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Latar Belakang dan Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja pegawai pada 

masa pandemi  Covid-19 di Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin ? Untuk mengetahui apa 

hambatan yang dirasakan pegawai dalam memberikan pelayanan di masa pandemi Covid-19 

di Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin ? Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi hambatan tersebut pada Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin ? Metode penelitian 

menggunakan pendekatan Metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Data 

dikumpulkan dengan melakukan observasi langsung ke tempat penelitian, melakukan 

wawancara, dan studi dokumentasi.  Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Puskesmas 

Kayu Tangi. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik trianggulasi. Analisis data 

menggunakan model Miles and Huberman,  analisis data kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai data pengumpulan data dalam priode 

tertentu. Hasil penelitian menunjukan pegawai Puskesmas Kayu Tangi mempunyai peran 

utama dalam setiap kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan pelayanan 

akan lebih mudah dicapai apabila pegawai ditempatkan pada posisi sesuai dengan kompetensi 

yang dimilikinya. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas merupakan hal yang sangat 

mendasar dalam penerapan kualitas kerja, serta didukung dengan sarana dan prasarana yang 

memadai. Untuk hambatan selama masa pandemi tidak ada yang signifikan mempengaruhi 

pelayanan namun salah satu tantangan yang dihadapi ketika pegawai terkena Covid-19, 

pegawai tersebut harus istrahat dirumah selama masa pemulihan, dan upaya yang dilakukan 

berkordinasi dengan dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, untuk penambahan jumlah sumber 

daya manusia dari Puskesmas lain yang membantu ke Puskesmas Kayu Tangi. 
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ABSTRACT 

Background and research objectives are to find out Employee performance during the 

Covid-19 pandemic at the Kayu Tangi Health Center Banjarmasin? To find out what obstacles 

are felt by employees in providing services during the Covid-19 pandemic at the Kayu Tangi 

Health Center Banjarmasin? To find out what efforts have been made to overcome these 

obstacles at the Kayu Tangi Health Center Banjarmasin? The research method uses a 

qualitative method approach, with the type of descriptive research. Data were collected by 

direct observation to the research site, conducting interviews, and studying documentation. 

The informant in this study was the head of the Kayu Tangi Health Center. The sample was 

determined using the triangulation technique. Data analysis used the Miles and Huberman 

model, qualitative data analysis was carried out during data collection, and after data 

collection was completed in a certain period. The results showed that the staff of the Kayu 

Tangi Health Center had a major role in every service activity provided to the community. 

Service objectives will be more easily achieved if employees are placed in positions according 

to their competencies. A clear division of tasks and responsibilities is very basic in the 

implementation of quality work, and is supported by adequate facilities and infrastructure. 

There are no obstacles during the pandemic period that significantly affect services, but one of 

the challenges faced when employees are exposed to Covid-19, the employee must rest at home 

during the recovery period, and efforts are being made to coordinate with the Banjarmasin 

City Health Office, to increase the number of resources. people from other health centers who 

help to the Kayu Tangi Health Center 

Keywords: Performance, Covid-19 

PENDAHULUAN 

Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) adalah salah satu penyakit 

menular yang disebabkan oleh Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 

2 (SARS- CoV-2). Pada masa pandemi 

Covid-19, instansi pemerintah salah 

satunya Puskesmas yang berada dibawah 

naungan Dinas Kesehatan harus dapat 

beradaptasi dengan lingkungan yang 

sekarang terjadi dan mempertahankan 

kinerja dari pegawainya agar tetap berjalan 

efektif karena pada masa pandemi Covid-

19 pekerjaan yang dilakukan oleh individu 

atau kelompok terganggu, dan sebagian 

tidak sedikit mengharuskan pegawainya 

bekerja dari rumah atau WFH (Work From 

Home). Karena itu manajemen Puskesmas 

harus bisa membagi tugas yang sekiranya 

pekerjaan tersebut bisa dilakukan dari 

rumah agar tetap berjalan secara efektif, 

sedangkan bagi pegawai yang WFO (Work 

From Office) agar dapat memutus rantai 



penularan Covid-19 harus dilakukan 

dengan menerapkan protokol kesehatan 

sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan. 

(Nomor 382 tahun 2020 Tentang Protokol 

Kesehatan).  

Pada masa pandemi saat ini tentu 

kinerja sangat berpengaruh terhadap semua 

bidang pelayanan yang akan dilaksanakan 

salah satunya Puskesmas, pegawai 

Puskesmas harus mempunyai sikap mental 

dan perilaku yang selalu mempunyai 

pandangan bahwa pekerjaan yang 

dilaksanakan saat ini harus lebih berkualitas 

dari pada pelaksanaan pekerjaan masa lalu 

meskipun terjadi pada masa pandemi saat 

ini, dan berharap lebih berkualitas dimasa 

yang akan datang. Dengan tercapainya 

kinerja yang maksimal bila kinerjanya 

sesuai dengan standar, baik kualitas 

maupun kuantitas yang dihasilkan. Tentu 

kinerja yang baik tidak akan terlepas dari 

bagaimana desain organisasi yang terdapat 

dalam organisasi tersebut, sehingga 

membuat pegawai melakukan tugas pokok 

dan fungsi masing-masing secara efektif 

dan efisien (Kurnia,2018).  

Pemerintah Pusat juga bergerak 

cepat dengan mengeluarkan beberapa 

kebijakan yaitu Keputusan Presiden. 

Nomor.11  Tahun 2020 tentang Penetapan  

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19), Kepres No. 

12/2020 mengenai Penetapan Bencana Non 

Alam Penyebaran Corona Virus Disease 

2019 sebagai bencana nasional. Kemudian, 

menerapkan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) diputuskan dengan PP No. 

21/2020 mengenai Pembatasan Sosial 

Berskala Besar. Dalam rangka percepatan 

penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19), dan secara teknis dituangkan 

pada Permenkes No. 9/2020 mengenai 

pedoman pembatasan sosial berskala besar 

dalam rangka percepatan penanganan 

Corona Virus Disease 2019. Peraturan 

tersebut menjadi dasar pembatasan sosial di 

berbagai bidang sektor termasuk di bidang 

Kesehatan. Pemerintah juga menetapkan 

kebijakan mengenai Social Distancing dan 



Physical Distancing sebagai upaya 

mencegah penularan Covid-19.  

Kondisi pandemi Covid-19 semakin 

meluas, di Banjarmasin sendiri dengan 

jumlah kasus dan kematian yang semakin 

hari semakin bertambah tinggi dan hal ini 

tentu memberikan dampak akibat pada 

aspek kesejahteraan masyarakat  khususnya 

daerah Banjarmasin. Dengan adanya 

peraturan yang dikeluarkan Pemerintah 

Pusat maka Pemerintah Daerah Kalimantan 

Selatan selama masa pandemi menetapkan 

melaksanakan PSBB yang diterbitkan 

melalui keputusan Walikota Banjarmasin. 

Selama pemberlakuan PSBB, Pemerintah 

Kota Banjarmasin melalui SKPD terkait 

memberikan edukasi kepada masyarakat 

dalam upaya pencegehan dan penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

beberapa yang diterapkan selama 

pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib 

melaksanakan perilaku hidup bersih dan 

sehat, menggunakan masker diluar rumah, 

& melaksanakan physical distancing. 

Pegawai yang bekerja pada Puskesmas 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang 

ekstra ketat dengan mematuhi protokol 

Kesehatan. Untuk itu koordinasi, 

pengarahan sumber daya dan operasional 

selama pelaksanaan PSBB sebagaimana 

arahan dari Walikota Banjarmasin menjadi 

perhatian dari manajemen pada masing-

masing Puskesmas yang memberikan 

pelayanan diwilayahnya masing-masing 

untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan 

aturan yang diberlakukan.  

Puskesmas mengemban tugas 

sebagai garda terdepan untuk memberikan 

pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di 

wilayah kerjanya. Adapun tujuan  dalam 

pendirian Puskesmas adalah menjadikan 

masyarakat pada umumnya untuk hidup 

lebih sehat, serta berkemauan untuk hidup 

sehat dan mendapat pelayanan kesehatan 

yang berkualitas, berada dalam lingkungan 

yang sehat baik dalam lingkungan keluarga 

maupun lingkungan masyarakat. Peraturan 

yang mengatur tentang Puskesmas adalah 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia no 43 tahun 2019 tentang Pusat 



Kesehatan Masyarakat, yang menyebutkan 

Puskesmas sebagai sarana kesehatan yang 

melayani langsung masyarakat memiliki 

fungsi sebagai upaya kesehatan masyarakat 

(UKM) dan upaya kesehatan perseorangan 

(UKP) tingkat pertama yang 

mengedepankan upaya pencegahan 

(preventif) dan promotif untuk mencapai 

tujuan pembangunan di bidang kesehatan 

yaitu meraih derajat kesehatan masyarakat 

yang optimal didaerah kerjanya masing-

masing.  

Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No.43/2019 tentang Puskesmas 

telah mengatur fungsi Puskesmas sebagai 

pelayanan Kesehatan yang berhadapan 

langsung dengan masyarakat untuk 

menjalankan fungsi UKM (Upaya 

Kesehatan Masyarakat) yang 

mengedepankan pemberdayaan masyarakat 

sebagai konsep paradigma sehat yang 

menekankan preventif promotif, dan fungsi 

UKP (Upaya Kesehatan Perorangan). 

Kedua fungsi ini menjadi sayap Puskesmas 

dalam menjalankan peranannya 

dimasyarakat untuk meraih kepercayaan 

masyarakat dengan mengedepankan mutu 

pelayanan dalam konsep manajemen yang 

sehat. 

Puskesmas Kayu Tangi Kota 

Banjarmasin, merupakan salah satu 

Puskesmas di wilayah Kota Banjarmasin. 

Kondisi pandemi Covid-19 tentu memberi 

dampak dalam pelayanan di Puskesmas 

untuk menjalankan fungsinya sebagai 

Upaya Keshatan Perorangan (UKP) dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Di 

dalam gedung untuk menjalani fungsinya 

sebagai UKP, berbagai kebijakan internal 

diberlakukan sehingga SOP (standar 

Operasional Prosedur) pelaksanaan 

pelayanan dalam gedung banyak yang 

dirubah termasuk alur pelayanan pasien. 

Sedangkan pelaksanaan fungsi Upaya 

Kesehatan Masyarakat (UKM) sudah pasti 

berdampak besar karena tidak 

dimungkinkan adanya keramaian dan 

mengumpulkan masa maka kegiatan di Pos 

Pelayanan Terpadu (Posyandu). Semenjak 

pandemi Covid-19 melanda Indonesia.  



Peran pegawai puskesmas menjadi 

garda depan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan primer di seluruh lapisan 

masyarakat, dengan tetap memperhatikan 

protokol kesehatan. Sejak adanya Corona 

Virus Disease (Covid-19) di Indonesia telah 

menjadikan kekhawatiran masyarakat 

banyak untuk datang ke fasilitas kesehatan, 

khususnya ke Puskesmas. Untuk itu 

diperlukan informasi kesehatan yang tepat, 

cepat dan lengkap, supaya masyarakat yang 

membutuhkan layanan kesehatan 

khususnya ke puskesmas supaya tidak takut 

untuk berobat. Upaya adaptasi pelayanan 

telah dilaksanakan sejak mulainya pandemi 

Covid-19 masuk Indonesia. Dalam masa 

adaptasi kebiasaan baru pelayanan 

Puskesmas, telah banyak dilakukan 

perubahan untuk mengantisipasi 

meningkatnya kasus Covid-19. Tidak 

hanya pelayanan dalam wujud virtual, 

pelayanan langsung kepada warga 

senantiasa wajib dilaksanakan dengan 

penuhi protokol kesehatan yang sudah 

diresmikan oleh pemerintah. Untuk 

mendukung hal ini, maka diantaranya 

diperlukan disiplin kerja dan motivasi kerja 

pegawai yang optimal dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada seluruh 

lapisan masyarakat. Oleh karena itu, maka 

peneliti memfokuskan kinerja pegawai 

sebagai objek penelitian khususnya pada 

Puskesmas. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

metode (Field Research), yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk melakukan studi 

mendalam mengenai suatu kasus sosial, 

sehingga menghasilkan gambaran yang 

terorganisir dengan baik dan lengkap 

mengenai kasus sosial tersebut. Serta 

penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif 

yaitu mencerikan suatu kejadian pada masa 

sekarang, serta pemecahan masalah yang 

dihadapi pada kasus sosial yang diteliti. 

Sugiyono (2018). 
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Semenjak pandemik Covid 19 melanda 

Indonesia. Peran pegawai Puskesmas 

menjadi garda depan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan primer di seluruh 

lapisan masyarakat, dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan. Sejak 

adanya Corona Virus Disease (Covid 19) di 

Indonesia telah menjadikan kekhawatiran 

masyarakat banyak untuk datang ke 

fasilitas kesehatan, khususnya ke 

Puskesmas. Untuk itu diperlukan informasi 

kesehatan yang tepat, cepat dan lengkap, 

supaya masyarakat yang membutuhkan 

layanan kesehatan khususnya ke 

Puskesmas supaya tidak takut untuk 

berobat. Upaya adaptasi pelayanan telah 

dilaksanakan sejak mulainya pandemic 

Covid 19 masuk Indonesia. Dalam masa 

adaptasi kebiasaan baru pelayanan 

puskesmas, telah banyak dilakukan 

perubahan untuk mengantisipasi 

meningkatnya kasus Covid 19. Tidak hanya 

pelayanan dalam wujud virtual, pelayanan 

langsung kepada warga senantiasa wajib 

dilaksanakan dengan penuhi protokol 

kesehatan yang sudah diresmikan oleh 

pemerintah. 

Pegawai puskesmas Kayu Tangi 

mempunyai peran utama dalam setiap 

kegiatan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Tujuan pelayanan ini akan 

lebih mudah dicapai apabila pegawai 

ditempatkan pada posisi sesuai dengan 

kompetensi yang dimilikinya. Pembagian 

tugas dan tanggung jawab yang jelas 

merupakan hal yang sangat mendasar 

dalam penerapan kualitas kerja. Organisasi 

harus dirancang untuk bekerja berbasis 

kualitas. Penyiapan alat-alat pendukung, 

seperti teknologi, sistem kerja, panduan 

kerja, data, informasi, pengetahuan, dan 

kepemimpinan haruslah dapat diakses dan 

dioperasionalkan dengan mudah. 

1. Kinerja pegawai pada masa pandemi  

Covid-19 di Puskesmas Kayu Tangi 

Banjarmasin 

1). Selama masa pandemi Covid-19 kinerja 

Puskesmas Kayu Tangi baik-baik saja, 

semua pelayanan tetap berjalan dengan 



lancar. Beberapa target yang di inginkan 

dikerjakan sebagaimana mestinya. Dalam 

pelaksanaan kegiatan Puskesmas Kayu 

Tangi melaksanakan program kerja 

Puskesmas secara terpadu, artinya dalam 

melaksanakan kegiatan yang ada di 

Puskesmas dilaksanakan secara bersama-

sama dengan program lain yang terkait 

yang ada di Puskesmas. kinerja pegawai 

dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan 

yang sangat erat, tercapainya tujuan 

organisasi tidak bisa dilepaskan dari 

sumber daya yang dimiliki oleh organisasi 

yang digerakan atau dijalankan pegawai 

yang berperan aktif sebagai pelaku dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi 

2). Pembagian Tugas pada Puskesmas 

Kayu Tangi pada masa pandemi Covid-19, 

Puskesmas membentuk tim khusus atau 

yang disebut tim ISPA, Infeksi saluran 

pernapasan akut (ISPA) merupakan infeksi 

akut yang menyerang satu komponen 

saluran pernapasan, tepatnya pernapasan 

bagian atas. Bagian saluran pernapasan atas 

yang terkena dapat meliputi hidung, sinus, 

faring, dan laring. Pembagian tugas pada 

tim ISPA dijadwalkan setiap hari, 1 tim nya 

terdiri dari 4 orang dan pada tim tersebut 

dibebankan tanggung jawab dan fungsi 

sebagaimana mestinya. 

3). Sarana dan Prasarana Puskesmas Kayu 

Tangi, sarana dan prasarana yang lengkap 

yang terdapat pada Puskesmas Kayu Tangi 

tentu memberikan dampak yang positif 

terhadap pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. sarana merupakan seperangkat 

alat yang digunakan dalam suatu proses 

kegiatan baik alat tersebut. Sementara 

prasarana merupakan peralatan pembantu 

atau juga peralatan utama, dan kedua alat 

tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu 

tujuan yang ingin di capai.  

2. Hambatan yang dirasakan pegawai 

dalam memberikan pelayanan di masa 

pandemi Covid-19. Untuk hambatan 

selama masa pandemi tidak ada yang 

signifikan mempengaruhi pelayanan yang 

di berikan, salah satu tantangan yang di 

hadapi ketika pegawai terkena Covid-19, 

pegawai tersebut harus istrahat dirumah 



selama masa pemulihan. Akan tetapi 

pelayanan di Puskesmas tetap berjalan 

sebagaimana mestinya karena kami harus 

tetap memberikan pelayanan kesehatan 

untuk masyarakat. Sebab peran Puskesmas 

menjadi garda depan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan primer di seluruh 

lapisan masyarakat, dengan tetap 

memperhatikan protokol Kesehatan, sejak 

adanya Corona Virus Disease (Covid-19) 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan yang dialami oleh Puskesmas 

seperti kekurangan sumber daya manusia, 

Puskesmas berkordinasi dengan dinas 

Kesehatan Kota Banjarmasin, bantuan yang 

didapatkan adalah penambahan jumlah 

sumber daya manusia dari Puskesmas lain 

yang membantu ke Puskesmas Kayu Tangi 

agar ketika terjadi kekurangan sumber daya 

dapat teratasi dengan pengarahan dari dinas 

Kesehatan Kota Banjarmasin, Pegawai 

yang bekerja pada Puskesmas dituntut 

untuk memberikan pelayanan yang ekstra 

ketat dengan mematuhi protokol 

Kesehatan. Untuk itu koordinasi, 

pengarahan sumber daya dan operasional 

bersama dinas Kesehatan Kota 

Banjarmasin selalu rutin di jalankan guna 

untuk memecahkan ketika terjadi persoalan 

atau kendala yang dihadapi di Puskesmas 

Kayu Tangi 

PENUTUP 

1. Kinerja pegawai pada masa 

pandemi  Covid-19 di Puskesmas 

Kayu Tangi Banjarmasin. Selama 

masa pandemi Covid-19 kinerja 

Puskesmas Kayu Tangi baik-baik 

saja, semua pelayanan tetap berjalan 

dengan lancar. Beberapa target yang 

di inginkan dikerjakan sebagaimana 

mestinya, Pembagian Tugas pada 

Puskesmas Kayu Tangi pada masa 

pandemi Covid-19, Puskesmas 

membentuk tim khusus atau yang 

disebut tim ISPA, Infeksi saluran 

pernapasan akut (ISPA), dan 

berjalan sebagiamana yang 

diharapkan, Sarana dan Prasarana 

Puskesmas Kayu Tangi, sarana dan 

prasarana yang lengkap yang 



terdapat pada Puskesmas Kayu 

Tangi tentu memberikan dampak 

yang positif terhadap pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. 

2. Untuk hambatan selama masa 

pandemi tidak ada yang signifikan 

mempengaruhi pelayanan yang di 

berikan, salah satu tantangan yang 

di hadapi ketika pegawai terkena 

Covid-19, pegawai tersebut harus 

istrahat dirumah selama masa 

pemulihan. Akan tetapi pelayanan 

di Puskesmas tetap berjalan 

sebagaimana mestinya. 

3. Upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan yang dialami 

oleh Puskesmas seperti kekurangan 

sumber daya manusia, Puskesmas 

berkordinasi dengan dinas 

Kesehatan Kota Banjarmasin, 

bantuan yang didapatkan adalah 

penambahan jumlah sumber daya 

manusia dari Puskesmas lain yang 

membantu ke Puskesmas Kayu 

Tangi agar ketika terjadi 

kekurangan sumber daya dapat 

teratasi dengan pengarahan dari 

dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, 

Pegawai yang bekerja pada 

Puskesmas dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang ekstra 

ketat dengan mematuhi protokol 

Kesehatan. 
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