persediaan) yang 
diperoleh dari pemerintah melalui SK (Surak Keputusan) setelah itu untuk 
pengambilan GU baru muncul SP2D....” (IU.A1) 

“Proses pencairan dana melalui SP2D dari UP menjadi SK dan baru adanya 
GU. Dengan begitu baru bisa dilakukan pentransferan kepada pihak-pihak 
yang terkait.” (IU.A2) 

Pemaparan yang dikatakan oleh keempat informan diatas menunjukkan 

bahwa adanya proses UP-GU yang dilakukan oleh Puskesmas Tahunan dalam 

pencairan dana. Proses yang dilakukan oleh Puskesmas Tahunan dalam hal ini 

terkait dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimulai dari Uang 

Persediaan (UP) selanjutnya dari pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) dan 

baru adanya Ganti Uang (GU). SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah 

surat yang difungsikan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah 

SPM diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Proses penerbitan SPM atau 

Surat Perintah Membayar adalah tahapan penting dalam penatausahaan 

pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan Surat Perintah 
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Pembayaran (SPP). SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk 

digunakan dalam satu SPM saja. Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D: 

1. Penerbitan SP2D dilakukan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima. 

2. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM. 

Setelah proses ini selesai dilakukan dengan begitu baru bisa dilakukan 

pembayaran kepada pihak-pihak yang terkait. Puskesmas Tahunan melakukan 

pembayaran setelah terjadinya belanja, karena dengan perubahan BLUD ini 

Puskesmas Tahunan melakukan realisasi anggaran terlebih dahulu kemudian 

dilakukan pergantian atau diklaimkan kepada pemerintah. Pembayaran belanja 

sudah dilakukan dengan sistem transfer sesuai persyaratan teknis, seperti yang 

disampaikan IT.A1 dan IT.A2. Sedangkan IU.A1 dan IU.A2 sudah menerima 

dana hasil dari proses pencairan dana melalui pembayaran nontunai dan kemudian 

akan dilakukan oembayaran kepada calon penerima melalui nontunai. Hal tersebut 

ditegaskan oleh informan di dalam jawaban kotak 7. 

Kotak 7: pembayaran non tunai 

“BIBS digunakan untuk pembayaran nontunai. Bank yang digunakan yaitu 
bank jateng.”  (IT.A1) 

“BIBS itu istilah dari bank yang terkait dengan  pembayaran non tunai....” 
(IT.A2) 

“Puskesmas tahunan melakukan pengeluaran uang semuanya dilakukan 
dengan sistem transfe istilahnya BIBS....” (IU.A1) 

“Kami melakukan pembayaran semuanya melalui proses transfer, jadi kita 
tidak memegang uang.”  (IU.A2) 

Pemaparan informan diatas menunjukkan bahwa Puskesmas Tahunan 

melakukan semua pembayaran melalui dengan sistem nontunai atau transfer.
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Dengan sistem transfer ini Puskesmas Tahunan tidak memegang uang tunai 

karena semuanya dilakukan secara online atau disebut BIBS. BIBS tidak 

mempunyai arti khusus tapi hanya digunakan sebagai istilah untuk pembayaran 

dengan sistem transfer.

Setelah Puskesmas Tahunan menjadi BLUD, pembayaran dilakukan 

setelah mendapatkan pencairan dana. Tetapi pengeluaran yang dilakukan oleh 

Puskesmas Tahunan diinput pada sistem dan diakui pada saat terjadinya 

pengeluaran tersebut, seperti yang disampaikan IT.A1 dan IT.A2. Sedangakn 

pelaksanaan pengakuan transaksi pada saat tarnsaksi terjadi sudah dilaksanakan 

dengan lancar IU.A1 dan IU.A2. Hal ini diungkapkan informan dalam kotak 8. 

Kotak 8: pengakuan transaksi 

“Metode akuntansi berbasis akrual diterapkan mulai tahun 2014,.... 
Pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas setelah 
menjadi BLUD berjalan lancar.” (IT.A1) 

“Kalau akrual kan sudah lama kita mulai tahun 2014, karena pada prinsipnya 
akrual itu diakui setelah adanya transaksi.... Jadi BLUD dalam pelaksanaan 
metode akuntansi berbasis akrual bisa dikatakan....” (IT.A2) 

“...Belanja yang kami lakukan diakui pada saat terjadinya belanja tanpa harus 
menunggu kas dikeluarkan, karena sudah berbasis akrual....”  (IU.A1) 

“Semua proses akuntansi mulai dari penjurnalan hingga pelaporan keuangan 
pada Puskesmas Tahunan dilakukan melalui aplikasi. Sesuai dengan 
pembelanjaan yang dikeluarkan setiap harinya.” (IU.A2) 

Hal tersebut menjelaskan bahwa Puskesmas Tahunan melakukan 

penjurnalan dengan menerapkan metode akuntansi berbasis akrual semenjak tahun 

2014. Pemaparan yang diberikan oleh informan sama dengan pengertian akuntansi 

berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual yaitu mengakui transaksi ataupun 
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peristiwa lainnya pada saat terjadinya bukan pada saat kas atau setara kas terjadi. 

Selain perubahan pengakuan transaksi juga terdapat perubahan dalam laporan 

keuangan yang harus dilaporkan selama penerapan metode akuntansi berbais 

akrual. 

Metode akuntansi berbasis akrual mewajibkan para pemakainya untuk 

membuat tujuh laporan keuangan diakhir periode. Puskesmas Tahunan selaku 

UPT yang sekarang menjadi Badan Layanan Umum Daerah melaksanakan 

metode akuntansi berbasis akrual dan mempunyai kewajiban untuk membuat 

tujuh laporan keuangan disetiap akhir periode tahunan. Tetapi dalam 

pelaksanaannya masih belum dapat terlearisasi semuanya, seperti yang 

diungkapkan IT.A1 dan IT.A2. Kemudian diterapkan pelaporan yang hanya 

menghasilkan 5 komponen laporan keuangan tahunan dan 2 laporan keuangan 

setiap bulan serta laporan triwulan BLUD Puskesmas Tahunan yang ditegaskan 

oleh IU.A1 dan IU.A2. Hal ini  sesuai dengan pemaparan informan dalam kolom 

9.

Kotak 9: Laporan keunagan BLUD Puskesmas Tahunan 

“...Setelah menjadi BLUD mereka masih menyusun laporan keuangan yang 
menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu LO, LPE, Neraca, 
LRA, CALK. Seharusnya laporan arus kas dan laporan perubahan saldo 
anggaran lebih sudah.... Kita mungkin rencananya dalam waktu dekat ini akan 
bekerjasama dengan BPKAD untuk menerapkan pembuatan kedua laporan 
ini...” (IT.A1) 

“...Komponen laporannya kan seharusnya ada 7 komponen tapi yang terpenuhi 
hanya 5 komponen keuangan. Laporan Arus Kas dan Laporan saldo anggaran 
lebih belum dilaksanakan. Karena mereka belum memahami, dan selama ini 
dianggap tidak perlu. Mungkin nanti kedepannya nanti bisa disesuaikan 
berdasarkan peraturan dengan dilakukan pembinaan-pembinaan....”(IT.A2)
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“...Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Puskesmas Tahunan diterima oleh 
BPKAD, DKK, Puskesmas Tahunan. Laporan Puskesmas Tahunan seperti 
laporan SPM pengesahan dan SPM pengeluaran belaja setiap bulan dan 
tribulan setiap tiga bulan sekali. Laporan  periode tahunan terdiri dari 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), NERACA, Laporan Operasional (LO), 
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan 
(CALK)...” (IU.A1) 

“...Laporan yang kami keluarkan ada beberapa periode yaitu periode perbulan, 
triwulan, dan tahunan.... Laporan  periode tahunan terdiri dari LRA, NERACA, 
LO, LPE, CALK....”(IU.A2) 

 Pemaparan dari informan diatas menjelaskan bahwa laporan keuangan 

yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tahunan terbagi menjadi beberapa periode 

yaitu periode perbulan, triwulan, dan tahunan. Laporan bulanan dan triwulan 

memiliki format yang sama yang terdiri dari laporan SPM pengesahan dan SPM 

pengeluaran belaja. Laporan  periode tahunan terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), NERACA, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). CALK terdiri dari BAB 

I Pendahuluan, BAB II ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, BAB III Kebijakan 

Akuntansi, BAB IV Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan, BAB V Penjelasan 

informasi-informasi non keuangan yang harus diungkapkan, BAB VI Penutup. 

Laporan Keuangan Puskesmas Tahunan yang diterbitkan belum bisa dikatakan 

sesuai dengan metode akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Bupati 

Jepara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum 

Daerah Pusat Kesehatan Mayarakat.

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tahunan setelah 

menjadi BLUD masih terdiri dari 5 komponen laporan keuangan di akhir periode 

tahunan. Padahal didalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017, 
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menjelaskan bahwa terdapat 7 komponen laporan keuangan periode tahunan yang 

harus dilaporkan oleh Puskesmas Tahunan. Tetapi didalam realisasinya sebagai 

entitas pelaporan, Puskesmas hanya melakukan pelaporan 5 komponen laporan 

keunagan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), NERACA, 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas 

Laporan Keuangan (CALK). Hal ini dikarenakan Puskesmas di Kabupaten Jepara 

dianggap belum memahami dan selama ini dianggap tidak perlu adanya 

penambahan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

Keputusan penundaan pembuatan 7 komponen laporan keuangan 

dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang perlu dilakukan 

persiapan yang matang dalam merealisasikan 2 laporan keuangan yaitu Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jepara (DKK) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten 

Jepara (BPKAD) akan saling bekerjasama dengan pemerintah dalam memberikan 

pembinaan-pembinaan kepada Puskesmas untuk dapat memenuhi kewajiban 

pelaporan 7 komponen laporan keuangan. 

DKK dan BPKAD merupakan instansi yang terlibat dalam pengelolaan 

keuangan Puskesmas Tahunan terutama dalam proses pelaporan Laporan 

Keungan Puskesmas. Laporan Keungan yang sudah dibuat oleh Puskesmas 

Tahunan selanjutnya dilakukan persetujuan oleh Kepala Puskesmas Tahunan dan 

diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara selanjutnya disahkan oleh 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Setelah pelaporan 

keuangan, Puskesmas Tahunan harus mengahadapi proses audit terhadap laporan 
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keungan yang telah diterbitkan sesuai dengan pengungkapan IT.A1 dan IT.A2.  

Pengauditan terhadap laporan keuangan sudah dilakukan Puskesmas Tahunan, 

seperti yang diungkapkan IU.A1 dan IU.A2. Pemaparan ini ditegaskan oleh 

informan pada jawaban di kolom 10. 

Kotak 10: Pengauditan laporan keunagan BLUD Puskesmas Tahunan 

“Audit dilakukan setiap tahun oleh BPK. Pendapat yang dikeluarkan oleh audit 
internal WTP sudah selama 9 tahun terakhir ini. Ada juga audit internalnya 
yang dilakukan oleh pihak kami.” (IU.A1) 

“Audit intern al dan eksternal. Eksternal dilakukan oleh BPK, dan memperoleh 
opini dari auditor berupa WTP. Bahkan ini sudah terjadi selama 9 tahun 
berturut-turut.” (IU.A2) 

“Pengauditan dari pihak BPK.... BPK juga tidak pernah komplain dengan tidak 
adanya laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. BPK 
tidak pernah komplain dari sana untuk meminta puskesmas membuat 2 
pelaporan laporan tersebut.” (IT.A1) 

“Pengauditan dilakukan oleh BPK.” (IT.A2) 

Pendapat informan di atas menunjukkan bahwa laporan keuangan 

Puskesmas Tahunan dilakukan dua kali pengauditan yaitu audit internal dan audit 

eksternal. Audit internal dilakukan oleh pihak internal dari Puskesmas Tahunan, 

sedangkan audit eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Audit eksternal yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan setiap tahun sebagai bukti 

pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Puskesmas 

Tahunan. Pengauditan yang dilakukan oleh BPK pada laporan keuangan 

Puskesmas Tahunan selama 9 tahun berturut-turut selalu mengeluarkan opini 

WTP, walaupun belum dilakukan pelaporan 7 komponen laporan keuangan tetapi 

Puskesmas Tahunan karena memang dari instansi yang terkait dalam pelaporan 
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Puskesmas Tahunan masih belum bisa mewajibkan pembuatan 7 komponen 

laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017.

Dalam mempertahankan opini tersebut perlu adanya persiapan oleh para 

Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas Tahunan. Apalagi dengan adanya 

perubahan metode akuntansi yang semula berbasis akrual dirubah menggunakan 

berbasis akrual. Tak berselang lama setelah kewajiban menggunakan metode 

akuntansi berbasis akrual, Puskesmas Tahunan juga mengalami perubahan 

menjadi BLUD. Untuk menghadapi perubahan yang terjadi maka Puskesmas 

Tahunan mempersiapkan SDM agar pelaksanaan metode akuntansi berbasis 

akrual setelah BLUD dapat terlaksana dengan lancar, seperti yang diungkapkan 

IU.A1 dan IU.A2. Penegasan ini di jawab informan pada kolom 11. 

Kotak 11: sikap dalam menghadapi perubahan BLUD Puskesmas Tahunan 
berbasis akrual 

“...Untuk itu kami mempersiapkan diri untuk bisa lebih konsentrasi dan tekun. 
Dan juga saling berkoordinasi sesama pegawai dan juga pihak atasan.”  
(IU.A1) 

“Mempersiapkan SDM.... Kemudian terbuka informasi antar pegawai, dengan 
menjalin komunikasi dengan pegawai, jika terjadi hambatan dapat langsung 
berkoordinasi.” (IU.A2) 

Pendapat informan diatas menunjukkan bahwa perlunya ada kesiapan 

Sumber Daya Manusia pada Puskesmas Tahuan dalam menghadapi perubahan 

metode akuntansi berbasis akrual setelah BLUD. Selain persiapan SDM, 

diperlukan koordinasi antar pegawai dengan pihak atasan agar  dalam pelaksanaan 

metode akuntansi berbasis akrual setelah menjadi BLUD dapat berjalan sesuai 

dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017.
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4.3.2 Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Puskesmas Tahunan Setelah 

Menjadi Badan Layanan Umum Daerah Selama Penerapan Metode 

Akuntansi Basis Akrual 

 Tahun 2014 menjadi awal kewajiban pelaksanaan metode akuntansi 

berbasis akrual di Puskesmas Tahunan. Setelah adanya kewajiban penerapan 

metode akuntansi berbasis akrual, Puskesmas Tahunan harus dihadapkan kembali 

dengan perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD 

adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan atau jasa yang 

dijual yanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 

kegiatanya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas (Peraturan Bupati 

Jepara Nomor 9 Tahun 2017 t.thn.). 

Pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah BLUD 

mengakibatkan timbulnya dampak yang dihadapi Puskesmas Tahunan. Apalagi 

dengan perubahan yang terjadi pada jangka waktu yang berdekatan. Selama 

pelaksaan metode akuntansi berbasis akrual, penginputan data dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi yang saling terhubung. Hal ini juga berdampak pada 

pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah BLUD, sesuai ungkapan 

IT.A1 dan IT.A2. Sedangkan IU.A1 dan IU.A2 sudah merasakan dampak 

Pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah BLUD. Jawaban informan 

ini dipertegas di kolom 12.  

Kotak 12: dampak apa saja yang diperoleh Puskesmas Tahunan dalam proses 
pengelolaan keuangan BLUD 

“Akrual lebih mudah dipahami.... Dengan sekali input bisa langsung otomatis 



103
�

�
�

tersambung dengan laporan yang lain itu dapat memudahkan para staf di 
bidang keuangan. Akrual juga dianggap lebih jelas dan mudah,....” (IU.A1) 

“.... informasi yang diberikan lebih akurat, jelas, dan mudah.” (IU.A2) 

“Penggunaan aplikasi mempermudah.”  (IT.A1) 

“Aplikasi mempermudah.”(IT.A2) 

Berdasarkan pemaparan dari keempat informan diatas menunjukkan 

bahwa dengan pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setalah BLUD 

mampu memberikan dampak yang baik bagi para penggunanya. Dampak yang 

ditimbulkan dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setalah BLUD 

yaitu pengelolaan keuangannya lebih mudah dan informasi yang dihasilkan lebih 

jelas serta akurat. Dianggap akurat karena pengakuannya dilakukan pada saat 

peristiwa itu terjadi tanpa harus menunggu peristiwa terjadinya kas atau setara 

kas. Dengan diterapkannya aplikasi dianggap memiliki pengaruh baik dalam 

mempermudah pelaksanaan metode kauntansi berbasis akrual pada Puskesmas 

Tahunan.

Dalam pengakuan peristiwa berbasis akrual menimbulkan beberapa 

hambatan yang dihadapi oleh para pemakainnya. Hambatan-hambatan ini juga 

dihadapi oleh Puskesmas Tahunan sebagai wujud kewajibannya sebagai intansi 

pemerintah, seperti yang disampaikan IU.A1 dan IU.A2. Sedangkan IT.A1 dan 

IT.A2 juga menemukan hambatan-hambatan yang timbul selama pelaksanaan 

metode akuntansi berbasis akrual pada Pusksmas Tahunan. Hal ini diungkapkan 

informan berdasarkan jawaban di kolom 13.  
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Kotak 13: hambatan-hambatan 

Harus teliti karena salah memasukkan data satu diawal maka akan salah 
sampai akhir.... Dan selain itu, karena kami berlatar belakang dari pendidikan 
kesehatan jadi agak perlu memahami lagi dibidang akuntansi. Kalau dari 
sistemnya kadang juga terjadi gangguan.” (IU.A1) 

“...jadi jika terjadi kesalahan input diawal maka akan berdampak secara 
keseluruhan. Kelemahannya juga pada SDM, karena di Puskesmas Tahunan 
masih belum ada pegawai yang berlatarbelakang bidnag akuntansi secara 
khusus. Terkadang sistem yang tiba-tiba mengalami gangguan...” (IU.A2) 

“Sumber Daya Manusia, jadi di Puskesmas itu banyak tenaga kesehatan yang 
menjadi akuntan....” (IT.A1) 

“...SDM nya juga terkait dengan minat belajar. Aplikasi yang digunakan juga 
pernah terjadi trouble,.... Tugas sebagai akunansi itu menjadi tugas tambahan. 
Belum ada orang yang murni atau basic nya ekonomi atau khusunya akuntansi. 
Seharusnya dengan ketersediaan dana yang seperti itu bisa memperdayakan 
dalam bidang akuntansinya.” (IT.A2) 

Berdasarkan pemaparan informan diatas menerangkan bahwa terjadi 

hambatan-hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan metode akuntansi 

berbasis akrual setelah menjadi BLUD pada Puskesmas Tahunan. Hambatan-

hambatan yang ditemukan di Puskesmas Tahunan diantaranya latar belakang 

pendidikan, diperlukan ketelitian, dan terkadang terjadinya gangguan pada 

aplikasinya. 

Latar belakang pendidikan karena selama ini SDM yang terdapat di 

Puskesmas Tahunan memiliki latar belakang pendidikan dari bidang kesehatan, 

sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang mempuni dalam bidang 

akuntansi. Menurut Alwi (2006) Sumber daya manusia adalah seseorang yang 

bekerja dalam suatu organisasi atau sering disebut sebagai karyawan atau 

pegawai.
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Selama ini tugas sebagai akuntan hanyalah tugas tambahan disamping 

tugas utama mereka sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada Masyarakat. 

Walaupun sekarang sistem yang digunakan sudah online dan dianggap mudah 

dalam penggunaanya tetapi masih dilakukan pembuatan laporan keuangan dengan 

sistem manual. Sehingga dibutuhkan SDM yang memiliki pemahaman dalam 

bidang akuntansi agar pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual dapat 

dilaksanakan dengan baik.

Hambatan selanjutnya yang ditemukan yaitu pengelolaan keuangan yang 

menggunakan sistem online yang dihadapi oleh para penggunanya. Hal ini 

dikarenakan sistem yang saling berhubungan membuat pemakainya harus lebih 

teliti dalam penggunaanya. Jika terjadi salah pemasukan data terhadap sistem 

diawal input maka akan berdampak terjadinya kesalahan sampai akhir pelaporan. 

Saling keterkaitan inilah yang menjadi hambatan SDM Puskesmas Tahunan 

dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah menjadi BLUD. 

Selain itu, dalam penggunaan aplikasi ini juga terkadang terjadi gangguan yang 

mengakibatkan terhambatnya pekerjaan tenaga akuntansi di Puskesmas Tahunan. 

Selama terjadinya hambatan dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis 

akrual ini, Puskesmas Tahunan memberlakukan beberapa kebijakan untuk 

mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi. Kebijakan ini melibatkan beberapa 

pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas 

Tahunan, seperti yang disampaikan IT.A1 dan IT.A2. sedangkan IU.A1 dan 

IU.A2 sudah mengikuti kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan metode 
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akuntansi berbasis akrual setelah menjadi BLUD. hal ini diungkapkan informan 

dalam jawaban kolom 14. 

Kotak 14: kebijakan-kebijakan 

“Pernah dilakukan Soaialisasi pengelolaan Keuangan BLUD yang diadakan 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, monitoring ke lapangan, konsultasi 
secara langsung, melalui media sosial, dan ada juga yang telfon.” (IT.A1) 

“.... Tetapi setidaknya didalam perecanaan kita selalu menekankan untuk 
merinci belanjanya seperti apa... Jika terjadi kendala terkait pengelolaan 
keuangannya tentunya konsultasi.” (IT.A2) 

“Sosialisasi penggunaan aplikasi yang biasanya dilakukan oleh pihak BPKAD 
dan DKK.... Kami juga konsultasi dengan pimpinan puskesmas tahunan jika 
terjadi kesulitan.... Kepala puskesmas tahunan setiap hari melakukan 
pengontrolan....” (IU.A1) 

“Mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan tentang keuangan, akuntansi, 
manajemen puskesmas yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oleh 
pihak swasta.... jadi dilakukan konsolidadi dengan pihak BPKAD yang selama 
ini dilakukan oleh pihak puskesmas tahunan.” (IU.A2) 

Pemaparan dari informan diatas menunjukkan bahwa terdapat kebijakan-

kebijakan yang dibuat dalam melaksanakan metode akuntansi berbasis akrual 

setelah perubahan menjadi BLUD. Kebijakan-kebijakan tersbeut meliputi 

pengadaan sosialisasi, pelatihan, dan konsultasi. Kebijakan ini bekerjasama 

dengan pihak intansi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan 

Puskesmas Tahunan seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan Badan 

Pengelola Keuangan Kabupaten Jepara. Selain dengan pemerintah, Puskesmas 

Tahunan juga mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh pihak swasta. 

Walaupun bekerja dengan pihak swasta tetapi tujuan dari semua kebijakan-

kebijakan yang dilakukan dengan pihak pemerintah dan swasta yaitu untuk 
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melancarkan pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah menjadi 

BLUD.  

4.3.3 Faktor – Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Keberhasilan 

Pelaksanaan Metode Keuangan Basis Akrual Pada Puskesmasn 

Tahunan Setelah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah 

Pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahunan 

dimulai tahun 2014 dan mengalami perubahan menjadi Badan Layanan Umum 

Daerah mulai tahun 2015. Dengan terjadinya perubahan-perubahan ini 

mewajibkan Puskesmas Tahunan harus mengalami perubahan sesuai dengan 

ketetapan pemerintah. Sebagai wujud kepatuhan Puskesmas Tahunan terhadap 

pemerintah, Puskesmas Tahunan harus melaksanakan perubahan sesuai dengan 

Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan 

Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Mayarakat. 

Pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahuann 

didasarkan pada peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 ditentukan oleh 

beberapa faktor yag mempengaruhi pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual 

pada Puskesmas Tahunan setelah menjadi BLUD. Dalam pelaksanaan ditemukan 

beberapa faktor yang dianggap berpengaruh dalam menetukan keberhasilan 

pelaksanaan metode ini pada Puskesmas Tahunan setelah menjadi BLUD, hal ini 

diungkapkan IT.A1 dan IT.A2. Sedangkan IU.A1 dan IU.A2 sudah menemukan 

faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan metode akuntansi 

berbasis akrual setelah menjadi BLUD. Hal ini ditegaskan oleh informan pada 

kolom 15. 
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Kotak 15: Faktor-faktor 

“Mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan tentang keuangan, akuntansi, 
manajemen puskesmas yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oleh 
pihak swasta.... jadi dilakukan konsolidadi dengan pihak BPKAD yang selama 
ini dilakukan oleh pihak puskesmas tahunan.” (IU.A1) 

“Yang Pertama SDM,.... Kemudian aplikasi, setiap ada kelemahan nanti akan 
disampaikan kepada pihak yang terkait. Selain itu, Jaringan internet, jika 
jaringannya susah maka akan menjadi hambatan dalam melakukan 
penginputan.... Dan hardware, perangkat komputer perlu adanya server. 
Puskesmas membutuhkan server yang besar untuk menunjang pelaksanaan 
kegiatan Puskesmas Tahunan.” (IU.A2) 

“SDM (Sumber Daya Manusia), pengendalian internal, pengendalian dari 
kebijakan pemerintah daerah, kelancaran aplikasi, dan rekon dalam pelaporan 
keuangan dengan rekening koran.” (IT.A1) 

“.... Konsistensi dalam memahami kebijakan akuntansi kita berbasis akrual. 
Terkait dengan laporan-laporan yang harus dipenuhi. SDM....” (IT.A1) 

Berdasarkan pemaparan dari informan diatas mengungkapkan bahwa 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan metode 

akuntansi berbasisi akrual setelah Puskesmas Tahaunan menjadi Badan Layanan 

Umum Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu Pengendalian intern 

tujuan dari pengendalian ini diharapkan mampu membangun semangat kerja dari 

Sumber Daya Manusia yang ada di Puskesmas Tahunan. Kemudian, konsistensi 

dalam pelaporan keuangan dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya 

ketidaksesuaian antara jurnal dengan rekening koran.  Selain itu,  kelancaran akses 

aplikasi dalam melakukan pelaporan.   

Untuk melaksanakan metode akuntansi berbasis akrual dengan perubahan 

yang selalu terjadi, membuat Puskesmas Tahunan memiliki kekuatan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya sebagai instansi pemerintah. Sedangkan IU.A1 dan 
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IU.A2 sudah memiliki kekuatan-kekuatan yang disiapkan dalam pelaksanaan 

metode akuntansi berbasis akrual setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, 

hal ini disampaikan informan dari jawaban wawancara pada kolom 16. 

Kotak 16: Kekuatan-kekuatan 

“Tekun.... Sabar, hal ini karena perlu diperhatikan satu persatu dalam proses 
akuntansinya.... Pegawai di bagian yang mengurus akuntansi lebih mudah 
menyesuaikan dengan perubahan.” (IU.A1)

“... akses internet mudah. SDM sudah terlatih mudah menyesuaikan dengan 
perubahan yang terjadi. Sarana dan prasarana juga terpenuhi.”(IU.A2) 

Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh 

Puskesmas Tahunan dalam menghadapi perubahan yaitu memiliki Sumber Daya 

Manunsia (SDM) yang memadai. Sumber Daya Manusia yang bertugas di 

Puskesmas Tahunan merupakan orang-orang yang terlatih dan mudah beradaptasi 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan peraturan Pemerintah. 

Selain itu, SDM Puskesmas Tahunan juga mimiliki ketekunan dalam mempelajari 

perubahan-perubahan yang terjadi, sabar dalam menghadapi setiap perubahan, dan 

memiliki kefokusan yang baik. 


