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Abstract 
             Puskesmas (the local government clinic) is the main service of BPJS Kesehatan 
(the state owned health insurance). But  in reality, health services in Puskesmas were 
more over often held by paramedic (midwife and nurse) as delegation of authority in the 
form of mandate from the doctor. The delegation of authority was as inconsistency of 
health service policy, which became tradition in all puskesmas, including Puskesmas Baki 
and Puskesmas Kartasuro Sukoharjo. This sociological yurisprudence research aimed to 
know the factors caused the delegation of authority phenomen, from the literature data 
and the fact of both puskesmas. Based on the research it was found that the delegation 
of authority in Puskesmas Baki was less efficient of health staff, midwifes and nurses 
were over, but the patient were less. On the other hand in Puskesmas Kartasuro, the 
doctors were enough to serve the patients, while midwifes and nurses were over, so this 
conditions made the delegation of authority phenomen. Dealing with BPJS Kesehatan 
gave priority top to professionality, so that the delegation of authority phenomen should 
be omitted and stopped. And the model of Puskesmas which the researcher suggested 
could be an input for stake holder to make a better policy in the future. 
 
Key words : puskesmas, delegation of authority, inconsistency of health service. 
   
 
Pendahuluan. 

 Pembangunan bidang kesehatan merupakan tanggung jawab negara 
sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Pasal 
34. Karena itu disusun Undang-Undang RI Nomor 23/ 1992 tentang Kesehatan, 
yang kemudian  diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 36/ 2009 tentang 
Kesehatan .1 Di dalamnya ditegaskan bah wa setiap orang mempunyai hak yang 
sama dalam memperoleh akses sumberdaya di bidang kesehatan dan pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dan setiap orang berkewajiban 
turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.    
 Berkaitan dengan hal tersebut, dikeluarkan Undang-Undang RI Nomor 
40/ 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), yang untuk 
pelaksanaannya dikeluarkan Undang-Undang RI Nomor 24/ 2011 tentang BPJS 

                                                                 
1 Tim Penerbit Buku Biru, 2012, Kitab Undang-Undang Tentang Kesehatan dan Kedokteran, Diva 
press, Yogyakarta, Cetakan 1, hlm.7-8. 
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(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).2 Program ini terkesan lambat, karena 
sejak pertama diundangkan (25 November 2011) satu tahun setelah itu 
seharusnya sudah terlaksana.3  Baru sejak 1 Januari 2014 mulai dilaksanakan, 
dengan kondisi kekurangsiapan pelaksana di daerah. 

Termasuk salah satu kekurang-siapan pemerintah adalah menyediakan 
tenaga pelayanan kesehatan primer sebagai ujung tombak pelaksanaan program 
BPJS Kesehatan yaitu pengobatan di tingkat Puskesmas. Di tingkat Puskesmas 
fenomena tugas limpah dokter kepada paramedis masih menjadi tradisi. Hal ini 
membuat layanan kesehatan tidak profesional, disamping itu tugas-tugas medis 
yang dilakukan selain dokter merupakan bentuk inkonsistensi hukum kesehatan. 

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 29/ 2004 tentang Praktik Kedokteran 
dinyatakan bahwa tujuan diadakan pengaturan praktik kedokteran adalah 
memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan 
mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dan 
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (pasien), dokter dan dokter 
gigi.4 Sedang Pasal 51 pada aturan yang sama : dokter atau dokter gigi dalam 
melaksanakan praktiknya mempunyai kewajiban, diantaranya memberikan 
pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur 
operasional serta kebutuhan medis pasien. Bahkan pada Pasal 40, jika dokter 
dan dokter gigi menugaskan dokter dan dokter gigi pengganti maka dokter dan 
dokter gigi pengganti harus mempunyai izin praktik.5 

Aturan-aturan hukum kesehatan beserta sanksinya, yang ada sebenarnya 
sudah memberikan jaminan kepastian hukum bagi pasie n dan dokter; tetapi 
tidak pernah berlaku ketika p asien berobat ke puskesmas dengan adanya 
kebijakan pelayanan kesehatan  di puskesmas rawat jalan yang justru seolah 
menghapus peraturan diatasnya. Tugas-tugas medis dilakukan oleh tenaga-
tenaga kesehatan yang tidak berkompeten atas nama tugas limpah  dalam bentuk 
mandat. Profesionalitas layanan Puskesmas dipertanyakan. Apalagi profesi dan 
kompetensi yang berhubungan dengan pengobatan , resikonya adalah nyawa/ 
jiwa seseorang, maka harus segera mendapat perhatian  serius dari para 
pengambil kebijakan. 
 
Tujuan Penelitian. 

Permasalahan tugas limpahdalam bentuk mandat6 pada pengobatan 
rawat jalan sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan di puskesmas, maka 

                                                                 
2 Tim Penyusun Bahan Sosialisasi dan Advokasi JKN, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN)dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, hlm.8-10. 
3 Anonim, 2012, Undang-Undang RI No.24/ 2011 tentang BPJS, Pustaka Mahardika, 
Yogyakarta,hlm.52. 
4 Tim Penerbit Buku Biru, Op. Cit. hlm. 141. 
5 Darda Syahrizal & Nila Senjasari, Undang-Undang Kedokteran dan Aplikasinya, Dunia Cerdas, 
Jakarta, hlm.134-140. 
6 Anggraini,Jum, 2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 
hlm.89-91. 
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penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena tugas limpah dan faktor 
yang menyebabkan terjadinya fenomena itu pada Puskesmas rawat jalan di 
Kabupaten Sukoharjo, kemudian disusun model pelayanan rawat jalan yang 
profesional. Peneliti mengambil lokasi penelitian di dua Puskesmas dengan 
keadaan yang berlawanan, paling efisien dan paling kurang efisien baik dari segi 
ekonomis maupun teknis (berdasar data penelitian Deni Hartika, UNS, 2011)7, 
yaitu Puskesmas Kartasuro dan Puskesmas Baki.  

 
Metode Penelitian. 

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang 
bertitik tolak pada norma-norma hukum dalam perundangan-undangan dan 
aturan kebijakan dalam pelaksanaannya di puskesmas. Bentuk penelitian 
lapangan, dimana peneliti berusaha mengamati pelaksanaan pelayanan pasien 
rawat jalan di Puskesmas. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (descriptive 
research ) yaitu menggambarkan dengan jelas hal -hal yang berkaitan dengan 
obyek penelitian agar dapat memberikan data sejelas mungkin tentang keadaan 
pelayanan rawat jalan di Puskesmas yang diteliti. Adapun metode pengumpulan 
data dilakukan dengan studi kepustakaan, pengamatan dan  wawancara.  

Dari pengamatan langsung, dapat diketahui hal-hal yang dapat 
menyebabkan tugas limpah dokter kepada paramedis di puskesmas yang diteliti. 
Ditambah data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah tugas limpah, 
dianalisis, kemudian diambil kesimpulan.  

Akhirnya berdasar norma hukum yang sudah ada dan mengamati 
keadaan di lapangan, peneliti berusaha menyusun sebuah model Puskesmas 
rawat jalan yang mengutamakan profesionalitas d alam pelayanan kesehatan  dan 
tetap dapat menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di masyarakat. 
 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan.   
             Pekerjaan di dunia kesehatan adalah pekerjaan dengan resiko yang 
berhubungan dengan nyawa manusia, maka harus profesional, sedang hukum 
yang mengatur layanan kesehatan seharusnya dapat memberikan jaminan 
kepastian hukum, baik bagi  pasien maupun tenaga kesehatan. Hans Kelsen 
dalam teori Stufenbau des Recht-nya, bahwa hukum bersifat hierarkis, artinya 
hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi diatas 
derajatnya.8 Hukum dibuat untuk dilaksanakan , hukum tidak dapat lagi disebut 
sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu hukum dapat 
disebut konsisten, dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang h arus 
dilaksanakan .9 

                                                                 
7 http://library.uns.ac.id/dglib/pengguna.php?mn=detail&did=11265 
8 Zainuddin Ali, 2012, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-7, hlm.2.  
9 Satjipto Rahardjo, April 2011, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 
Yogyakarta, Cetakan II, hlm.1-4. 
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            Pada UU RI no.29/2004 tentang Praktik Kedokteran diatur dengan jelas 
semua persyaratan dokter/dokter gigi agar dapat berpraktik swasta maupun 
bekerja pada instansi pelayanan kesehatan. Begitu juga untuk Standar Profesi 
Bidan ada Permenkes RI no.369/2007, untuk Praktik Bidan ada Permenkes RI 
no.1464/ 2010. Sedang untuk Registrasi Dan Praktik Perawat ada Kepmenkes RI 
no.1239/ 2001. Semua aturan tersebut   pada intinya untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum bagi pasien. Tetapi pada praktik pelayanan di tingkat 
puskesmas jaminan kepastian hukum itu patut dipertanyakan dengan adanya 
fenomena tugas limpah dalam bentuk mandate yang diatur dengan Kepmenkes 
no.279/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan 
Masyarakat Di Puskesmas, yang membolehkan perawat melakukan tugas limpah 
dari dokter dalam bentuk mandat. Ditambah dengan Permenkes RI 
no.1464/2010, Pasal 14 ayat (1) membolehkan bidan melakukan layanan 
kesehatan diluar kewenangannya pada daerah yang tidak ada dokternya. Aturan 
ini sebenarnya merupakan bentuk diskresi dalam hukum kesehatan, untuk 
mengatasi masalah sementara dan hanya berlaku di daerah tertentu, tetapi 
disalah praktikkan untuk semua keadaan di tiap puskesmas meskipun sudah ada 
dokternya. Padahal di Pasal 14 ayat (3) pada Permenkes tersebut, bila sudah ada 
dokternya, kewenangan bidan itu tidak berlaku, jadi yang berlaku aturan yang 
diatasnya, yaitu  sesuai kompetensi masing-masing. 
 
1. Inkonsistensi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Pasien Pada Puskesmas Rawat 
Jalan Di Kabupaten Sukoharjo .  
             Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 12 kecamatan, yang berarti terdapat 12 
puskesmas. Karena sejak 2009 diadakan penggabungan apabila dalam satu 
kecamatan ada lebih dari satu puskesmas. Hal ini untuk efisiensi kepemimpinan, 
dimana manajerial puskesmas di tangan satu orang dokter umum. Dengan begitu 
lebih banyak dokter umum fungsional, melakukan pelayanan di Poli Umum. 
Meski begitu menurut Kepala Dinas Kesehatan setempat, dr. Guntur Subyantoro, 
M.Si., jumlah dokter umum masih kurang. Penduduk Kabupaten Sukoharjo 
kurang lebih 850.000 orang, kalau satu dokter melayani 10.000 pasien, maka 
jumlah dokter seharusnya 85 orang. Tetapi saat ini baru ada 52 dokter umum.10 
Oleh karena itu masih dilakukan tugas limpah dalam bentuk mandat pada 
puskesmas rawat jalan di Kabupaten Sukoharjo, demikian disampaikan 
dr.Guntur. Dan tugas limpah itu pun dari pengamatan penulis, belum dilakukan 
atas permintaan secara tertulis. 
            Secara nasional, dari data KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) hingga akhir 
Desember 2010 jumlah dokter umum yang teregistrasi di Indonesia 73.585 
orang. Sedang rasio dokter umum per 100.000 penduduk adalah 7,68 sampai 
134,5, dengan rata-rata 30,98; dengan persebaran yang tidak merata. Target 
rasio 40 untuk indikator Indonesia Sehat 2010 belum tercapai. Di Negara-negara 

                                                                 
10 http://www.sentralingua.com/2009/06/profilkabupatensukoharjo.html 
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maju, era tahun 90an saja rasionya berkisar 150-300 dokter per 100.000 
penduduk.11  
   
2. Penyebab Diadakannya Tugas Limpah Di Puskesmas Baki Dan Puskesmas 
Kartasuro.  
            Di Puskesmas Baki, fakta yang peneliti temukan bahwa jumlah dokter 
umum sebenarnya sudah mencukupi untuk melayani pasien yang tidak terlalu 
banyak, maksimal 30 orang. Jumlah keseluruhan dokter ada 6 orang, satu Kepala 
Puskesmas, 5 dokter fungsio nal, 3 dokter bertugas di Puskesmas Baki sedang 
yang 2 dokter di Puskesmas Gentan. Jadi ada 2 dokter fungsional yang bertugas 
di Poli Umum Puskesmas Baki setiap hari untuk melayani pasien yang tidak 
banyak. Rata-rata pasien sehari 20-25 orang untuk semua Poli. Yang membuat 
adanya tugas limpah justru karena ‘penumpukan/ kelebihan’ tenaga bidan (ada 
35 bidan, terdiri dari 22 bidan senior dan 13 bidan desa) dan perawat (12 orang). 
Jadi, untuk pembagian kerja di puskesmas, maka dilakukan tugas limpah berupa 
mandat. Kebijakan ini dalam teori kebijakan dikategorikan dalam Policy Outputs 
(Keluaran Kebijaksanaan), berupa kebijakan yang pada praktiknya agak berbeda 
bahkan sangat berbeda dengan apa yang digariskan, karena menyangkut hal 
yang senyatanya.12  
               Sementara di Puskesmas Kartasuro jumlah dokter umum ada 7 orang, 
terdiri dari satu dokter Kepala Puskesmas, 6 dokter fungsional bergantian 
bertugas di Poli Umum dan UGD (Rawat Inap), di dua puskesmas, Kartasuro I 
(Pucangan) dan Pabelan. Jumlah  pasien yang berobat jumlahnya dalam sehari  di 
Puskesmas Kartasuro I (Pucangan) berkisar 100-150 orang, sedang dokter umum 
yang bertugas di Poli Umum 2 orang. Di sisi lain tenaga bidan dan perawat 
berlebihan, bidan ada 33 orang (bertugas di Poli KIA/ KB  ada 13 bidan, di RB/ 
Rawat Inap ada 7 bidan, dan 13 bidan desa) sedang perawat umum ada 14 orang 
(8 perawat bertugas di Poli Umum, 6 perawat bertugas di Rawat Inap). Maka 
untuk melayani pasien yang setiap hari sangat banyak, dengan hanya 2 dokter 
tentu tidak memungkinkan, maka dilakukanlah tugas limpah. Sedang di 
Puskesmas Kartasuro, kebijakan yang diambil dikategorikan Policy Demands 
(Tuntutan Kebijaksanaan), dimana karena adanya tuntutan keadaan pelayanan 
kesehatan rawat jalan, pasien yang banyak, sedang dokter yang ada tidak 
mampu melayani, maka dikeluarkan kebijakan tersebut.   
             Kebijakan di kedua puskesmas tersebut secara hukum termasuk 
inkonsistensi hukum kesehatan, bukan lagi bentuk diskresi. Karena berkaitan 
dengan nyawa (keselamatan jiwa) maka seharusnya keadaan ini segera diakhiri 
dan lebih serius ditindaklanjuti. 

                                                                 
11 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2010, Potret 
Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Dokter, Research and Development Team Health 
Professional Education Quality (HPEQ)Project.hlm.49-60. 
12 Abdul Wahab, Solichin, 2004, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke 
ImplementasiKebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta, hlm. 7-10. 
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             Fenomena tugas limpah  dalam bentuk mandat yang tetap berlaku 
meskipun jumlah dokter sudah relatif mencukupi, seharusnya dapat segera 
dihapuskan. Dan kalau jumlah dokter belum memenuhi kebutuhan, seharusnya 
pemerintah mengangkat dokter lebih banyak dan bukan melakukan inkonsistensi 
kebijakan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Pengangkatan bidan yang 
begitu banyak oleh pemerintah untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu 
dan bayi tidak menyelesaikan masalah; dikarenakan para bidan tidak fokus 
menangani tugas-tugas kebidanan, tetapi justru tugas medis yang seharusnya 
bukan kompetensinya. Bahkan faktanya para bidan pada praktik swasta 
melakukan layanan medis yang menjadi kompetensi dokter. Peraturan tentang 
layanan kesehatan yang profesional dalam Undang-Undang Kesehatan 
sepertinya tidak berlaku lagi, karena Dinas Kesehatan juga tidak pernah 
melakukan tindakan  sesuai sanksi hukum yang seharusnya, meskipun di daerah 
tersebut sudah ada dokter. Padahal sesuai aturan hukum, kalau di suatu daerah 
sudah ada dokter, maka bidan yang berpraktek medis termasuk malpraktik.13  
   
Efek Yang Timbul Dari Adanya Tugas Limpah.  
          Adanya tugas limpah berarti ada pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 
tenaga yang kurang kompeten bahkan bukan kompetensinya. Padahal begitu 
pentingnya penguasaan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan, karena hal 
itu berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan. Ketidak-
kompetenan tenaga profesional berakibat pada meningkatnya Kejadian yang 
Tidak Diinginkan (KTD). Kejadian yang Tidak Diinginkan dalam hubungan dokter 
pasien (termasuk dalam tugas limpah) adalah segala kejadian yang tidak sesuai 
dengan harapan dari adanya hubungan dokter pasien.14 Sangat disayangkan 
kasus-kasus KTD di Indonesia belum ada data yang pernah dilaporkan dalam 
bentuk hasil penelitian . Sebagai pembanding, di Amerika Serikat, KTD pada 
pasien yang menyebabkan kematian 44.000 sampai 98.000 pasien per tahun, 
artinya setiap hari terjadi kematian 120 sampai 268 pasien karena KTD.15 Di 
Amerika yang pelayanan medis sudah dilakukan oleh tenaga yang profesional  
saja masih begitu tinggi angka KTDnya, apalagi di Indonesia.  
 
3.Model Puskesmas Rawat Jalan. 
              Peneliti mencoba menyusun gambaran model puskesmas rawat jalan 
yang diharapkan benar-benar mampu memberikan pelayanan kesehatan rawat 
jalan sehingga dapat diandalkan sebagai ujung tombak pelayanan BPJS 
Kesehatan. 

                                                                 
13 Permenkes RI No. 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 
14 Indra Bastian dan Suryono, 2011, Penyelesaian  Sengketa Kesehatan, Penerbit Salemba 
Merdeka, Jakarta, hlm.192-195. 
15 Syahrul Mahmud, 2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter Yang Diduga 
Melakukan Medikal Malpraktik, Karya Putra Darwati, Bandung, hlm.5-6. 
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             Karena penelitian ini tentang kebijakan pelayanan rawat jalan puskesmas, 
maka intinya adalah pada layanan pengobatan umum dan K IA/  KB, maka 
perhatian pertama adalah mengetahui jumlah rata-rata kunjungan pasien ke 
Puskesmas untuk perkiraan kebutuhan tenaga kesehatan . Misal di daerah 
dengan jumlah penduduk berkisar 50.000 jiwa. Dengan jumlah kunjungan pasien 
total semua Poli, per hari rata-rata 40 orang. Di daerah tersebut sudah ada 
dokter praktik umum swasta dan bidan praktik swasta. Maka tenaga kesehatan 
yang dibutuhkan : 
 
                       POLI/ BAGIAN                            PETUGAS 
Umum/BP dokter umum, 2 org                               
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)  dokter umum, 2 org 
Gigi dokter gigi, 1 org 
Bumil dan KB bidan, maksimal 2 org 
Keperawatan  perawat umum, maksimal 2 org 
Farmasi asisten apoteker/apoteker, 1 org 
Laboratorium analis, 1-2 org 
Gizi sarjana gizi, 1 org 
 
             Tiap desa ada bidan desa, tetapi khusus menangani tugas kebidanan, 
termasuk posyandu balita. Sedang posyandu lansia juga ditugaskan kepada bidan 
desa tetapi tanpa melakukan tugas medis. Tugas medis untuk posyandu lansia 
akan lebih baik dijadwalkan didatangi oleh dokter Kepala Puskesma, karena 
dengan begitu Kepala Puskesmas dapat mengetahui secara langsung kondisi 
kesehatan masyarakat di wilayah yang ada dalam pertanggung-jawabannya.      
            Dengan perhitungan tiap pemeriksaan pasien memerlukan waktu kurang 
lebih 15 menit, maka kalau jam kerja efektif 5 jam mulai jam 7.30 sampai 13.30 
(istirahat 1 jam dari 11.30-12.30), satu dokter dapat menangani 20 pasien 
perhari. Jadi harus dilakukan pendisiplinan jam kerja Puskesmas sesuai yang 
seharusnya PNS di intansi lain , yaitu jam 7.30 sampai jam 13.30, agar dapat 
dihapuskan budaya korupsi waktu seperti yang terjadi selama ini. Karena selama 
ini loket pendaftaran buka jam 7.30 tutup jam 11. Dan dengan pembagian tugas 
sesuai kompetensi masing-masing petugas, maka profesionalitas pelayanan 
Puskesmas dapat dipertanggungjawabkan.  
              Model diatas sesuai dengan tujuan BPJS Kesehatan yang mengharuskan 
perubahan sistem layanan kesehatan dari specialist oriented menjadi primary 
care oriented. Dimana beban kerja 50% ditangani oleh dokter layanan primer, 
sehingga 50% dana BPJS Kesehatan dialokasikan untuk itu, dengan harapan 
sebagian besar penyakit dapat diatasi di tingkat layanan prime r, terutama 
puskesmas.16 Diharapkan hal itu dapat mengurangi angka rujukan pasien ke 
Rumah Sakit. 
                                                                 
16 Zaenal Abidin, Gatot Sutomo, Dyah Agustina Waluyo, 2013, Kesiapan Organisasi Profesi 
Menyongsong Implementasi BPJS, makalah seminar IDI Cabang Sukoharjo, 14 Septemer 2013.  



8 
 

               Dan keadaan seperti itu lah yang sudah terjadi di negara-negara maju, 
seperti di Inggris. PCTs (Primary Care Trusts) play the major role in the direct 
provision of health care and this is reflected in the fact that they receive 80% of 
NHS (National Health Service) budget, in England. In the summer of 2010, the 
government instigated refoms in the NHS that would give GPs (General 
Practitioners) a much bigger role in commissioning sevices from NHS Trusts.17 
Kesimpulan.  
             Sampai saat peneliti menyusun h asil penelitian ini, fenomena tugas 
limpah dalam bentuk mandat (tanggungjawab hasil pada dokter pemberi tugas)  
masih menjadi kebiasaan dalam pelayanan puskesmas di Kabupaten Sukoharjo. 
Dan hal itu terjadi karena berbagai alasan, diantaranya seperti data kepustakaan 
(secara nasional maupun lokal Kabupaten Sukoharjo) bahwa rasio dokter pasien 
masih kurang. 
              Untuk daerah Kabupaten Sukoharjo yang relatif di perkotaan dengan 
jumlah dokter yang relatif cukup, adanya faktor pembagian kerja akibat 
penumpukan jumlah tenaga paramedis (bidan dan perawat), sementara pasien 
tidak banyak. Tugas limpah juga belum sesu ai dengan aturan hukum kesehatan 
yang benar, yaitu dengan permintaan tertulis dari dokter kepada yang dilimpahi 
tugas, bidan atau perawat. Yang penting diperhatikan adalah akibat fenomena 
tugas limpah, pelayanan kesehatan  rawat jalan yang tidak profesional, 
menimbulkan meningkatnya KTD (Kejadian yang Tidak Diinginkan). Pelayanan 
pengobatan oleh tenaga yang tidak berkompeten sangat beresiko terhadap 
keselamatan pasien.  
               Model pelayanan rawat jalan puskesmas yang profesional, dilakukan 
oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi pendidikannya, yang tidak mengenal 
tugas limpah kepada tenaga yang tidak berkompeten. Disamping itu jam kerja 
tenaga kesehatan di puskesmas, didisplinkan sebagaimana jam kerja PNS yang 
seharusnya yaitu jam 7.30 sampai jam 14.00, untuk menghindari korupsi waktu. 
Sehingga masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik. 
 
Saran. 
           Sebagai saran untuk pemerintah (khususnya Dinas Kesehatan), fenomena 
tugas limpah pada layanan rawat jalan puskesmas harus segera diakhiri, 
terutama di daerah-daerah yang sudah ada dokter umumnya. Aturan yang tegas 
bagi dokter agar melakukan tugas medis sendiri/ tidak lagi memberi tugas limpah 
pada pelayanan rawat jalan kepada paramedis, harus diberikan sanksi yang 
memberi efek jera. Begitu juga praktik-praktik swasta yang tidak sesuai 
kompetensi, sudah saatnya ditindak tegas. 
            Melihat keadaan di lapangan, peneliti menyarankan kepada pengambil 
kebijakan dalam kesehatan di Indonesia untuk mendata ulang jumlah tenaga 
kesehatan  dan kebutuhan tiap-tiap daerah, agar dapat dilakukan penempatan 
tenaga yang sesuai kebutuhan daerah, dan tidak terjadi penumpukan/ kelebihan. 
                                                                 
17 Jonathan Herring, 2011, Medical law, Oxford University press.,Oxford New York, page 36-37. 
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Pemerintah harus tegas d alam penempatan tenaga kesehatan  (kalau perlu 
dengan sanksi pemecatan atau pencabutan izin praktik) sehingga seluruh rakyat 
Indonesia dapat terlayani dengan baik dan profesional di puskesmas. 
           Pemerintah harus menambah jumlah dokter umum pada  pelayanan 
kesehatan  primer (p uskesmas). Biaya pendidikan dokter diberi subsidi agar tidak 
terlalu mahal, sehingga seluruh generasi muda yang minat dan mampu 
intelegensinya dapat menjadi dokter. 
           Untuk menjamin pelayanan kesehatan yang profesional dan memberikan 
jaminan kepastian hukum bagi pasien, seharusnya pemerintah menindak tegas 
praktik-praktik swasta paramedis yang melakukan pelayanan medis terutama di 
daerah yang sudah ada dokter umum, karena termasuk malpraktik.   
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