
 
 

1 

 

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

PUSKESMAS KAYUTANGI KELURAHAN SUNGAI MIAI KECAMATAN 

BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN 

 

Anisa1, A.Nikhrawi Hamdie2, Beni Akhmad3 

1Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam  

Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 17120142 
2Administrasi Publik, 63201, Fakultas IImu Sosial Dan IImu Politik, Universitas Islam  

Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,1105026401 
3Administrasi Publik, 63201, Fakultas IImu Sosial Dan IImu Politik, Universitas Islam  

Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,1109089201 

Email: nisa070899@gmail.com  

 

Abstrak 

 

Anisa, NPM. 17.12.0142” Analisis Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Puskesmas Kayutangi 

Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin”  Bimbingan Bapak A.Nikhrawi 

Hamdie,S.Sos.,SH.,MH sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Beni Akhmad,M.AP Sebagai Co 

Pembimbing.Latar belakang dan Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi program 

pembangunan Infrastruktur Puskesmas Kayutangi Kelurahan Sungai Miai dan untuk mengetahui hambatan-

hambatan dalam Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Puskesmas Kayutangi Kelurahan Sungai 

Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriftif kualitatif Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi 

kepada 3 orang informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat dari beberapa indikator yang pertama 

adalah Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Puskesmas Kayutangi ini belum terlaksana dengan 

baik karena kurangnya komunikasi dengan masyarakat.Kesimpulan penelitian dalam pelaksanaan 

pembangunan puskesmas dimana kurangnya komunikasi menjadi hambatan dalam pelaksanan pembangunan 

seharusnya masyarakat mengetahui adanya pembangunan puskesmas kayutangi.  

Kata Kunci: implementasi, kebijakan, pembangunan infrastruktur puskesmas 

 

Abstract 

 

Anisa, NPM. 17.12.0142” Implementation Analysis Of Infrastructure Development Program For Kayutangi 

Sungai Miai Kelurahan Sungai Miai District, Banjarmasin Utara City” Guidance by Mr. A.Nikhrawi 

Hamdie,S.Sos.,SH.,MH as Main Advisor and Mr. Beni Akh as the main Advisor and Mr. Beni .The 

background and objectives of the study were to determine the implementation of the Kayutangi Public Health 

Center Infrastructure Development Program, Sungai Miai Village and to determine the obstacles in the 

Implementation of the Kayutangi Community Health Center Infrastructure Development Program Sungai Miai 

District, North Banjarmasin District, Banjarmasin City.The research method uses a qualitative approach with 

qualitative descriptive research. Data were collected by interview, observation and documentation to 3 

informants.The results of the study indicate that looking at the first few indicators, the implementation of the 

Kayutangi Health Center Infrastructure Development Program has not been carried out properly due to lack of 

communication with the community.The conclusion of the research in the implementation of the construction 

of the puskesmas where the lack of communication is an obstacle in the implementation of the development, 

the community should be aware of the construction of the Kayutangi Public Health Center. 

Keywords: implementation, policy, health center infrastructure development 

 

Pendahuluan  

Pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana. Pembangunan infrastruktur yaitu bagian dari 

pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan infrastruktur mempunyai sebuah peran yang sangat 
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penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. salah satu tujuan dari setiap negara-negara 

berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap pembangunan. 

 Pembangunan yang salah satunya penting iyalah pembangunan sarana Kesehatan dimana apabila 

Kesehatan suatau negara baik akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kesehatan 

merupakan aset yang terpenting dalam pembentukan sumber daya manusia di Indonesia. 

 Bangsa Indonesia menyadari arti penting Kesehatan sebagai modal dasar (asset) dalam melakukan 

reformasi dalam rangka peningkatan derajat kesehatan bangsa. Salah satu upaya yang ditempu adalah 

mencanangkan Visi Indonesia sehat 2010. Kesehatan salah satu unsur kesejahteraan manusia perlu diwujudkan 

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 “melalui pembangunan 

yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang no.23 tahun 

1992 tentang Kesehatan, Bab II pasal 2 dan 3: pembangunan Kesehatan diselenggerarakan berdasarkan 

kemanusian yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, manfaat usaha Bersama dan kekeluargaan, adil dan 

merata, perikehidupan dan keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri (2) 

pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar terwujud derajat Kesehatan masyarakat yang optimal (3) keberhasilan pembangunan 

Kesehatan sangat dipengaruihi oleh tersedianya sumber daya manusia yang sehat, terampil dan ahli dalam 

program Kesehatan. Sesuai dengan visi pembangunan jangka Panjang daerah provinsi Kalimantan selatan 

maka kepala daerah Menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan yang merupakan tahap 

ketiga dalam RPJP daerah provinisi Kalimantan selatan tahun 2005-2025, ditetapkan sebagai visi 

pembangunan jangka menengah (RPJP provinsi kalimantan selatan) tahun 2015-2021 yaitu:” kalsel mapan 

(mandiri dan terdepan) lebih sejahtera, berkeadilan, berdikari dan berdaya saing “ 

Pada tahun 2019 bulan mei puskemas kayu tangi terbakar yang diduga terbakar dari arah dapur dan belum di 

ketahui penyebabnya, Pelaksanaan pembangunan infarstruktur puskesmas di kayu tangi sungai miai menjadi 

prioritas, alasan dinas Kesehatan kota banjarmsin memproriataskan pembangunan puskesmas kayu tangi 

lantaran telah memiliki sumber daya manusia yang siap untuk diperkerjakan dengan anggaran untuk 

membangun Kembali puskesmas tersebut ialah Rp 4,6 miliyar oleh karena itu penelitian ini mengkaji tentang 

bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur puskesmas dan apa saja faktor penghambat jalannya 

pembangunan infrastruktur puskesmas kayutangi tersebut.   

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis implementasi program pembangunan infrastruktur puskesmas kayutangi kelurahan sungai 

miai kecamatan banjarmasin utara kota banjarmasin”. 

Adapun rumusan masalah yang didapat dari latar belakang tersebut yaitu bagaimana implementtasi 

pembangunan infrastruktur puskesmas kayutangi di kelurahan sungai miai?.Apakah faktor penghambat 

pembangunan infrastruktur puskesmas kayutangi dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya? 

 Tujuan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut Untuk mendiskripsikan implementasi pembangunan 

infrastruktur puskemas kayutangi di kelurahan sungai miai kecamatan Banjarmasin utara kota banjarmasin, 

Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan dan upaya yang 

dilakukan untuk mengatasinya. 

 

Metode penelitian  

 

Pendekatan penelitian 

 

Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif di lakukan pada kondisi alamiah dan bersifat 

penemuan dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. oleh karena itu peneliti harus 

memiliki disposisi teoritis yang luas dan berwawasan luas agar mampu mengajukan dan menganalisis 

pertanyaan dan mengintruksi objek yang di teliti menjadi luas. penelitian kualitatif digunakan saat masalah 

belum jelas mengetahui tersembunyi untuk memahami interaksi sosial mengembangkan teori memastikan 

kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan (noor,2011: 34) 

 

Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriftif menurut 

sugiyono (20013:11). penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan,atau menghubungkan antara 
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variabel satu dengan variabel lain. definisi lain mengenai penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian yang 

dilakukan untuk memberi gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena 

 

Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti itu akan dilakukan. Adapun 

tempat penelitian yang di teliti peneliti yaitu di dinas Kesehatan kota Banjarmasin, Jl.pramuka komplek tirta 

dharma (PDAM) km.6 telp. (0511) 4281348 BANJARMASIN kode pos 70249. 

 

Sumber data  

 

 Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu Teknik pengambilan sampel berdasarkan 

pada pandangan bahwa informan dapan memberikan informasi secara lengkap dan relevan dengan tujuan  

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu Sumber data 

baru pada penelitian ini di peroleh dari kegiatan wawancara, dan observasi dan data sekunder adalah data-data 

dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan yang bersumber dari dokumen, laporan arsip 

yang di dapat dari pihak terkait. 

 

Teknik pengumpulan data  

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi  

 

Jadwal penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2021 s.d juli 2021. Adapun rincian kegiatan penelitian ini 

dapat dilihat pada table kegiatan sebagai berikut: 

 

Jadwal penelitian 

NO  
KEGIATAN 

PENELITIAN  

BULAN 

APRIL MEI JUNI JULI   

1 Penelitian Pendahuluan 
✓     

2 Penyusunan Proposal 
 ✓    

3 

Kolokium Proposal 

Penelitian 

  ✓   

4 Pengumpulan Data 
  ✓   

5 Pengolahan Data 
  ✓   

6 Analisis Data 
  ✓  ✓  

7 Penulisan Laporan 
   ✓  

8 Ujian Hasil Penelitian 
   ✓  

 

Hasil Penelitian dan pembahasan 

1. Analisis Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Puskesmas Kayutangi Kelurahan Sungai 

Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

indikator tentang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur puskesmas kayutangi kelurahan 

sungai miai kecamatan banjarmasin utara kota Banjarmasin. Merupakan salah satu upaya 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini agar masyarakat dapat medapatkan pelayanan 

fasilitas yang baik. 

Ada banyak variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi 

kebijakan. Dimana variabel atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam penelitian, 

peneliti menggunakan indikator pengukuran menurut Edward III. Menurut Edward III, terdapat empat 

faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi sama lain untuk membantu dan menghambat 

implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas 

ini dengan keempat faktor tersebut, yakni: komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana 

(kecenderungan-kecenderungan) atau tingkah laku dan struktur birokrasi. 

 

1. Komunikasi (Communication)  

Dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting, yakni transmisi, 

konsistensi, dan kejelasan. Oleh karena itu, syarat utama bagi implementasi kebijakan yang 

efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus 

mereka lakukan dan ditularkan kepada personil yang tepat, akurat dan dipahami.  Komunikasi 

merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor 

komunikasi terhadap implementasi kebijakan adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat 

dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dari faktor komunikasi ini, 

akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati oleh peneliti di lapangan terkait Analisis 

implementasi program pembangunan infrastruktur puskesmas kayutangi kelurahan sungai 

miai kecamatan Banjarmasin utara kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian variabel 

komunikasi dapat diambil kesimpulan bahwa variabel komunikasi untuk intensitas belum 

terlaksana dengan baik dan pada kejelasan informasi yang disampaikan dari pelaksana ke 

tokoh masyarakat baik namun permasalahannya dari masyarakat masih ada yang tidak 

mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur puskesmas kayutangi di kelurahan 

sungai miai kecamatan Banjarmasin utara kota Banjarmasin. 

 

2. Sumber-Sumber Atau Sumberdaya (Resources)  

Agar implementasi kebijakan efektif, maka sumber-sumber dapat merupakan faktor yang 

penting dalam melaksanakan kebijakan publik, meliputi staf yang memadai serta keahlian 

yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang 

diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-

pelayanan publik, yakni: staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas. Berdasarkan uraian 

di atas dapat disimpulkan terkait variable sumber daya manusia sudah baik sedangkan fasilitas 

sudah bagus karena ada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

 

3. Sikap Pelaksana Atau Kecenderungan-Kecenderungan Sikap Perilaku (Disposition)  

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai 

konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para 

pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hak ini berarti adanya 

dukungan, berarti mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan para 

pembuat kebijakan. Hal yang mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan birokrat dan 

beberapa insentif. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk variabel 

disposisi sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan pembahasana 

dari persepsi, respon dan tindakan pelaksana kebijakan yang ada di kelurahan sungai miai. 

 

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan 

menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-

bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah 

sosial kehidupan modern. Oleh karena itu, struktur birokrasi merupakan faktor yang 

fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Walaupun demikian, faktor struktur 

birokrasi dalam pelaksanaannya menghadapi dua faktor yang memungkinkan terhambatnya 

fungsi struktur birokrasi, yakni faktor internal, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran 

dasar (Standard Operating System-SOP) dan faktor eksternal, yakni fragmentasi. Fragmentasi 
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dapat berupa tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi, komite dalam legislatif, interest group, 

pejabat-pejabat eksekutif dan faktor eksternal lainnya.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk variabel struktur 

birokrasi sudah terlaksana dengan baik. hal tersebut bisa dilihat berdasarkan pembahasan dari 

pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas dan koordinasi para pelaksana kegiatan 

berjalan dengan baik yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Pelaksanaan difokuskan yaitu dengan pengelolahan sumber daya manusia serta perangkat 

ekonomi dan finansial yang dilakukan secara bertanggung jawab, terukur, dan resfonsif 

terhadap kebutuhan masyarakat, terkait dengan program pembangunan infrastruktur 

puskesmas kayutangi. Adapaun target ingin dicapai untuk pembangunan puskesmas yaitu 

meningkatkan sarana dan prasarana. Oleh karena itu pentingnya pembangunan di setiap 

kecamatan di Indonesia. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ada kendala dalam pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur puskesmas kayutangi yaitu kurangnya komunikasi dari pihak 

pemerintah dinas Kesehatan kota Banjarmasin. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

puskesmas kayutangi sudah baik tetapi ada kendala kurangnya sosialisasi terhadap program 

pembangunan infrastruktur puskesmas kayutangi karena masih ada masyarakat yang tidak 

mengetahui adanya pembangunan Kembali puskesmas di kelurahan sungai miai kecamatan 

Banjarmasin utara kota Banjarmasin. menurut George Edward III dalam pelaksanaan 

kebijakan informasi kebijakan harus diteruskan kepada pelaku kebijakan baik pelaksana 

kebijakan maupun khalayak masyarakat setempat sehingga mereka tau apa maksud, tujuan 

dan isi kebijakan sehingga dalam pelaksanaan dapat terwujud dan tepat sasaran. 

2. Adapun faktor penghambat pembangunan infrastruktur puskesmas    kayutangi 

Faktor yang menghabat terlaksananya implementasi kebijakan sehingga tidak berjalan 

jalan dengan baik. Adapaun faktor penghambat implementasi pembangunan infrastruktur 

puskesmas kayutangi. 

a. kurangnya komunikasi  

Dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting, yakni 

tranmisi,konsistensi, dan kejelasan. Oleh karena itu, syarat utama bagi implementasi 

kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus 

mengetahui apa yang harus mereka lakukan kepada pesonel yang tepat, akurat dan 

pahami. komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui 

mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap pelaksanakan pembangunan adalah pada 

kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan 

atau program. menurut Edward III Widodo (2010:97), komunikasi yaitu dapat diartikan 

sebagai proses penyampaian informasi mengenai kebijakan yang disampaikan kepada 

pelaku kebijakan agar dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan 

dalam proses komuniksi tedapat tiga hal penting  yaitu tranmisi yaitu kebijakan yang 

disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga 

disampaikan ke pada kelompok sasaran kebijakan yang berkepentingan baik langsung 

maupun tidak langsung dan kebijakan juga harus ada kejelasan agar kebijakan yang 

diberikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain mereka mengetahui 

tujuan,sasaran, serta subtansi dari kebijakan tersebut sehingga masing-masing 

mengetahui apa persiapan serta yang akan dilaksanakan agar kebijakan tersebut berjalan 

dengan efektif dan efisien. Selain itu harus ada konsistensi agar kebijakan tidak salah 

tidak simpang siur yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanan 

kebijakan.berdasarakan hasil penelitian terkait kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan 

pembangunan menjadi faktor pengahambat implementasi program pembangunan 

infrastruktur puskesmas kayutangi. Kurangnya komunikasi dalam kegiatan pelaksanaan 

pembangunan membuat sebuah kegiatan tidak berjalan dengan baik sehingga kegitan pun 

tidak terlaksana dengan baik. 
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 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis implementasi program 

pembangunan infrastruktur puskesmas kayutangi kelurahan sungai miai kecamatan Banjarmasin 

utara kota Banjarmasin, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pelaksanaan  

Pembangunan infrastruktur puskesmas kayutangi secara umum pembangunan di puskesmas 

kayutangi sungai miai sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Gorge C. Edward III 

ada empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dari hasil 

analisis penelitian untuk indikator komunikasi dari segi intesitas belum bejalan dengan baik dan 

dari segi kejelasan belum teralaksana dan untuk konsistensi pesan belum bejalan dengan baik 

karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum didaerah sungai miai. indikator 

sumberdaya segi kemampuan sumber daya manusia sudah memadai dan dari segi fasilitas 

pendukung sudah bagus, disposisi sudah terlaksana dengan baik dari segi persepsi, respon dan 

Tindakan pelaksana dan indikator struktural birokrai sudah berjalan dengan baik dari segi 

pembentukan strukturan organisasi, pembagian tugas dan koordinassi para pelaksana. 

 

b. Hambatan Pelaksanaan  

Adanya hambatan dan kendala dalam pembangunan ini adalah kurangnya komunikasi dengan 

masyarakat setempat dimana masyarakat merasa tidak di ikut sertakan dalam pelakasanaan 

pembangunan puskesmas yang seharusnya masyarakat tau apa yang disiapkan dan dilaksanakan, 

sehingga pembangunan itu berjalan dengan efektif dan efisien. 
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