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Puskesmas Mijen merupakan Puskesmas yang pertama kali menerapkan 

kebijakan Puskesmas Santun Lanjut Usia di Kota Semarang, namun cakupan 

pelayanan kesehatan kepada pra Lansia dan Lansia di Puskesmas belum mencapai 

target. Cakupan pelayanan kepada Lansia yaitu 54,86% dan cakupan pelayanan 

kepada pra Lansia 23,33%. Sedangkan Indikator keberhasilan program atau target 

yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu 65% pelayanan 

kepada Lansia dan 35% pelayanan kepada pra Lansia.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan 

Program Puskesmas Santun Lansia di Puskesmas Mijen Kota Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

grounded theory. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive 

sampling dan snowball. Informan utama berjumlah 2 orang dan Informan 

triangulasi yang berjumlah 9 orang. Teknik pengambilan data menggunakan 

teknik wawancara mendalam dengan analisis data deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan 

ini belum berjalan secara maksimal. Komunikasi yang kurang lancar antara 

Puskesmas dan lintas sektor, sumber daya kebijakan yang belum sepenuhnya 

terpenuhi, dan struktur birokrasi karena belum ada standard operational 

procedure pelayanan Puskesmas santun lanjut usia bagi petugas Puskesmas. Saran 

bagi instansi terkait, memperbaiki komunikasi antar lintas sektor, melengkapi 

fasilitas yang menunjang kebutuhan Lansia serta membuat standar kerja 

pelayanan bagi petugas. 
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The clinic Mijen is the first apply a policy implementation of Puskesmas 

Santun Lanjut Usia in Semarang City, however, the coverage of health services to 

pre-elderly and the elderly at  Clinics have yet to reach the target. The coverage of 

health services to elderly is 54.86% and services to pre-Elderly 23,33%. While the 

indicators of the success of the program or in the target set by the Department of 

the health of the Semarang city that is 65% of service to the Elderly and 35% 

service to pre-elderly. 

This research aims to know the Policy Implementation of Puskesmas 

Santun Lanjut Usia Program in Puskesmas Mijen Semarang City. This research 

uses qualitative research methods with a grounded theory approach. Retrieval 

technique using a purposive sampling informant and snowball. There are 2 

informants participate and there is 9 informants triangulation. Data collection 

technique using in-depth interviews, with descriptive data analysis. 

The result of this research showed that the implementation of this policy 

implementation has yet to run its full potential. Communication is less smoothly 

between Puskesmas and cross-sector, resource policies that have not been fully 

met, and the bureaucratic structure because there is no standard operational 

procedure the Ministry of  Puskesmas santun lanjut usia for the officers of the 

clinic. Suggestions for related institutions, improve the communication between 

cross-sector, complementing the facilities that support the needs of the Elderly as 

well as making the work standards of service for officers. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu upaya keberhasilan meningkatkan kesejahteraan sosial Lanjut 

usia adalah peningkatan taraf hidup dan Umur Harapan Hidup (UHH)/Angka 

Harapan Hidup (AHH). Namun peningkatan UHH ini dapat mengakibatkan 

terjadinya transisi epidemiologi dalam bidang kesehatan yaitu meningkatnya 

jumlah angka kesakitan karena penyakit degeneratif. Perubahan struktur 

demografi ini diakibatkan oleh peningkatan populasi lanjut usia (Lansia) dengan 

menurunnya angka kematian serta penurunan jumlah kelahiran (Santika, 2013:1). 

Peningkatan UHH terjadi di Indonesia pada tahun 2000 yaitu 64,5 tahun 

(dengan persentase populasi Lansia adalah 7,18%). Angka ini meningkat menjadi 

69,43 tahun pada tahun 2010 (dengan persentase populasi Lansia adalah 7,56%) 

dan pada tahun 2011 menjadi 69,65 tahun (dengan persentase populasi Lansia 

adalah 7,58%). Diperkirakan Indonesia, di tahun 2010 mempunyai populasi 

Lansia dengan usia 60 tahun keatas sebanyak 9,77% dan di tahun 2020 sebanyak 

11,34% (BPS, 2009). Jika dilihat sebaran penduduk Lansia menurut provinsi, 

persentase penduduk Lansia di atas 10% sekaligus paling tinggi ada di Provinsi DI 

Yogyakarta (13,04%), Jawa Timur (10,40%) dan Jawa Tengah (10,34%) (Susenas 

Tahun 2012, Badan Pusat Statistik RI). Proporsi Lansia di Jawa Tengah terus 

mengalami peningkatan, tahun 2000 jumlah Lansia mencapai 2,87 juta jiwa atau 

9,27 persen dari seluruh penduduk Provinsi Jawa Tengah kemudian naik menjadi 
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3,35 juta jiwa atau sebesar 10,34 persen pada tahun 2010. Sedangkan berdasarkan 

hasil angka proyeksi penduduk tahun 2012, jumlah Lansia di Provinsi Jawa 

Tengah meningkat menjadi 3,57 juta jiwa atau sebesar 10,81 persen (SP 2010). 

Meningkatnya jumlah lanjut usia akan menimbulkan berbagai 

permasalahan yang kompleks bagi lanjut usia itu sendiri. maupun bagi keluarga 

dan masyarakat. Secara alami proses menjadi tua mengakibatkan para lanjut usia 

mengalami kemunduran fisik dan mental. Makin Lanjut usia seseorang makin 

banyak mengalami permasalahan fisik, mental, spiritual, ekonomi dan sosial. 

salah satu permasalahan yang paling mendasar pada lanjut usia adalah masalah 

kesehatan sehingga diperlukan pembinaan kesehatan pada kelompok pra lanjut 

usia dan lanjut usia. Untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi para 

lanjut usia, maka Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar perlu 

diperkuat. 

Kementrian Kesehatan telah menetapkan kebijakan pelaksanaan pelayanan 

yang ramah terhadap Lanjut usia di Puskesmas melalui Strategi Puskesmas Santun 

Lanjut usia. Dasar hukum yang mendasari kebijakan Puskesmas santun lanjut usia 

yaitu undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 19 yang 

menyatakan bahwa pembinaan kesehatan lanjut usia merupakan tanggung jawab 

pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama rakyat. Serta 

undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia 

pasal 3 yang menyatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut 

usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat dibersayakan sehingga berperan dalam 

kegiatan pembangunan (Kemenkes RI, ). 
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Program Puskesmas Santun Lanjut usia merupakan program 

pengembangan dari pemerintah untuk pelayanan kesehatan pada lanjut usia yang 

dilaksanakan melalui pelayanan yang mengutamakan aspek promotif dan 

prefentif, disamping aspek kuratif dan rehabilitatif, serta proaktif, petugas yang 

santun dalam memberikan pelayanan serta memberikan kemudahan (akses dan 

pembiayaan) dan dukungan bagi usia lanjut sesuai standar teknis pelayanan yang 

berlaku. Program promotif mencakup pembinaan terhadap Lansia dengan sasaran 

langsung dan tidak langsung melalui pemeriksaan dini dan pemeliharaan 

kesehatan. Upaya kuratif berupa pengobatan terhadap lanjut usia termasuk 

memberikan rujukan ke rumah sakit, sedangkan upaya rehabilitatif yaitu upaya 

mengembalikan semaksimal mungkin kemampuan fungsional serta kemandirian 

lanjut usia. fasilitas untuk program tersebut yaitu menyediakan loket, ruang 

tunggu dan ruang pemeriksaan khusus bagi Lansia serta mempunyai tenaga yang 

sudah terlatih dibidang kesehatan Lansia. Akses yang mempermudah Lansia 

seperti kursih khusus untuk lanjut usia, koridor dengan pegangan, tangga dengan 

pegangan dan tidak terjal, toilet dengan pegangan. 

Indikator keberhasilan atau target dalam kebijakan Puskesmas santun 

lanjut usia yaitu 65% pelayanan kesehatan Lansia dan 35% pelayanan kesehatan 

kepada pra Lansia. Penghitungan tersebut diukur dari Dinas Kesehatan Kota 

dengan menggunakan data jumlah Lansia yang mendapatkan pemeriksaan 

kesehatan (pengukuran tekanan darah, penimbangan berat badan, pengukuran 

tinggi badan, pemeriksaan laborat sederhana) dalam kurun waktu satu tahun dan 
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jumlah sasaran lanjut usia di masing-masing wilayah kerja Puskesmas (Depkes 

RI, 2010). 

Data Dinas Kesehatan Kota Semarang menunjukan bahwa 26 Puskesmas 

dari 37 Puskesmas yang ada di Kota Semarang telah menerapkan kebijakan 

program Puskesmas santun Lansia. Salah satu Puskesmas yang pertama kali 

menerapkan kebijakan santun Lansia di Kota Semarang adalah Puskesmas Miijen 

yaitu pada tahun 2009. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 ada 5 Puskesmas. Tahun 

2013 ada 9 Puskesmas dan pada tahun 2015 ada 5 Puskesmas. Puskesmas yang 

sudah menerapkan program tersebut adalah Puskesmas yang mendapatkan 

pelatihan dari DKK. Pada pelatihan tersebut, setiap Puskesmas mendelegasikan 

wakilnya yaitu dokter dan koordinator program. Untuk pelaksanaan program, 

komunikasi yang dilakukan pada saat pelatihan yaitu dari petugas DKK kepada 

semua peserta pelatihan. Puskesmas juga dibekali dengan buku pedoman 

Puskesmas santun lanjut usia bagi petugas dari Kementrian Kesehatan.  

Berdasarkan survey dan wawancara penulis dengan koordinator program 

Puskesmas santun Lansia yaitu dr Novi Endah pada tanggal 25 Maret 2015, pukul 

11.00 WIB di Puskesmas Mijen Kota Semarang bahwa Puskesmas Mijen telah 

melaksanakan kebijakan program santun lanjut usia sejak tahun 2009. Puskesmas 

juga pernah menjadi Puskesmas percontohan dalam program Puskesmas santun 

Lansia. Namun dalam pelaksanaan implementasi masih ditemukan berbagai 

masalah. Berdasarkan SP3 program kesehatan Lansia, Data presentase cakupan 

pelayanan kesehatan pra Lansia dan presentase cakupan pelayanan kesehatan 

Lansia pada tahun 2014 masih dibawah target yang telah ditentukan oleh DKK. 
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Jumlah cakupan pelayanan di Puskesmas Mijen untuk pra Lansia sebesar 23,33% 

atau 3838 pasien dan pelayanan untuk Lansia 54,86% atau 3080 pasien. Petugas 

loket pendaftaran dan pengambilan obat masih bergabung dengan pasien lainnya. 

Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah mengeluarkan Standard Operational 

Procedure (SOP) resmi untuk panduan pelaksana program Puskesmas santun 

Lansia. (Puskesmas Mijen) . 

Variabel sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi pelaksana, serta 

struktur birokrasi mempengaruhi suatu pelaksanaan program dan sesuai dengan 

teori Gorge C. Edwards III yang dianggap cocok untuk mengatasi masalah 

implementasi kebijakan. Gorge C. Edwards III mengatakan bahwa suatu 

implementasi program akan berjalan dengan baik jika faktor sumber daya, 

komunikasi, sikap/disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi terkoordinasi 

dengan baik. Sementara itu, suatu program yang cemerlang mungkin juga akan 

mengalami kegagalan jika program tersebut kurang diimplementasikan dengan 

baik oleh parapelaksana program (Indiahono D, 2009 : 31).  

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang implementasi program Puskesmas santun Lansia di Puskesmas Mijen 

Kota Semarang. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, Puskesmas Mijen sudah menerapkan 

kebijakan program santun lanjut usia selama 6 tahun atau sejak tahun 2009 dan 

pernah menjadi Puskesmas percontohan untuk program Puskesmas santun Lansia. 
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Namun pada kenyataannya penerapan program Puskesmas santun Lansia belum 

mencapai target yang telah ditentukan. pada tahun 2014 Jumlah cakupan 

pelayanan untuk pra Lansia sebesar 23,33% dan Lansia 54,86%. Sedangkan target 

yang ditetapkan pada buku pedoman Puskesmas santun lanjut usia bagi petugas 

yaitu, cakupan pelayanan kesehatan pra Lansia sebesar 35% dan Lansia sebesar 

65%. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut 

“Bagaimanakah Implementasi Program Puskesmas Santun Lansia yang telah 

dilaksanakan di Puskesmas Mijen?” 

 

1.3 TUJUAN  

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis implementasi kebijakan program Puskesmas santun Lansia 

yang telah dilaksanakan di Puskesmas Mijen  

1.3.2 Tujuan khusus  

1. Menjelaskan tentang bagaimana komunikasi dalam implementasi 

kebijakan program Puskesmas santun lanjut usia. 

2. Menjelaskan tentang ketersediaan sumber daya dalam implementasi 

kebijakan program Puskesmas santun lanjut usia. 

3. Menjelaskan tentang disposisi/ sikap dari pelaksana program Puskesmas 

usia lanjut dalam implementasi kebijakan program Puskesmas santun 

lanjut usia. 

4. Menjelaskan tentang struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan 

program Puskesmas santun lanjut usia. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif tentang 

implementasi program kebijakan santun lanjut usia dan penelitian ini diharapkan 

menjadi percontohan bagi Puskesmas lain yang ingin menerapkan program santun 

lanjut usia. 

 

1.5  KEASLIAN PENELITIAN  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian  

No Judul Penelitian Nama 

Penelitian 

Tahun dan 

tempat 

penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Evaluasi 

Pelaksanaan 

Program 

Kesehatan Usia 

Lanjut di 

Puskesmas Se-

Kabupaten 

Sleman 

Purwata 2001 

Puskesmas 

Se-

Kabupaten 

Sleman 

Jenis 

Penelitian : 

Evaluatif 

(deskriptif 

eksploratif) 

Sampel : 

kepala 

Puskesmas, 

koordinator 

Program 

Usila, Tokoh 

Masyarakat 

 

Program 

kesehatan usia 

lanjut sudah 

berjalan di 

semua 

Puskesmas se-

Kabupaten 

Sleman dan 

telah memiliki 

koordinator 

program. 

Pengetahuan 

koordinator 

program masih 

sangat kurang. 

Kebijakan 

pemerintah 

sudah 

dilaksanakan. 

Sedangkan 

lintas sektor 

belum. 

2.  Analisis 

Implementasi 

Program 

Familia 

Endah 

Triyani 

2014 

Puskesmas 

Bangetayu 

Jenis 

Penelitian : 

Kualitatif  

Ketersediaan 

sumber 

daya masih 
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kebijakan Santun 

Lanjut usia di 

Puskesmas 

Bangetayu Kota 

Semarang tahun 

2014 

Kota 

Semarang 

sangat terbatas 

sehingga beban 

kerja petugas 

masih tinggi. 

Koordinasi 

antara DKK 

dengan petugas 

serta petugas 

lintas sektor 

masih kurang. 

3.  Implementasi 

Kebijakan 

Bantuan 

Kesejahteraan 

Lanjut usia Di 

Kecamatan 

Tanimbar Selatan 

Kabupaten 

Maluku Tenggara 

Barat 

 

Ivo 

Rangkoly 

2010 

Kecamatan 

Tanimbar 

Selatan 

Kabupaten 

Maluku 

Tenggara 

Barat 

Jenis 

penelitian 

Kualitatif, 

Sampel acak 

(random 

sampling). 

Aspek 

kapabilitas dan 

tenaga kerja 

belum berjalan 

dengan baik, 

masih 

minimnya 

sarana dan 

prasarana 

pendaping, 

anggaran sudah 

mencukupi. 

 

Tabel 1.2 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

No Perbedaan Purwata Familia Endah 

Triyani 
Ivo Rangkoly Intan 

Aistyawati 

1. Judul Evaluasi 

Pelaksanaan 

Program 

Kesehatan 

Usia Lanjut di 

Puskesmas 

Se-Kabupaten 

Sleman 

Analisis 

Implementasi 

Program 

kebijakan Santun 

Lanjut usia di 

Puskesmas 

Bangetayu Kota 

Semarang tahun 

2014 

Implementasi 

Kebijakan 

Bantuan 

Kesejahteraan 

Lanjut usia Di 

Kecamatan 

Tanimbar 

Selatan 

Kabupaten 

Maluku 

Tenggara Barat 

 

Analisis 

Implementasi 

Program 

kebijakan 

Santun Lanjut 

usia di 

Puskesmas 

Mijen 

Semarang 

2. Waktu dan 

Tempat 

Tahun 2001 

Puskesmas 

Se-Kabupaten 

Sleman 

Tahun 2014 

Puskesmas 

Bangetayu Kota 

Semarang 

Tahun 2010 di 

Kecamatan 

Tanimbar 

Selatan 

Kabupaten 

Puskesmas 

Mijen Kota 

Semarang 
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Maluku 

Tenggara Barat 
3. Rancangan 

penelitian 

Jenis 

Penelitian : 

Evaluatif 

(deskriptif 

eksploratif) 

Sampel : 

kepala 

Puskesmas, 

koordinator 

Program 

Usila, Tokoh 

Masyarakat 

 

Jenis Penelitian : 

Kualitatif, 

wawancara 

terstruktur, 

informan utama 

dinas kesehatan 

Kota Semarang 

Jenis penelitian 

Kualitatif, 

Sampel acak 

(random 

sampling). 

Jenis 

penelitian: 

Kualitatif 

dengan model 

Survey 

deskriptif, 

wawancara 

tak 

berstruktur, 

informan 

utama 

Puskesmas 

 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN  

1.6.1 Lingkup Keilmuan 

Materi yang dijadikan dasar dalam penelitian ini merupakan ilmu 

kesehatan Masyarakat bidang Administrasi dan Program Kesehatan khususnya 

berhubungan dengan proses implementasi kebijakan program kesehatan. 

1.6.2 Lingkup Masalah  

Masalah yang dibatasi dalam penelitian adalah dari aspek strategi 

implementasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi pelaksanaan program 

untuk implementasi kebijakan program Puskesmas santun Lansia di Puskesmas. 

1.6.3 Lingkup sasaran  

Sasaran penelitian adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Puskesmas 

Mijen Kota Semarang. 

1.6.4 Lingkup Lokasi 

Lokasi penelitian yaitu di wilayah Kota Semarang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Lanjut usia 

2.1.1.1 Definisi Lanjut Usia 

Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Ada 

Lansia potensial dan ada Lansia tak potensial. Lansia potensial adalah Lansia 

yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan 

barang atau jasa. Lansia tak potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari 

nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain (UU No 13 Tahun 

1998 bab 1 pasal 1 ayat 2). 

Secara fisik orang lanjut usia mengalami kemunduran fungsi alat tubuh, 

atau disebut juga dengan proses degeneratif. orang Lansia akan terlihat dari kulit 

yang mulai keriput, berkurangnya fungsi telinga dan mata, tidak dapat bergerak 

cepat lagi, cepat merasa lelah, rambut menipis dan memutih, mudah terserang 

penyakit karena daya tahan tubuh berkurang. secara psikologis Lansia menjadi 

mudah lupa, serta berkurangnya kegiatan interaksi (baik dengan anak-anak, 

saudara atau teman), mengalami rasa kesepian, kebosanan dan sebagainya (materi 

pelatihan konseling Lansia KEMENKES RI:75). 

2.1.1.2 Batasan Lanjut Usia 

Lanjut usia berdasarkan usia kronologis/biologis menjadi 4 kelompok 

yaitu usia pertengahan (middle age) antara usia 45 sampai 59 tahun, Lanjut usia 

(elderly) berusia antara 60 dan 74 tahun, Lanjut usia tua (old) usia 75-90 tahun, 
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dan usia sangat tua (very old) di atas 90 tahun WHO (1999). Menurut DepKes RI 

tahun 1999, umur dibagi 3 Lansia yaitu; 

a. Usia pra senelis atau Virilitas adalah seseorang yang berusia 45-49 tahun 

b. Usia lanjut adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih 

c. Usia lanjut resiko tinggi adalah seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih 

atau dengan masalah kesehatan. 

2.1.1.3 Tipe-tipe Lansia 

Tipe Lansia yaitu tipe optimis, tipe konstruktif, tipe dependen 

(keberuntungan), tipe defensif (bertahan), tipe militan dan serius, tipe 

pemarah/frustasi (kecewa akibat kegagalan dalam melakukan sesuatu ), serta tipe 

putus asa (benci pada diri sendiri) (Maryam S, 2008:34). 

Sedangkan menurut Lilik ma’rifatul (2011) mengatakan bahwa tipe Lanjut 

usia ada 5 yaitu : 

a. Tipe arif bijaksana. 

Kaya dengan hikmah pengalaman menyesuaikan diri dengan perubahan 

jaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, 

memenuhi undangan, dan menjadi panutan. 

b. Tipe mandiri  

Mengganti kegiatan kegiatan yang hilang dengan kegiatan-kegiatan baru, 

selektif dalam mencari pekerjaan, teman pergaulan, serta memenuhi undangan. 

c. Tipe tidak puas 

Konflik lahir batin menentang proses ketuaan, yang menyebabkan 

kehilangan kecantikaan, kehilangan daya tarik jasmaniah, kehilangan kekuasaan, 
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status, teman yang disayangi, pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, menuntut, 

sulit dilayani dan pengkritik. 

d. Tipe pasrah  

Meneriama dan menunggu nasib baik, mempunyai konsep habis gelap 

terbitlah terang, mengikuti kegiatan beribadah, ringan kaki,pekerja apasaja yang 

dilakukan. 

e. Tipe bingung 

Kaget, kehilangan pribadi, mengasingkan diri, merasa minder, menyesal, 

pasif, mental, sosial dan ekonominya. 

2.1.1.4 Masalah Kesehatan Lansia 

Masalah kesehatan Lansia cukup luas dan bervariasi. Secara umum dapat 

disebutkan seperti terjatuh (accidental falls), easy fatiguability, acute confusion, 

chest pain, sesak (dyspnoe on exertion), oedema of the lower limbs, locatlized 

motor weakness, back pain, pain ful hip joint, urinary in continence, altered 

bowel habits, impaired visual acuity, sakit kepala (headaches), gatal-gatal 

(pruritus), dan gangguan tidur (sleep disorder. Lansia juga termasuk salah satu 

yang rentan terhadap penyakit, seperti penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif 

yang sering diderita oleh Lansia seperti rematik, diabetesmilitus, jantung, dan 

ganguan ginjal (Bustan M.N, 2007: 217) 

2.1.1.4.1 Penyakit Degeneratif 

Penyakit tidak menular adalah penyakit yang dianggap tidak dapat 

disebarkan dari seseorang terhadap orang lain sehingga bukan merupakan sebuah 

ancaman terhadap orang lain (Anies, 2006 :8). 
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Selain itu Penyakit Tidak Menular disebut juga new communicable disease 

karena dianggap dapat menular melalui gaya hidup dimana gaya hidup dapat 

menyangkut pola makan, kehidupan seksual dan komunikasi global. Inti atau 

substansi dalam epidemiologi penyakit tidak menular adalah ditemukannya 

penyebab dalam hal ini atau yang dipakai adalah istilah ditemukannya faktor 

resiko sebagai faktor penyebab. Dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis 

mengalami penurunan akibat proses degeneratif (penuaan) sehingga penyakit 

tidak menular banyak muncul pada usia lanjut. Selain itu masalah degeneratif 

menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular. 

Penyakit tidak menular pada Lansia di antaranya hipertensi, stroke, diabetes 

mellitus, jantung, gagal ginjal dan rematik (Santika, 2013: 9-11) 

2.1.1.4.2  Diabetes Militus 

Diabetes militus atau disingkat Diabetes adalah gangguan kesehatan yang 

berupa kumpulan gejala yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula (glukosa) 

darah akibat kekurangan ataupun resistensi insulin (Bustan M.N, 2007 : 100). 

Penyakit diabetes militus juga sering dikenal dengan penyakit kencing 

manis atau kencing gula. Lebih kurang dua ribu tahun yang lalu, dua ahli 

kesehatan yunani, yaitu Celcus dan Areteus, memberikan sebutan diabetes pada 

orang yang menderita banyak minum dan banyak kencing. Oleh karena itu, 

sampai saat ini penderita “banyak minum” dan banyak kencing” tersebut, dalam 

dunia kedokteran, dikenal dengan istilah Diabetes Militus (DM) (Anies, 2006: 

37). 
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2.1.1.4.2.1 Jenis Diabetes 

Melihat faktor etiologisnya diabetes militus dikenal 2 jenis utama yaitu 

DM tipe 1 dan DM tipe 2.  

1. DM tipe 1  

 DM tipe (Tipe IDDM) disebabkan oleh gangguan sel beta pankreas. DM 

ini berhubungan dengan antibodei berupa Islet Cell Antibodies (ICA), Insulin 

Autoantibodies (IAA), dan Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies (GADA). 

Anak-anak penderita IDDM 90% mempunyai jenis antibodi. Ada juga jenis 

lainnya seperti Gestational Diabetes. Pada DM tipe 1 terjadi destrusi sel beta, 

ditandai dengan defisiensi insulin absolut. 

2. DM tipe 2  

DM tipe 2 (DDM) terjadi dari bervariasi sebab, dari dominasi insulin 

resisten relatif sampai  defek sekresi insulin. Sebagai tabel perbandingan DM tipe 

1 dan tipe 2 dapat dilihat dalam 1.3 

Tabel 2.1 Perbandingan DM tipe 1 dan tipe 2 

DM tipe 1 DM tipe 2 

- Sel  pembuat insulin rusak 

- Mendadak, berat dan fatal 

- Umumnya usia dibutuhkan 

seumur hidup 

- Bukan turunan tapi autoimun 

- Lebih sering dari tope 1 

- Faktor turunan positif 

- Muncul saat dewasa 

- Biasanya diawali (trigger) 

dengan kegemukan 

- Komplikasi kalau tidak 

terkendali 
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2.1.1.4.2.2 Gejala  

Gejala DM tipe 1 muncul secarara tiba-tiba pada saat usia anak-anak, 

sebagai akibat kelainan genetika sehingga tubuh tidak memproduksi insulin 

dengan baik. Gejala-gejala yang dapat dijumpai adalah: 

a. Sering kencing dan jumlah banyak 

b. Terus menerus timbul rasa haus (polidipsi) dan lapr (polifagi) 

c. Berat badan turun,penderita semakin kurus 

d. Penglihatan kabur 

e. Meningkatnya kadar gula dalam darah dan air seni (urine) 

DM tipe ini cenderung di derita oleh mereka yang berusia di bawah 20 

tahun. Sedangkan DM tipe 2 timbul secara perlahan sampai menjadi gangguan 

yang jelas. Pada tahap awal mirip pada DM tipe 1 yaitu: 

a. Sering kencing  

b. Terus menerus merasa haus dan lapar 

c. Kelelahan berkepanjangan tanpa diketahui penyebab lain secara pasti  

d. Mudah sakit yang berkepanjangan 

Gejala lain dapat timbul antara lain adalah : 

a. Penglihatan kabur  

b. Luka lama atau bahkan tidak kunjung sembuh sampai membusuk 

c. Kaki terasa kebas, geli, atau terasa terbakar 

d. Infeksi jamur pada saluran reproduksi perempuan  

e. Impotensi pada laki-laki 
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DM tipe 2 biasanya terjadi pada mereka yang telah berusia di atas 40 

tahun, meskipun saat ini prevalensinya pada remaja dan anak-anak semakin 

tinggi. 

a. Gangguan penglihatan, berupa pandangan yang kabur sehingga penderita 

sering ganti-ganti kaca mata 

b. Gatal-gatal dan bisul. Gatal-gatal biasanya dirasakan pada lipatan kulit 

ketiak, payudara, dan alat kelamin 

c. Gangguan saraf tepi (perifer), berupa kesemutan, terutama pada kaki dan 

terjadi malam hari. 

d. Rasa tebal pada kulit, sehingga kadang-kadang penderita lupa memakai 

sandal atau sepatu 

e. Gangguan fungsi seksual, berupa gangguan ereksi 

f. Keputihhan pada penderita perempuan, akibat daya tahan menurun (Anies, 

2006 : 41-43) 

Sebagai pedoman dalam diagnosis DM, WHO mengeluarkan panduan 

diagnosis DM, sesuai Tabel 2.2  

Tabel 2.2 Pedoman diagnosis DM 

Jenis Pemeriksaan Nilai Normal 

Diabetes: 

a. Glukosa puasa 

b. Glukosa 2 jam pp 

 

 = 7.mmol/l (126 mg/dl), atau  

 = 11.1 mmol/l (200 mg/dl) 

Impared Glucose tolerance (IGT) 

c. Glukosa puasa 

 

 < 7.0 mmol/l (126 mg/dl), dan 
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d. Glukosa 2 jam pp  = 7.8 mmol/l dan < 11.1 mmol/l 

(140 mg/dl dan 2000 mg/dl) 

Impaired fasting Glucose (IFG) 

e. Glukosa puasa  

f. Glukosa 2 jam pp 

 

 6.1 – 6.9 mmol/l (110-125 

mg/dl) 

 Dan < 7.8 mmol/l (140 mg/dl) 

   

+ Glukosa plasma vena 2 jam setelah 75 gram glukosa 

*jika 2 jam pp tidak diukur, satatus diabetes tidak jelas, dan IGT tidak bisa 

dikeluarkan 

Sumber: Definition and Diagnosis of DM and Intermediate 

Hyperglycemia;WHO.2006 

 

2.1.1.4.2.3 Risiko Diabetes 

 Berbagai bentuk faktor risiko DM, seperti modified dan unmodified risk 

faktors, risiko sosial, ekonomi, lingkungan, genetik dan gizi. Risiko lingkungan 

DM berkaitan dengan faktor-faktor : 

a. Geografic Variation (ditemukan variasi geografis di berbagai bagian 

negeri di Cina) 

b. Temporal Variation 

c. Migrant risk in new environment (ditemukan pada kelompok migran cina 

dan jewis) 

2.1.1.4.3  Gagal ginjal 

Salah satu fungsi ekskresi ginjal adalah mengekskresikan produk akhir 

Nitrogen dari metabolisme protein, terutama urea, asam urat dan kreatinin. 

Semakin tinggi kadar kreatinin pada darah menunjukkan menurunnya fungsi 
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ginjal. Nilai normal kreatinin dalam  darah manusia kurang dari 1,2 mg/dl. 

Tingginya tingkat kreatinin menunjukkan jatuh laju filtrasi glomerulus dan 

sebagai akibat penurunan kemampuan ginjal mengekskresikan produk limbah. 

Kegagalan ginjal ini dapat terjadi secara mendadak (gagal ginjal akut) maupun 

yang terjadi secara perlahan (gagal ginjal kronik) dan sudah menyebabkan 

gangguan pada organ tubuh atau sistem dalam tubuh lain. Hal ini terjadi karena 

racun-racun yang seharusnya dikeluarkan oleh ginjal tidak dapat dikeluarkan 

karena rusaknya ginjal (Ratnawati, 2014: 49). 

Gagal ginjal kronik (GGK) adalah penyimpangan progresif, fungsi ginjal 

yang tidak dapat pulih dimana kemampuan tubuh untuk mempertahankan 

keseimbangan metabolik dan cairan dan elektrolit mengalami kegagalan, yang 

mengakibatkan uremia. Penyebab dari gangguan ginjal kronik disebabkan oleh 

glomerulonefritis kronis, pielonefritis, hipertensi takterkontrol, lesi herediter 

seperti pada penyakit polikistik, kelainan vaskular, obstruksi saluran kemih, 

penyakit ginjal sekunder akibat penyakit sistemik (diabetes), infeksi, obat-obatan, 

atau preparat toksik. Sedangkan gagal ginjal akut (GGA/ARF) adalah kehilangan 

fungsi ginjal yang mendadak dan fungsi ginjal hampir hilang semuanya 

disebabkan oleh kegagalan sirkulasi renalis atau disfungsi glomerular atau tabulus 

(Diane C. B, 2000: 166-171). 

Penyebab GGA adalah : 

1. Hipovolemia: Pendarahan, Dehidrasi, Muntah, Diare, Pengisapan 

lambung, Diabetes militus, diabetes insipides, luka bakar, sirosis, 

pemakaian diuretik yang tidak sesuai, peritonis. 
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2. Penurunan curah jantung : gagal jantung kongesif, infarnk miokard, 

tamponade jantung, disritma. 

3. Vasodilatasi sistemik: Sepsis, asidosis, anafikalis. 

4. Hipotensi dan hipoperfusi: gagal jantung, syok (Baradero M, 2009:110) 

Faktor Risiko yang berpengaruh terhadap tingginya angka kematian dapat 

dibagi menjadi: 

1. Faktor risiko kronik (utama): usia tua, DM, Atherosclerotic Cardio 

Vascular Disease (ASCVD), atau Penyakit Ginjal Kronik ( PGK). 

2. Faktor risiko kronik (tambahan): hipertensi, obesitas, pasca stroke, HIV, 

kanker, kadar bilirubin darah meningkat. 

3. Faktor risiko akut: hipovolemi, hipotensi, obat nefrotoksik, SIRS, sepsis, 

tindakan bedah risiko tinggi. 

Dari faktor risiko di atas, pasien dapat digolongkan menjadi: 

a. Kelompok risiko tinggi bila: 1 faktor risiko akut + 1 faktor risiko kronik 

utama, 1 faktor risiko akut + 2 faktor risiko kronik tambahan, 2 faktor 

risiko akut. 

b. Kelompok risiko rendah bila: 1 faktor risiko akut atau 1 faktor risiko 

kronik utama, Beberapa faktor risiko kronik utama tanpa faktor risiko 

akut, Beberapa faktor risiko kronik utama dan tambahan tanpa faktor 

risiko akut (Surachtono, 2010:59) 

2.1.1.4.4 Rematik 

Istilah rematik berasal dari ilmu kedokteran kuno di Yunani, yaitu 

rheumaticos atau rheumatismos dalam bahasa Latin. Kata asalnya, yaitu 
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“rheuma” yang berarti “mengalir (ke bawah)”. Secar umum, orang selalu 

mengidentifikasikan perasaan nyeri, sakit, serta kaku pasa otor, persendian, 

tulang, dan ligamen (jaringan ikat) dengan istilah rematik. Rematik termasuk 

dalam kelompok penyakit reumatologi yang menunjukan sesuatu kondisi dengan 

nyeri dan kaku yang menyerang anggota gerak atau sistem muskuloskeleton, yaitu 

sendi, otot, tulang, maupun jaringan di sekitar sendi (Hembing wijaya kusuma 

2006 : 1) 

2.1.1.4.4.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Rematik 

Faktor yang mempengaruhi munculnya rematik tergantung pada jenis 

rematiknya. Serangan pada jenis rematik yang satu dipengaruhi oleh faktor yang 

berbeda dengan jenis rematik lainnya. Rematik tidak hanya menyerang Lanjut 

usia, tetapi menyerang tanpa memandang batas usia. Banyak jenis rematik yang 

belum diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa faktor resiko yang 

mempengaruhi. Berikut beberapa hal yang mempengaruhi timbulnya serangan 

rematik(Kusuma, W.H, 2006 : 3-5). 

1. Infeksi 

Rematik pada persendian disebabkan adanya infeksi virus atau bakteri 

yang dapat mengakibatkan rasa sakit mendadak. Tanda-tandanya berupa demam, 

nyeri pada persendian tulang dan otot, disertai dengan peradangan (seperti 

bengkak, panas, dan bercak-bercak merah pada kulit). 

2. Pekerjaan 

Sikap badan yang salah dalam melakukan perkerjaan sehari-hari 

memudahkan timbulnya rematik nonartikular. Mengangkat beban berat dari lantai 
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dengan membungkuk, dapat mengakibatkan sakit pinggang. Pada pemain tenis, 

karena sering melakukan pukulan back hand yang keras atau cedera lain, dapat 

menimbulkan rasa nyeri dan peradangan pada jaringan otot siku lengan yang 

disebut dengan tennis elbow. 

3. Makanan 

Tidak semua jenis rematik dipengaruhi oleh faktor makanan. Rematik gout 

atau asam urat merupakan satu-satunya jenis rematik yang serangannya sangat 

dipengaruhi oleh pola makanan. Mengkonsumsi makanan yang banyak 

mengandung purin dapat meningkatkan kadar asam urat, yang menyebabkan 

terjadinya pengkristalisasian dalam sendi.  

4. Gangguan Imunitas  

Beberapa jenis rematik disebabkan oleh disfungsi imun, seperti pada 

rheumatoid artritis yang penyebab utamanya diduga karena faktor autoimunitas 

(reaksi kekebalan karena proses dalam tubuh sendiri). Umumnya, disfungsi imun 

autoimunitas juga terjadi pada penyakit lupus, yaitu systematic lupus 

erythematosus (SLE). Jika menyerang sendi, penyakit ini akan mengakibatkan 

nyeri, pembengkakan, dan kaku. Pada autoimunitas, tubuh menghasilkan antibodi 

yang melawan sel-selnya sendiri. Kompleks antigen-antibodi yang terbentuk 

dapat menekankan imunitas tubuh yang normal dan merusak jaringan sehingga 

dapat menghantam sendi-sendi. 

5. Kelenjar/hormon 

Ketika wanita mendekati masa menopouse, akan mengalami penurunan 

fungsi ovarium secara alamiah. Osteoporosis atau keropos tulang merupakan jenis 
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rematik yang lebih banyak mengenai wanita yang telah menopouse. Kurangnya 

hormon estrogen setelah menopouse akan memperburuk masa tulang yang sudah 

berkurang karena usia. Wanita yang belum menopouse tidak terserang rematik 

gout karena masih memiliki cukup hormon estrogen yang membantu 

mengeluatkan asam urat dari darah ke urin. 

6. Faktor usia 

Tidak semua jenis rematik dipengaruhi oleh proses ketentuan (proses 

degeneratif). Ada juga rematik yang menyerang anak-anak dan usia muda, seperti 

juvenille reumatoid artritis yang menyerang usia 4-15 tahun dan Systemic Lupus 

Erythematosus (SLE) pada wanita muda. Jenis rematik yang diduga dipengaruhi 

oleh proses degeneratif atau ketuaan adalah osteoartitis atau pengapuran karena 

karena labih banyak menyerang usia di atas 50 tahun. 

7. Faktor genetik 

Faktor genetik atau keturunan hanya berpengaruh pada beberapa jenis 

rematik tertentu, tidak pada semua jenis rematik, misalnya pada ankylosing 

spondylitis. Jenis rematik artikuler ini menyerang tulang belakang yang 

disebabkan oleh gen HLA-B27 yang terdapt dalam tubuh penderita. Faktor 

genetik juga berpengaruh pada nodus heberden, yaitu salah satu bentuk kelainan 

dari osteoartritis. 

8. Psikologis  

Defresi, sters, dan beban kecemasan yang disertai dengan kelelahan dan 

ketidak mampuan menangani tuntutan fisik dapat mempengaruhi timbulnya 

penyakit rematik. Rasa nyeri yang merupakan gejala kompleks rematik dapat 
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bertambah buruk dalam keadaan stres, defresi, dan gelisah. Kasus rematik yang 

disertai dengan kecemasan merupakan hal yang nyata, seperti pada fibrositis, jenis 

rematik nonartikuler yang dipicu oleh tekanan psikis atau faktor kejiwaan. 

9. Lingkungan 

Kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat mempengaruhi penyakit 

rematik. Perencanaan lingkungan yang mengandung radikal bebas, seperti logam 

berat dan zat aditif/bahan kimia dalam makanan dapat masuk ke dalam tubuh 

sebagai racun dalam darah. Jika darah dibebani oleh sisa buangan atau racun maka 

kandungan oksigen dan unsur nutrisi menjadi kecil. Akibatnya, perbaikan jaringan 

tidak efisien. Racun dalam darah tersebut dapat memperburuk kerusakan jaringan 

tubuh dan memunculkan gejala artritis.  

2.1.1.4.4.2 Jenis-Jenis Rematik 

Jenis rematik dapat dibedakan menjadi kelompok besar, yaitu rematik 

artikuler dan rematik nonartikuler. Rematik artikuler atau artritis (radang sendi) 

merupakan gangguan rematik yang berlokasi pada persendian, diantaranya 

meliputi artritis reumatoid, osteoartritis, gout artritis. Rematik non artikuler atau 

ekstra artikuler, yaitu gangguan rematik yang disebabkan oleh proses di luar 

persendian, diantaranya meliputi bursitis, fibrositis, back pain, dan sciatika. 

Berikut beberapa jenis rematik. 

1. Rematik artikuler (artritis) 

a. Osteoartritis 

Osteoartritis merupakan bentuk gangguan artritis yang umumnya terjadi. 

Biasanya, osteoartritis lebih banyak menyerang usia lanjut (50 tahun ke atas) dan 
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orang dengan berat badan berlebih (obesitas). Ganguan osteoartritis atau disebut 

juga rematik karena pengapuran terjadi secara degeneratif, yaitu terjadi secara 

perlahan-lahan selama beberapa waktu. Pada osteoartritis, terjadi proses 

pengapuran yang merusak tulang rawan di sekitar tulang sehingga menjadi tipis 

dan kemudian tumbuh tulang baru disekitar sendi yang terserang. Akibatnya, 

pinggir sendi bersangkutan kehilangan pembungkus halus kartilago. Tumbuhnya 

tulang di sekirat sendi akan mengganggu gerakan dan menyebabkan sakit jika 

sendinya aktif. Tulang rawan muda, yang tumbuh dan berfungsi sebagai bantalan 

antar tulang, mulai menua pada pertengahan umur 20 tahunan. Selanjutnya, secara 

perlahan akan kehilangan kelenturannya. Tulang rawan ini akan menyusut ketika 

berusia memasuki 50-60 tahunan, disertai dengan rasa sakit dan nyeri. 

Osteoartritis terutama menyerang sendi-sendi yang mendukung berat badan, yaitu 

pinggul, pinggang bawah, paha, lutut, dan sendi-sendi ibu jari kaki. Selain itu, 

dapat juga menyerang daerah bawah leher bagian belakang dan tulang punggung 

(spondilosis), serta pangkal ibu jari pergelangan tangan.  

Gejala umum osteoartritis diantaranya nyeri sendi, sakit sendi selama 

perubahan cuaca atau setelah latihan, dan ada tekanan pada sendi. Selain nyeri 

sendi, sendi juga terasa kaku di pagi hari atau setelah bangun tidur dan istirahat. 

Biasanya, rasa kaku ini menghilang jika mendapat latihan. Gejala lainnya adalah 

sendi berbunyi atau berderak apabila digerakan (krepitasi), adanya kontraksi otot 

yang menghambat gerakan, bengkak, dan peradangan. Jika menyerang tangan, 

dapat mengubah bentuk sendi, menjadi merah karena peradangan, bengkak, lunak 

dan akhirnya mati rasa.  
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b. Artritis reumatoid 

Artritis reumatoid merupakan pembengkakan jaringan ikat yang 

menyerang persendian kaki dan tangan. Penyakit ini lebih banyak menyerang 

kaun wanita, hampir tiga kali lipat dari pria, terutama usia 30-50 tahun. Penyebab 

utamnya diduga karena gangguan autoimunitas dan berhubungan dengan faktor 

infeksi, genetis, dan endokrin. 

c. Gout artritis (asam urat) 

Gout artritis berhubungan dengan tingginya kadar asam urat serum. 

Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan sendi hal ini terjadi karena adanya 

penumpukan kristal MSUM di persendian, timbulnya kristal di persendian ini 

akan menimbulkan peradangan sendi, lalu memicu timbulnya rematik gout akut 

(Misnadiarly 2007 : 20). 

2. Rematik non-artikuler 

Berikut beberapa jenis rematik non-artikuler 

a. Bursitis  

Bursitis merupakan peradangan bursa yang menimbulkan rasa sakit pada 

satu atau lebih kantong yang berisi cairan penutup dan pelindung ujung tulang. 

Daerah yang biasanya terserang bursitis meliputi bagian bawah otot bahu, siku, 

sendi panggul, tempurung lutut dan tumit. Bursitis dapat menular jika diakibatkan 

oleh infeksi luka atau masuknya bakteri pada kulit di atas bursa. Gejala bursitis 

tergantung dengan daerah yang diserang, pada bahu menimbulkan rasa yang 

menjalar kebawah, yaitu pada lengan dan mengganggu gerakannya, atau keatas 

yaitu ke leher.  
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b. Tendinitis 

Tendinitis merupakan rasa sakit yang disebabkan karena perdangan tendon 

dan penempelan otot ke tulang. Selain itu dapat juga disebabkan oleh gangguan 

muskuloskeletal lain, postur tubuh yang buruk, perkembangan tubuh yang 

abnormal, cedera yang mengakibatkan tendon/urat terlepas. Umumnya terjadi di 

pada bahu, pinggul, atau urat lutut. 

 

2.1.2 Implementasi Kebijakan 

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk 

menunjukan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, 

maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang 

kegiatan tertentu. Satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, 

adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian 

mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan karena 

kebijakan merupakan suatu persoalan tertentu. Hal ini dilakukan karena kebijakan 

merupakan suatu proses yang mencangkup pula tahap implementasi dan evaluasi 

sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan 

menjadi kurang memadai (Winarno B, 2007:16-18). 

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam 

proses kebijakan kerenan kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila 

diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar 

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Secara umum istilah 

implementasi dalam kamus Besar bahasa Indanesia berarti pelaksana atau 
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penerapan. Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran 

kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada 

kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan 

kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output 

dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga 

dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Erwan A, 2012 

:21).  

2.1.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Keberhasian implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel 

atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama 

lain. Beberapa teori tentang implementasi seperti teori dari Gorge C. Edwards III 

(1980), Van Meter dan Van Horn (1975), dan Merielle S. Grindle (1980). 

 

2.1.2.1.1 Teori Merielle S. Grindle (1980) 

Grindle berpendapat bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu 

kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan 

sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas 

implementasi mencangkup terbentuknya “a police delivery system”, dimana 

sarana-sarana tertentu dirancang dan dijadikan dengan harapan sampai pada 

tujuan-tujuan yang diinginkan. Keberhasialan implementasi dipengaruhi oleh dua 

variabel besar yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi 

( context fo implementation) variabel isi kebijakan ini mencagkup: (1) sejauh 

mana kepentingan kelompok sarana atau target groups termuat dalam isi 
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kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh targetn group termuat dalam isi 

kebijakan; (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) 

apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah 

menyebutkan implementornya dengan rimci; (6) apakan sebuah program 

didukung oleh sumber daya yang memadai (Winarno B, 2005) (Subarsono, 2007: 

146). 

Variabel lingkungan kebijakan mencangkup (1) beberapa besar kekuasaan, 

kepantingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibar dalam 

implementasi kebijalan; (2) karakteristik institusi dan rejiem yang sedang 

berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan reponsivitas kelompok sasaran. 

2.1.2.1.2 Teori Van Meter dan Van Horn (1975) 

Van Meter dan Van Horn  mengatakan ada tujuh variabel yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: standar dan sasaran kebijakan, 

kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan 

aktivitas, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

dan sikap pelaksana. 

1) Standar dan sasaran kebijakan  

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat 

direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi multi 

interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. 

2) Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan 

sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal. 

3) Sumberdaya  
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Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya 

manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non human 

resources). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program Jaringan 

Pengaman sosial (JPS) untuk kelomok miskin dipedesaan kurang berhasil karena 

keterbatasan kualitas aparat pelaksana. 

4) Hubungan antara organisasi 

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan 

dan koordinasi dangan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan 

kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 

5) Karakteristik badan pelaksana.  

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencangkup struktur 

birokrasi norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, 

yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 

6) lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi 

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; 

karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak ; bagaimana sifat 

opini publik yang ada dilingkungan; dan apakah elite politik mendukung 

implementasi kebijakan. 

7) Disposisi implementor 

Disposisi implementor mencakup 3 hal yang penting yakni; repons 

implementor terhadap kebijakan  yang akan mempengaruhi kemauannya untuk 
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melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan 

intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh 

implementor (Subarsono, 2005:89-100). 

 
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn 

(Sumber: Subarsono, 2005) 

 

 Model dari Meter dan Horn ini menunjukan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat 

mempengaruhi variabel yang lain, seperti: 

a. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi 

dan politik 

b. Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan 

pelaksana 

c. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi 

karakteristik badan pelaksana 

d. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi 

kinerja kebijakan 
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e. Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling 

mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana 

f. Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelasana 

g. Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelasana 

h. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan 

secara langsung (Indiahono D 2009, 40-41). 

 

2.1.2.1.3 Teori Gorge C. Edwards III (1980) 

Menurut teori Gorge C. Edwards III, Implementasi kebijakan merupakan 

proses yang krusial karena seberapa baliknya satu kebijakan kalau tidak 

dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang 

menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, 

bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika 

kebijakan itu tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan 

juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, 

perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan 

dengan baik. Evaluasi implementasi kebijakan menurut george C. Edward III, 

yaitu ada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasialan 

implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi 

dan struktur birokrasi (Indiahono D, 2009: 31) 

2.1.2.1.3.1 Komunikasi  

 Komunikasi yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan akan dapat 

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana 

program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan 
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sasaran dari program/kebijakan dapat diasosialisasikan sacara baik sehingga dapat 

menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program ini menjadi penting 

karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan 

mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program 

dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya (Indiahono D, 2009: 31). 

Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang 

efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan kebijakan dan 

perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-

keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus 

akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi 

banyak hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi 

pelaksanaan dan hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan 

kebijakan. Jika kebijakan-kebijakan ingin di implementasikan sebagaimana 

mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, 

melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (implementor) akan mengalami 

kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga 

akan mempunyai keleluasaan untuk melaksanakan pandangan-pandangan mereka 

sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin 

berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan 

yang seharusnya dijadikan acuan. 

Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan 

adalah persoalan konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan 
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membingungkan dan menghalangi staf administratif kebijakan secara efektif. 

Sementara itu, ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak 

konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan 

(Winarno B, 2012:178-179). 

2.1.2.1.3.1.1 Transmisi  

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus 

menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk 

pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam 

mentransmisikan perintah-perintah yang mengimplementasikan.  

Pertama, pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang 

dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan 

ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap 

komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan 

keleluasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan-

keputusan dan perintah-perintah umum. Kedua, informasi melewati berlapis-lapir 

birokrasi. Seperti kita ketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan 

cenderung sangat hierarkhis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas 

komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang 

ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana. Ketiga, 

penangkapan komunikasi dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan 

para pelaksana untuk mengtahui persyaratan-persyaratansuatu kebijakan. Kadang-

kadang para pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba menduga-

duga makna komunikasi-komunikasi yang sebenarnya (Winarno B, 2012:179). 
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2.1.2.1.3.1.2 Kejelasan 

Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana diinginkan, maka petunjuk 

pelaksana tidak harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tapi juga 

komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Dalam beberapa kasus para pelaksana 

sama sekali tidak memahami tujuan-tujuan suatu kebijakan atau persyaratan-

persyaratan operasional. Sedangkan dalam beberapa kasus lain, para pelaksana 

membuat usaha untuk mengeksploitasi kekaburan dalam komunikasi dengan 

tujuan membantu kebijakan-kebijakan atau badan-badan kepentingan mereka 

sendiri. Kurangnya kejelasan mungkin menimbulkan perubahan kebijakan yang 

tidak diharapkan karena kekaburan dieksploitasi untuk membantu kepentingan-

kepentingan tertentu. Selain itu, kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang 

suatu bidang diantara pejabat-pejabat tinggi mungkin akan membatasi kejelasan 

petunjuk-petunjuk yang mereka keluarkan. Kebijakan yang cenderung kabur 

sering membutuhkan kompromi yang besar mengenai hal-hal yang khusus agar 

dapat mencapai suatu kepuasan.  

Menurut Edwards Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana 

diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak harus diterima oleh para pelaksana 

kebijakan tapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Sering kali 

intruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak 

menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidak jelasan 

pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan 

akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan 

dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidak jelasan pesan komunikasi 
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kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para 

pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Suatu yang 

sering dihambat oleh instruksi-instruksi yang sangat spesifik menyangkut 

implementasi kebijakan. 

Enam faktor yang mendorong terjadinya ketidak jelasan komunikasi 

kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan 

untuk mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus 

mengenai tujuan-tujuan kebijakan. Masalah-masalah dalam memulai suatu 

kebijakanbaru, menghindari pertangguangjawaban kabijakan, dan sifat 

pembentukan kebijakan pengadilan (Winarno B, 2012:180). 

2.1.2.1.3.1.3 Konsistensi 

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah-

perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang 

disampaikan ke para  pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila 

perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan 

para pelaksana kebijkan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah-

perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para 

pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan 

mengimplementasikan kabijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada 

ketidak efektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar 

besar memungkinkan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan 

kebijakan (Winarno B, 2012:180) 
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2.1.2.1.3.2 Sumber daya 

 Sumberdaya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber 

daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. 

Sumberdaya manusia adalah kecangkupan baik kualitas maupun kuantitas 

implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya 

finansial adalah kecangkupan model investasi atas sebuah program/kebijakan. 

Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. 

Sebah kedalam implementor , kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan 

lambat dan seadanya. Sedangkan, sumberdaya finansial menjamin 

keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang 

memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan 

sasaran (Indiahono D, 2009: 31). 

 Sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan 

kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta 

keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang 

dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan-usulan di atas 

kertas guna melaksanakan pelayanan publik. 

2.1.2.1.3.2.1 Staf 

 Staf merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan 

kebijakan di lapangan. Beberapa hal penting bahwa jumlah tidak selalu 

mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan, berarti bahwa jumlah staf 

yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal 

ini disebebkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai 
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pemerintah ataupun staf, namun disisi yang lain kekurangan staf juga akan 

menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang 

efektif. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah adalah sedikitnya 

pejabat yang mempunyai keterampilan-keterampilan pengelolaan. Latihan-latihan 

atau training yang diberikan kepada para pelaksana ini sangat minim, sehingga 

kemampuan profesional mereka mengalami kenaikan yang cukup lambat. Karena 

itu perlunya kompetensi pengelolaan sebagai kriteria kenaikan pangkat, sebagai 

maksud untuk memberikan intensif guna memperoleh kecakapan-kecakapan 

tersebut. 

 Faktor lain adalah kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan 

administrator-administrator yang kompeten karena pada umumnya gaji, prestise 

dan jaminan kerja telah mendorong banyak orang untuk menghindari pekerjaan di 

birokrasi pemerintah. Namun demikian uang bukan merupakan jawaban terhadap 

kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul tetapi staf yang dibutuhkan mungkin 

benar-benar tidak ada dan suatu badan pemerintah harus menanamkan modalnya 

untuk pengembangan keahlian. 

2.1.2.1.3.2.2 Informasi 

 Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi 

kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, yang pertama yaitu informasi 

mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana perlu mengetahui 

apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan 

demikina para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan 

kebijakan. Bentuk kedua dari informasi yaitu data tentang ketaatan personil-



38 
 

 

 

personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana harus 

mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 

menaanti peratutan undang-undang atau tidak.  

 Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan 

kebijakan mempunyai beberapa konsekuensi langsung. Implementasi kebijakan 

juga seringkali membutuhkan informasi tentang ketaatan dari organisasi-

organisasi atau individu-individu dangan hukum. Akan tetapi data tentang 

ketaatan biasanya sulit diperoleh karena kurangnya staf yang mampu memberikan 

informasi mengenai ketidaktaatan hukum yang mungkin dilakukan. 

2.1.2.1.3.2.3 Wewenang 

 Terbatas atau kurangnya wewenang dalam melakukan suatu kebijakan bisa 

menjadi suatu hambatan. Namun bisa juga suatu badan mempunyai wewenang 

besar namun tidak efektif dalam menggunakan wewenang tersebut. Dalam hal 

efektifitas penggunaan wewenang sangat diperlukan.  

 Kurangnya wewenang yang efektif oleh para pejabat maka mereka 

membutuhkan kerjasama dnagan pelaksana-pelaksana lain jika mereka ingin 

melaksanakan program-program dengan berhasil. Lind blom menyatakan bahwa 

kewenangan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya kalau kita mengenal dua jalur 

dimana berbagai orang menggunakan metode kontrol. Pada jalur pertama, 

seringkali bila seseorang ingin menggunakan dan menerapkan berbagai metode 

kontrol (persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang 

akan dikontrolnya.  
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 Pada jalur kedua, pihak pengontrol hanya kadang-kadang saja 

menggunakan metode tersebut untuk membujuk orang-orang yang di kontrolnya 

agar menaati peraturan yang ada dan mereka harus tunduk terhadapnya. Untuk 

jalur kedua ini, Lindblom menegaskan bahwa hanya jalur kedua yang menetapkan 

kewenangan. Dengan demikian maka kontrol tidak berarti kewenangan, sebab 

kewenangan ada hanya jika satu pihak bersepakat terhadap dirinya sendiri untuk 

menaati aturan yang ditemukan oleh pihak lain. Dari sini Lindblom 

mengemukakan ciri-ciri kewenangan, yakni : kewenangan selalu bersifat khusus, 

kewengangan baik suka rela maupun paksaan, merupakan konsensi dari mereka 

yang bersedia tunduk, kewenangan itu rapuh dan kewenangan diakui karenan 

berbagai sebab. Sebab-sebab kewenangan terdiri dari dua hal pokok, yakni : 

pertama, sebagian orang beranggapan bahwa mereka lebih baik jika ada seseorang 

yang merintah. Kedua, kewenangan mungkin juga ada karena adanya ancaman, 

teror, dibujuk, diberi keuntungan dan lain sebagainya. 

2.1.2.1.3.2.4 Fasilitas-fasilitas 

 Fasilitas fisik merupakan sumber-sumber kepentingan dalam implementasi 

karena merupakan sebagai faktor pendukung terlaksananya implementasi 

kebijakan yang efektif. Menurut Edwards bagaimana para pelaksana mendapatkan 

fasilitas dan perlengkapan yang mereka butuhkan? Penyediaan fasilitas yang 

layak untuk mendukung implementasi yang efektif tidaklah selalu mudah. 

Masyarakat seringkali menentang bahkan dengan mengkonsolidasikan diri untuk 

menentang bahkan dengan mengkondisikan diri untuk menentang pembangunan-

pembangunan fasilitas. Hal ini menunjukan bahwa penyediaan fasilitas bagi 
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implementasi kebijakan yang efektif tidaklah selalu mudah (Winarno B, 2012: 

181-188). 

2.1.2.1.3.3 Disposisi 

 Disposisi yaitu menunjukan karakteristik yang menempel erat kepada 

implementor kebijakan/program. Karakter yang paling dimiliki oleh implementor 

adalah kejujuran, komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara 

hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan 

implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam 

guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias 

dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang 

demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan kehadapan 

anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat 

dan terhadap implementor dan program/kebijakan (Indiahono D, 2009: 32). 

2.1.2.1.3.4 Struktur Birokrasi  

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek 

struktur birokrasi ini mencangkup dua hal penting pertama adalah makanisme, 

dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program 

biasnya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang 

dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan 

kerangka kerja yang jelas , sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh 

siapapun karena akan menjadi acuan dalam pekerjaannya implementor. 

Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal 

yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat 
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menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program 

secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur di desain secara ringkas 

dan flesibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan 

birokratis (Indiahono D, 2009:32). 

SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru 

yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan. Di samping itu, semakin lazim dari suatu 

organisasi,  semakin  besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.  

Birokrasi-birokrasi dimana SOP tidak sangat melekat karna badan yang baru atau 

tingkat pergantian personil yang tinggi mungkin lebih tanggap terhadap 

kebutuhan bagi cara-cara yang llazim untuk implementasi. Sementara itu, waktu 

yang lama dan perilaku yang ditentukan dengan jelas dalam undang-undang 

mungkin membantu dalam mengatasi cara lazim birokrasi yang tidak semestinya. 

Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP 

juga mempunyai manfaat. Organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan 

yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru 

ketimbang birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti di atas (Winarno 

B, 2012:207-209) 
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Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III 

(Sumber: Edward III,1980) 

 

2.1.3 Dasar Kebijakan Program Santun Lanjut usia 

Pradigma baru dalam pembangunan kesehatan melalui “Visi Indonesia 

Sehat 2010” menyebabkan terjadinya pergeseran dari pelayanan medis menjadi 

pemeliharaan kesehatan yang lebih menonjolkan aspek preventif dan promotif 

disamping upaya kuratif dan rehabilitatif yang ada. Setiap upaya penanggulangan 

masalah kesehatan akan lebih terfokus dalam menyehatkan keluarga dan 

masyarakat , dan dalam langkah-langkah pelaksanaannya lebih didasarkan pada 

kebutuhan masyarakat. Perencanaan otonomi daerah sejak Januari 2001, 

mempunyai arti bahwa tiap-tiap kabupaten/Kota mempunyai kewajiban dan 

fungsi untuk merencanakan, melaksanakan maupun melakukan evaluasi sendiri 

upaya kesehatan di daerahnya, yang tentunya disesuaikan dengan keadaan 

masalah yang ada, kesiapan sumber daya manusia maupun pemdanaannya. 
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Mengingat kebutuhan pelayanan kesehatan merupakan masalah utama 

bagi para lanjut usia, dengan strategi yang sudah disebutkan diatas, perlu 

dilakukan peningkatan upaya melalui pencegahan, pemelihataan dan peningkatan 

kesehatan, disamping upaya penyembuhan dan pemulihan. Salah satu bentuk 

upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan 

berupa peningkatan dan pengembangan kegiatan melaui “Strategi Puskesmas 

Santun Lanjut Usia”. 

Dasar hukum yang menjadi alasan perlunya perlakuan/penanganan khusus 

bagi kelompok penduduk lanjut usia adalah: 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun  1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia  

2. Undang-undang Nomor 52 Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

4.  Undang-undang Nomor 36 Tahun  2009 tentang Kesehatan  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan 

Tujuan dari kebijaka Puskesmas Santun lanjut usia yaitu mempunyai 

tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum yaitu meningkatnya mutu 

pelayanan kesehatan terhadap Lanjut usia dalam rangka mencapai indonesia sehat 

2010. 

Tujuan khusus: 



44 
 

 

 

1. Melakukan perencanaan lebih terarah dalam melaksanakan pelayanan 

kepada lanjut usia sesuai dengan kebutuhan setempat. 

2. Melakukan pelayanan proaktif serta pemberian pelayanan yang 

komprehersif dan lebih berkualitas bagi penduduk lanjut usia. 

3. Memberikan kemudahan pelayanan sebagai bentuk penghargaan 

kepada lanjut usia. 

4. Menurunkan angka kesakitan pada lanjut usia di wilayah kerja 

Puskesmas 

5. Mewujudkan lanjut usia yang produktif dan bahagia 

2.1.3.1 Puskesmas Santun Lanjut usia 

Puskesmas Santun Lanjut Usia merupakan bentuk pendekatan pelayanan 

proaktif bagi lanjut usia, untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan 

kemandirian lanjut usia. Pelayanan kesehatan kepada Lanjut usia dapat dilakukan 

di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Kelompok Lanjut Usia dan Juga oleh Bidan 

Desa. 

Puskesmas Santun Lanjut Usia adalah Puskesmas yang melakukan 

pelayanan kepada Lansia yang mengutamakan aspek promotif dan preventif di 

samping aspek kuratif dan rehabilitatif, secara proaktif, baik dan sopan serta 

memberikan kemudahan dan dukungan bagi Lansia.  Unsur-unsur sebagai berikut 

a. Proaktif: berupa pelayanan kesehatan pada saat kegiatan di kelompok 

lanjut usia yang melaksanakan kunjungan pada penderita yang dirawat di 

rumah. 
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b. Memberikan kemudahan proses pelayanan berupa fasilitas loket dan ruang 

pemeriksaan tersendiri di Puskesmas atau sesuai dengan kondisi setempat. 

c. Santun: pelayanan terhadap para lanjut usia dilakukan secara profesional 

dengan memberikan perlakuan sopan, hormat dan menghargai sosok insan 

yang lebih tua serta memberikan dukungan dalam rangka mendorong 

kemandiriannya untuk mencapai masa tua dengan derajat kesehatan yang 

optimal. 

d. Pelayana oleh tenaga profesional serta penatalaksanaannya 

dikoordinasikan oleh pengelola program lanjut usia di Puskesmas 

bekerjasama dengan unsur lintas sektor maupun swasta berasaskan 

kemitraan. 

e. Melaksanakan pelayanan dengan standar teknis pelayanan yang berlaku. 

2.1.3.2 Indikator Keberhasilan  

Beberapa indikator keberhasilan dan target yang diharapkan dapat dicapai 

antara lain: 

1. Pelayanan medis: 

a. Skrining kesehatan pada 40% pra lanjut usia 

b. Skrining kesehatan pada 70% lanjut usia 

c. Skrining kesehatan pada 100% lanjut usia di Panti Wredha. 

d. 30% Puskesmas melaksanakan konseling lanjut usia 

2. Kegiatan Non medis : 

a. 70% Puskesmas membina kelompok lanjut usia 

b. 50% desa mempunyai kelompok lanjut usia 
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c. 50% kelompok lanjut usia melaksanakan senam lanjut usia 

2.1.3.3 Sasaran  

Sasaran program kesehatan Lansia yaitu: 

1. Sasaran langsung  

a. Pra Lansia (45-59 tahun) 

b. Lansia (60-69 tahun) 

c. Lansia risti (>70 tahun /60 tahun dengan masalah kesehatan) 

2. Sasaran tidak langsung : 

a. Keluarga  

b. Masyarakat tempat Lansia berada, 

c. Organisasi sosial 

d. Petugas kesehatan masyarakat luas 

2.1.3.4 Ciri-ciri Puskesmas Santun Lanjut usia 

Ciri-ciri Puskesmas Santun Lansia yaitu: 

1. Memberikan pelayanan yang baik, berkualitas dan sopan 

Lanjut usia sebgai kelompok umur yang kemampuan fisiknya sangat 

terbatas dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, kerap kali mempunyai 

kebutuhan pelayanan yang berbeda dengan kelompok umur lainnya. Lanjut usia 

yang mempunyai gerak yang lamban. Kesiapan petugas Puskesmas dalam 

pelayanan perlu diperhatikan antara lain (balai besar pelatihan kesehatan) : 

a. Kesabaran dalam menghadapi Lanjut usia. 

b. Kemauan & kemampuan untuk memberikan penjelasan secara tuntas 
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c. Melayani kebutuhan pelayanan kesehatan Lanjut usia sesuai prosedur yang 

berlaku. 

d. Menghargai Lanjut usia dengan memberikan pelayanan yang sopan dan 

santun  

2. Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lanjut usia 

Kemudahan pelayanan bagi Lanjut usia dibutuhkan karena pada 

kenyataannya kondisi fisik Lanjut usia seringkali membutuhkan perhatian dan 

prioritas dalam penanganannya seperti didahulukan dari kelompok umur lainnya 

untuk menghindari antrian yang berdesakan. Kemudahan lain yang bisa diberikan 

kepada Lanjut usia adalah Puskesmas dapat memberikan pelayanan melalui loket 

pendaftaran tersendiri atau antrian loket khusus untuk Lansia, ruang tunggu 

dengan tempat duduk khusus (ramah Lansia), kamar mandi atau toilet yang aman 

buat Lansia serta jalan atau koridor yang aman bagi Lanjut usia. Semua fasilitas 

ini dapat disesuaikan dengan kondisi setempat (balai besar pelatihan kesehatan). 

3. Memberikan keringanan dan penghapusan biaya pelayanan kesehatan bagi 

Lanjut usia dari keluarga miskin/tidak mampu 

Lanjut usia kebanyakan sudah pensiun atau tidak bekerja, sering kali 

mereka mempunyai keterbatasan dalam pendanaan, baik dalam mencukupi biaya 

hidup ataupun dalam menyediakan dana bagi kebutuhan kesehatannya. Oleh 

karena itu bagi para Lanjut usia yang tidak mampu atau terlantar, perlu diberikan 

keringanan ataupun penghapusan biaya pelayanan di Puskesamas sesuai ketentuan 

yang berlaku. Untuk mendapatkan fasilitas Jamkesmas maka Lanjut usia harus 
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mendapat prioritas dan difasilitasi oleh Puskesmas untuk mendapatkan kartu 

jamkesmas tersebut (balai besar pelatihan kesehatan). 

4. Memberikan dukungan atau bimbingan pada Lanjut usia dlm memelihara 

dan meningkatkan kesehatannya agar tetap sehat dan mandiri.  

Melakukan penyuluhan kesehatan, gizi kepada Lansia, tetap berperilaku 

hidup sehat, agar dapat lebih meningkatkan kesehatannya. 

a. Menganjurkan agar tetap melakukan raktifitas sehari-hari sesuai 

kemampuan serta menjaga kebugarannya dengan olahraga atau senam 

secara rutin. 

b. Menganjurkan tetap melakukan dan mengembangkan hobi atau 

kemampuannya, terutama bagi aktivitas yang merupakan usaha ekonomi 

produktif. 

c. Menganjurkan melaksanakan aktifitas secara bersama dengan 

kelompoknya : pengajian, kesenian, rekreasi dan lain-lain dengan harapan 

merasakan kebersamaan dan saling berbagi. 

5. Melakukan pelayanan kesehatan secara proaktif untuk dapat menjangkau 

sebanyak mungkin sasaran Lanjut usia yang ada di wilayah kerja Puskesmas. 

Melakukan fasilitasi & pembinaan pada Poksila dgn deteksi dini, 

pemeriksaan kesehatan & tinjauan pada saat kegiatan 

a. Bagi Lansia yg dirawat di rumah dilakukan kunjungan rumah untuk 

perkesmas 

b. Pelayanan kesehatan di Pusling / kunjungan luar gedung 
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6. Melakukan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektoral  terkait di 

tingkat kecamatan dengan asas kemitraan, untuk bersama-sama melakukan 

pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. 

Pembinaan lanjut usia khususnya dalam pembinaan kesehatan, kadang-

kadang memerlukan peran program dan sektor lain untuk membantu keberhasilan 

pembinaan tersebut. Misalnya dalam kaitan kesehatan mental dan sosial atau 

peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pemberdayaan lanjut usia. 

sesuai dengan asas kemitraan yang dianut dalam melaksanakan kerjasama dengan 

lintas sektor terkait di tingkat kecamatan/desa. Puskesmas bersama sektor terkait 

melakukan koordinasi dan menggalang kerjasama pada setiap  kesempatan. Upaya 

ini dilaksanakan dengan membentuk tim kelompok kerja tetap di tingkat 

kecamatan atau tim pelaksana pembinaan di tingkat kelurahan dengan Kepala 

wilayah sebagai penanggung jawab. 

2.1.3.5 Jenis program yang harus dilaksanakan 

Jenis program yang harus dilaksanakan yaitu: 

a. Pelayanan dasar di Puskesmas santun Lansia 

b. Pelayanan rujukan Rumah Sakit  

c. Pelyanan kesehtan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di semua 

faskes 

d. Pelayanan kesehatan jiwa bagi Lansia  

e. Pelayanan home care yang terintegrasi dalam perawatan kesehatan 

masyarakat 

f. Peningkatan inteligensia kesehatan bagi Lansia 
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g. Pencegahan penyakit tidak menular melalui posbindu PTM 

h. Pelayanan gizi bagi Lansia dan Promosi kesehatan 

2.1.3.6 Manajemen Puskesmas Santun Lanjut usia 

Pelaksanaan suatu kegiatan perlu mengacu paada prinsip-prinsip 

manajemen yang berlaku. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan kegiatan 

Puskesmas Santun Lanjut Usi, manajemen yang dimaksud adalah bahwa semua 

kegiatan akan melalui tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi. Diharapkan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan terarah serta 

monitoring dan evaluasi yang baik, semua kegiatan akan dapat berhasil optimal 

dan sesuai target yang di tentukan. 

1. Perencanaan 

Di dalam menentukan kegiatan pembinaan kesehatan Lanjut usia melalui 

strategi Puskesmas Santun Lanjut Usi, tahap-tahap yang diperlukan adalah : 

a) Kesepakatan antara Puskesmas dengan pembinaan kesehatan Lanjut usia 

meliputi siapa penanggung jawab, koordinator dan pelaksana kegiatan 

pelayanan kesehatan Lanjut usia. 

b) Pengumpulan data dasar, peta lokasi Lanjut usia dan sumber dukungan 

kegiatan 

c) Melakukan pendekatan dan kerjasama dengan lintas sektor di tingkat 

kecamatan/ desa/ kelurahan. 

2. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan pelayanan melalui strategi Puskesmas santun Lanjut 

usia, diberlakukan prosedur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan para 
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Lanjut usia, yaitu ada loket khusus dan adanya ruang pelayanan khusus dan semua 

fasilitas yang memudahkan para Lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan 

(kursih khusus untuk lansia, koridor dengan pegangan, tangga dengan pegangan 

dan tidak terjal, toilet dengan pegangan dll). 

 Adapun kegiatan pelayanan bagi Lanjut usia meliputi : 

b. Kegiatan Promotif 

Kegiatan promotif dilakukan kepada Lanjut usia, keluarga ataupun 

masyarakat sekitarnya berupa konseling dan penyuluhan tentang perilaku hidup 

sehat, gizi untuk Lanjut usia, upaya meningkatkan kebugaran jasmani, 

pemeliharaan kemandirian serta produktivitas Lanjut usia. 

c.  Kegiatan preventif 

Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya 

penyakit dan komplikasinya akibat proses degeneratif. Kegiatan berupa deteksi 

dini dan pemantauan kesehatan Lanjut usia dengan menggunakan kartu Menuju 

Sehat (KMS) Lanjut usia. 

d. Kegiatan kuratif 

Kegiatan pengobatan ringan bagi Lanjut usia yang sakit dan pengobatan 

lebihlanjut ataupun perawatan bagi Lanjut usia yang sakit dapat dilakukan di 

fasilitas pelayanan seperti Puskesmas pembantu. Bila Lansia sakit san butuh 

penanganan dengan fasilitas yang lebih lengkap , maka akan dilakukan rujukan ke 

Rumah Sakit setempat. 

e. Kegiatan rehabilitatif 
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Upaya rehabilitatif ini dapat berupaya medis, psikososial, eduktif, maupun 

upaya-upaya lain yang dapat semaksimal mungkin mengembalikan kemampuan 

fungsional dan kepercayaan dini Lanjut usia. 

2.1.3.7 Monitoring dan Evaluasi  

Kegiatan monitoring dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan yang 

berlaku atau pengamatan langsung, untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan dan keberhasilan kegiatan, disamping melihat 

hambatan/masalah yang timbul serta kinerja pelaksana baik petugas Puskesmas 

maupun kader. Upaya ini dilakukan juga agar terjadi kesinambungan kegiatan dan 

peningkatannya. 

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan data hasil pencatatan 

dan pelaporan, pengamatan langsung ataupun dengan melakukan studi dan atau 

penelitian khusus untuk melakukan pengmbangan kegiatan selanjutnya. Instrumen 

monitoring dan evaluasi yang dipergunakan adalah formulir pencatatan kegiatan 

dari kelompok dan Puskesmas serta umpan balik laporan dari Kabupaten/Kota 

(Depkes RI, 2010). 
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2.2 KERANGKA TEORI     

Gambar 2.2 Kerangka Teori 

(Sumber: Modifikasi Teori Van Meter dan Van Horn 1975, Gorge C. Edwards III 

1980, Teori Merielle S. Grindle (1980) 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Kebijakan 

Program Puskesmas Santun Lanjut usia di Puskesmas Mijen, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Komunikasi  

 Komunikasi yang terjalin antara Puskesmas Mijen kepada masyarakat dan 

lintas sektor yaitu penyaluran informasi belum sesuai prosedur yang telah 

ditentukan. Kurang jelasnya informasi yang diterima oleh sasaran kebijakan dan 

tidak konsisten informasi yang di dapat oleh sasaran kebijakan. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya dalam implementasi kebijakan program Puskesmas santun 

lanjut usia masih kurang. Jumlah staf di Puskesmas Mijen untuk pengelola 

program Puskesmas santun Lansia sangat minim yaitu hanya satu orang. Belum 

terdapat kewenangan dalam bentuk Surat Keputusan (SK), sertifikat, ataupun 

bukti tertulis resmi lainnya untuk Puskesmas Mijen sebagai Puskesmas yang 

menerapkan Program Puskesmas santun lanjut usia. Kurang tersedianya Fasilitas 

dan peralatan yang menunjang keberhasilan program Puskesmas santun Lansia. 

Alokasi dana untuk program Puskesmas santun Lansia masih kurang. Dana yang 

ada untuk program Puskesmas santun lanjut usia haya untuk kegiatan pelatihan, 

pembinaan serta refreshing petugas. 
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3. Disposis/Sikap Pelaksana terhadap program  

Disposisi/sikap perilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada 

Lansia sesuai dengan prosedur baik, ramah, sopan, dan santun terhadap pasien 

Lansia. Setiap Lansia yang datang ke Puskesmas selalu di dahulukan pada 

pendaftaran tanpa Lansia itu harus mengantri seperti pasien lainnya.  

4. Struktur Birokrasi  

Standard Operational Procedure (SOP) Program Puskesmas santun 

Lansia (PSL) Puskesmas Mijen yang sudah ada belum memberikan penjelasan 

bagaimana prosedur standard kerja bagi petugas dalam pelayanan. Pembagian 

tugas Puskesmas dengan masyarakat/kader juga sudah baik yaitu terdapat 

pembagian tugas kepada petugas Puskesmas untuk posyandu Lansia di setiap 

masing-masing kelurahan. 

 

6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, Beberapa saran yang dapat 

diberikan antara lain: 

1. Bagi Puskesmas Mijen  

Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dari Puskesmas kepada masyarakat 

dan lintas sektoral, sehingga diharapkan dapat kerjasama dalam berjalannya 

program Puskesmas santun lanjut usia di Puskesmas Mijen. Mengenai sumber 

daya manusia, agar menganalisa kebutuhan beban kerja dengan jumlah tenaga 

kesehatan yang ada. Sebaiknya diperlukan penambahan staf dokter dan tenaga 

penyuluh untuk program Puskesmas santun lanjut usia. Pengembangan promotif 



114 
 

 

dan prefentif lebih di kembangkan tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif 

saja. SOP yang telah ada dilengkapi dengan prosedur standar kerja pelayanan bagi 

petugas. 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang  

Mengenai Komunikasi dengan Puskesmas sudah baik agar dipertahankan. 

Sebaiknya refreshing dan pelatihan tidak hanya untuk koordinator program saja, 

tetapi juga bergiliran karena dalam pelaksanaan program Puskesmas santun lanjut 

usia diperlukan kerjasama seluruh petugas misalnya petugas loket, petugas obat 

dan dokter. Pengadaan SK untuk Puskesmas Mijen sebagai pelaksana program 

Puskesmas santun Lansia, paling tidak ada papanisasi juga supaya masyarakat 

mengetahui adanya program tersebut. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Melakukan penelitian dengan pendekatan teori dan teknik penelitian lain 

dan menguji pengaruh variabel-variabel yang ada, seberapa kuat pengaruhnya 

terhadap implementasi pelaksanaan Program Puskesmas santun lanjut usia. 
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