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ABSTRAK 

 

Kenaikan jumlah kecelakaan yang terjadi di Indonesia sampai 13,8% antara 

tahun 2017-2020. Sehingga adanya layanan khusus kegawatdaruratan yang 

dilakukan oleh Public Safrty Center (PSC) 119 Yogyakarta Emergency Service 

(YES) sangat diperlukan. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

mengetahui bagaimana manajemen pelayanan sosial yang diberikan dan apa saja 

faktor pendukung serta faktor yang menghambat dalam memberikan layanan 

kegawatdaruratan kepada pasien. 

Jenis penelitian yang dilakukan akan akan menggunakan penelitian 

kualitatif deskriptif. Sedangkan data diambil dari hasil wawancara dengan petugas 

dan pengguna layanan PSC 119 YES Kota Yogyakarta, observasi, maupun 

dokumentasi. Setelah itu, data yang diperoleh diolah dan disusun sesuai dengan 

tujuan sehingga dapat menjawab rumusan masalah. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa manajemen pelayanan 

sosial yang dilakukan oleh PSC 119 YES Kota Yogyakarta sudah dilakukan dengan 

baik. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh PSC 119 YES Kota Yogyakarta 

kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Terdapat tiga faktor yang 

mendukung yaitu adanya bantuan dari masyarakat, peralatan yang memadai, serta 

tim yang solid. Walaupun demikian terdapat faktor yang menghambat, diantaranya 

kesalahpahaman komunikasi antara pelapor dengan petugas maupun ruangan 

fasilitas kesahatan kesehatan yang rata-rata penuh selama pandemi.  

 

Kata kunci: Manajemen Pelayanan Sosial, kegawatdaruratan, PSC 119 YES 

Kota Yogyakarta 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun ke belakang terjadi perubahan pola penyakit. Di 

mana 3 peringkat penyakit paling tinggi yang sering terjadi adalah 

carebrovascular, kecelakaan lalu lintas, dan penyakit jantung isemik. Hasil 

tersebu diperoleh dari data Health Sector Review pada tahun 2014.1 Sejalan 

dengan hal itu pada Health Sector Review tahun 2019 dijelaskan bahwa 

kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu yang menyebabkan kecatatan untuk 

usia 10-19 tahun bersama dengan penyakit kulit dan gastrointestinal infection.2  

Disamping itu diperkirakan akan terjadi kenaikan jumlah kecelakaan 

yang terjadi di Indonesia sampai 13,8% antara tahun 2017-2020. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa adanya risiko yang tinggi untuk orang usia kerja di 

Indonesia menjadi korban kecelakaan, khususnya kecelakaan lalu lintas.3 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.4 Di mana peran negara diperlukan untuk melakukan 

                                                             
1 "Layanan 119, Terobosan Baru Layanan Kegawatdaruratan Medik di Indonesia", 

Kementerian Kesehatan RI, https://www.kemkes.go.id/article/view/16070100006/layanan-119-

terobosan-baru-layanan-kegawatdaruratan-medik-di-indonesia.html , diakses pada tanggal 1 

Oktober 2020.. 
2 Kementerian PPN/BAPPENAS, The Consolidated Report on Indonesia Health Sector Review 

2018, (Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas, 2019), hlm. 9 
3 Ibid, hlm. 9-10 
4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) 
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pelayanan publik guna menjamin hak-hak yang terkandung di Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) tersebut. 

Sejalan dengan hal itu, Sinambela menjelaskan bahwa pelayanan publik 

adalah proses terpenuhinya kebutuhan dan keinginan dari rakyat yang 

dilakukan oleh pemerintahan yang sedang berjalan. Seyogyanya pemerintah 

harus bisa memberikan kebutuhan yang diinginkan oleh rakyatnya sendiri. 

Keperluan yang dimaksud sebelumnya bukan sebagai keperluan per orangan 

namun berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh rakyat tang tinggal di negara 

tersebut. Misalnya saja kebutuhan akan pendidikan, perizinan, pertanhan, 

kesehatan, dll.5  

Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah agar menjamin 

masyarakat mendapatkan haknya terkait kesehatan adalah melalui Sistem 

Kesehatan Nasional (SKN) Indonesia. Di mana hal tersebut diatur melalui 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012. Salah satu tujuan 

dari dibentuknya SKN agar adanya peningkatan respon time yang dapat 

memnuhi kebutuhan masyarakatan akan pelayanan kesehatan. Agar dapat 

mewujudkan harapan masyarakat, dibutuhkan inovasi pelayanan kesehatan 

terutama penanganan kasus kegawatdaruratan untuk mencegah adanya cedera.6 

Dalam hal itu Kementerian Kesehatan berusaha untuk bisa 

menyediakan pelayanan kesehatan yang baik agar dapat terwujud masyarakat 

                                                             
5 Dr. Lijan Poltak Sinambela, M.M., M.P.d., dkk, Reformasi Pelayanan Publik. Teori, 

Kebijakan, dan Implementasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5-6 
6 Amad Mochamad, dkk., “Implementasi Sistem Penaggulangan Gawat Darurat Terpadu 

K119 (SPGDT k119) di Kabupaten Kudus”, Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat, vol. 

8: 2 (Oktober, 2019), hlm. 182 
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yang sehat. Upaya tersebut diwjudkan melalui Sistem Penanggulangan Gawat 

Darurat Terpadu (SPGDT). Di mana hal tersebut di atur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016. SPGDT sendiri merupakan 

pelayanan call center untuk pelayanan penanganan korban/pasien gawat darurat 

melalui akses 119. Di mana SPGDT bertujuan untuk (1) meningkatkan mutu 

danakses layanan kegawatdaruratan; dan (2) menyegerakan waktu penanganan 

kesehatan (respon time) pasien Gawat Darueat dan menurunkan kemungkinan 

angka kecatatan dan kematian.7 

Dalam menerapkan SPGDT dibentuk kerjasama antara Pemerintah 

Pusat dengan Pemerintah Daerah. Di mana kerjasama tersebut terbentuk 

dengan adanya layanan 119 yang dilakukan oleh National Command Center 

(NCC) yang berpusat di Kementerian Kesehatan dengan Public Safecy Center 

(PSC) yang berada di daerah-daerah. Meskipun demikian, layanan ini masih 

dalam proses pengembangan untuk diadakan di semua kabupaten/kota. Dalam 

hal ini PSC sebagai pusat koordinasi pelayanan gawat darurat akan 

bekerjasama dengan rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan terdekat maupun 

instansi di luar kesehatan seperti pemadam kebakaran dan kepolisian untuk 

menangani kasus kegawatdaruratan yang terjadi di daerahnya masing-masing.8 

Di mana pelayanan sosial yang dilakukan oleh PSC 119 YES Kota 

Yogyakarta mempunyai tujuan untuk mengurangi kemungkinan pasien 

meninggal dunia dan mencegahnya dari kecacatan. Oleh karena itu, seperti apa 

                                                             
7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penaggulangan Gawat Darurat Terpadu, pasal 2 
8 Siti Musyarofah dkk., “Gambaran Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119”, Jurnal 

Ilmiah Pernas, vol. 9: 4 (Oktober 2019), hlm. 372 
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pelayanan sosial yang dilakukan oleh PSC 119 YES Kota Yogyakarta menjadi 

penting bagi masyarakat. Di mana pelayanan sosial merupakan bentuk kegiatan 

yang ditujukan agar kesejahteraan sosial dapat terjadi. Di mana aktivitas 

tersebut dilakukan oleh kelompok, pemerintah, maupun individu. Kegiatan 

yang dilakukan adalah memberikan pemenuhan kebutuhan maupun 

menanggulangi masalah yang ada.9 Dalam melakukan pelayanan sosial 

biasanya dibentuk suatu organisasi sosial yang merupakan kelompok orang 

yang berkumpul untuk menggapai tujuan yang sama. Di mana biasanya 

merupakan potongan dari unit sosial. Selain itu, di dalam organisasi tersebut 

bukan merupakan badan hukum dan hanya bergerak agar masyarakat dapat 

mencapai kesejahteraan sosialnya.10 

Selain itu, jika dilihat dari jenisnya pelayanan sosial menurut Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial dapat dibagi ke dalam beberapa bidang yang salah 

satunya adalah pelayanan kesejahteraan sosial umum.11 Kemudian, menurut 

Nitto pelayanan sosial dapat dikatagorikan menjadi lima yaitu: (1) Public 

Agencies; (2) Private not-profit; (3) Private for profit; (4) Self help group; dan 

(5) Religion organization. Di mana dalam hal ini Public Agencies adalah 

badan-badan pelayanan sosial yang dibentuk oleh pemerintah.12 

                                                             
9 Dwi Heru Sukoco, Modul Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli Madya 
10 Santoso T. Raharjo, “Manajemen Relawan Pada Organisasi Pelayanan Sosial”, Jurnal 

Sosiohumaniora, Vol: 4:3, November 
11 Undang-undang Nomor 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial 
12 D.M. Nitto, Social Welfare, Politics, and Public Policy, (New York: Pearson Education, 

2005) 
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Manajemen sosial sendiri merupakan bagaimana menggunakan sumber 

daya yang berada di masyarakat secara optimal untuk kegiatan-kegiatan sosial. 

Sehingga tujuan sosialnya dapat tercapai di masyarakat tersebut. Di mana 

menurut Thomas Wolf terdapat lima aspek penelahaan sebuah organisasi 

pelayanan sosial yang dapat dijadikan ukuran untuk mengukur organisasi pada 

taraf yang ideal. Kelima aspek tersebut adalah: (1) misi, kredibilitas, dan 

dukungan; (2) isu sumber daya manusia; (3) keuangan; (4) aktivitas dan 

program; dan (5) perencanaan dan evaluasi.13 

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan PSC 119 YES jika 

ditinjau dari sisi manajemen pelayanan sosial bertujuan untuk memperbaiki 

hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial di sebut juga sebagai 

pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk dalam bidang kesehatan. Di mana 

layanan PSC 119 YES Kota Yogyakarta termasuk ke dalam layanan yang 

didirikan oleh pemerintah sebagai pelayanan sosial kesejahteraan umum yang 

bergerak di bidang kesehatan. 

Terkait dengan hal tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian 

mengenai bagimana manajemen pelayanan sosial yang dilakukan PSC 119 

YES terhadap pasien yang menggunakan jasanya dengan judul “Manajemen 

Pelayanan Sosial Kepada Pasien Kegawatdaruratan Public Sevice Center (PSC) 

119 Yogyakarta Emergency Service (YES)” 

B. Rumusan Masalah 

                                                             
13 Santoso T. Raharjo, “Manajemen Relawan Pada Organisasi Pelayanan Sosial”, Jurnal 

Sosiohumaniora, Vol: 4:3, November 
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Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, penulis 

tertarik untuk menjabarkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen pelayanan sosial PSC 119 YES terhadap pasien 

kegawatdaruratan? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung PEC 119 YES saat menangani 

pasien kegawatdaruratan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui manajemen 

pelayanan sosial yang dilakukan oleh PSC 119 YES terhadap pasien 

kegawatdaruratan dan mengetahui faktor pendukung serta penghambat 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang berada di 

kondisi gawat darurat. 

2. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: 

a. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bisa menjadi 

sumbangan ilmu mengenai Kesejahteraan Sosial dan dapat 

memberikan manfaat untuk mengembangkan Ilmu Kesejahteraan 

Sosial, terkhusus menganai pelayanan kesehatan PSC 119 YES 

terhadap pasien kegawatdaruratan. 

b. Manfaat secara praktis 

1) Sebagai acuan kelanjutan proses pengembangan program 

terkhusus yang mempunyai kaitan dalam manajamen pelayanan 

sosial  PSC 119 YES terhadap pasien kegawatdarutatan. 
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2) Harapannya penelitian ini dapat menjadi acuan peneliti lain 

yang ingin melakukan penelitian pada kegiatan pelayanan sosial 

PSC 119 YES terhadap pasien kegawatdaruratan. 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai Manajemen Pelayanan Sosial PSC 119 YES 

Terhadap Pasien Kegawatdaruratan memiliki beberapa acuan dari penelitian 

sebelumnya: 

Pertama, jurnal Santoso T. Raharjo dengan judul MANAJEMEN 

RELAWAN PADA ORGANISASI PELAYANAN SOSIAL. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa organisasi sosial sering menghadapi persoalan yang 

berat berkaitan dengan relawannya dalam mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi. Sehingga program pelatihan perlu ditetapkan pada proses 

perencanaan keorganisasian. Pelatihan tersebut akan menjembatani perbedaan-

perbedaan antara apa yang relawan pahami mengenai suatu tugas, harapan para 

relawan terhadap bagaimana mereka melakukan tugasnya, dan mengenai level 

kinerjanya. Persamaan penelitian yang dilakukan terdapat pada metode yang 

digunakan. Di mana pada penelitian ini dilakukan penelitian mengenai 

manajemen yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial. Meskipun 

demikian, perbedaannya penelitian ini secara spesifik lebih berfokus pada isu 

sumber daya manusia yang berada di organisasi pelayanan sosial. Penelitian ini 

membahas tentang karakteristik tenaga relawan yang dibutuhkan, bagaimana 
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proses perekrutannya, hingga sistem penghargaan terharap relawan di dalam 

organisasi pelayanan sosial.14 

Kedua, jurnal Siti Musyarofah, Ratna Muliawati, dan Mushidah dengan 

judul GAMBARAN PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 

119. Temuan di penelitian ini adalah layanan yang dilakukan oleh PSC 119 

SIAGA Kabupaten Kendal sudah menerapkan penggunaan teknologi. Di mana 

hal ini merupakan langkah yang mendukung penerapan smart city yang diusung 

oleh Kabupaten Kendal. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah objek 

dari penelitian yang diambil. Di mana, penelitian ini mengambil PSC 119. 

Meskipun untuk lokasi PSC yang dipilih berbeda karena di penelitian ini 

berfokus pada pelayanan PSC 119 SIAGA Kabupaten Kendal. Selain itu, 

penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Di penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif melalui 

wawancara yang mendalami mengenai (1) sistem kerja PSC 119; (2) 

penggunaan aplikasi sebagai penunjang smart city yang diusung oleh 

Kabupaten Kendal; (3) kendala yang dialami terkait penggunaan aplikasi.15  

Ketiga, Jurnal Amad Mochamad, Septo Pawelas Arso, dan Yuliani 

Setyaningsih dengan judul IMPLEMENTASI SISTEM PENANGGULANGAN 

GAWAT DARURAT TERPADU K119 (SPGDT K119) DI KABUPATEN 

KUDUS. Di mana hasil penelitian ini menunjukkan kalau masih ada beberapa 

kekurangan yang terjadi untuk implementasi SPGDT K119 di Kabupaten 

                                                             
14 Santoso T. Raharjo, “Manajemen Relawan Pada Organisasi Pelayanan Sosial”, Jurnal 

Sosiohumaniora, vol. 4:3 (November, tt) 
15 Siti Musyarofah dkk., “Gambaran Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119”, Jurnal 

Ilmiah Pernas, vol. 9: 4 (Oktober 2019) 
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Kudus. Beberapa diantaranya adalah target respon time yang diharapkan 

kurang dari 10 menit namun lebih dari 30 menit. Selain itu, untuk variabel 

disposisi masih kurang karena belum tersedianya penandatanganan komitmen 

secara tertulis. Peneliti juga memberikan saran untuk membentuk unit khusus 

yang menangani SPGDT K119 yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Pemadam 

Kebakaran, Kepolisian, BPBD, PMI, dan Dinas Perhubungan. Persamaan 

penelitian adalah menggunakan metode analisis deskriptif dengan tema 

penelitian di PSC 119. Sedangkan itu, penelitian ini mempunyai perbedaan 

untuk variabel penelitian yang dipilih yaitu (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; 

(3) Disposisi; (4) Struktur Birokrasi; dan (5) Lingkungan.16 

Keempat, jurnal Reza Mochamad Yanuar dengan judul INOVASI 

PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 

119 KABUPATEN BANTUL SEBAGAI LAYANAN KESEHATAN DAN 

KEGAWATDARURATAN). Hasil penelitian ini disebutkan bahwa akses untuk 

menghubungi PSC 119 Kabupaten Bantul cenderung mudah dilakukan dan 

pelayanan siaga 7 hari 24 jam. Selain itu, petugas juga segera menuju lokasi. 

Disamping itu, penulis juga memberikan saran bahwa diperlukan integrasi 

dengan pemadam kebakaran, kepolisian, dan BPBD untuk meminimalisir 

risiko korban. Persamaan penelitian yang diangkat adalah metode penelitian 

yang menggunakan kualitatif deskriptif. Di mana di dalam penelitian ini 

dilakukan wawancara mendalam dengan narasumber untuk memperoleh 

                                                             
16 Amad Mochamad, dkk., “Implementasi Sistem Penaggulangan Gawat Darurat Terpadu 

K119 (SPGDT k119) di Kabupaten Kudus”, Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat, vol. 

8: 2 (Oktober, 2019), hlm. 182 
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informasi. Kemudian terdapat kesamaan dari topik yang dipilih yaitu pelayanan 

kesehatan yang dilakukan oleh PSC 119. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

terdapat pada dimensi kualitas pelayanan yang dipilih menurut Zeithmal yang 

terdiri dari (1) Acces; (2) Reliability; (3) Responsiveness; (4) Competence; (5) 

Courtesy; (6) Communication; (7) Credibility; (8) Security; dan (9) 

Understanding Knowing the Citizen. 17 

Kelima, jurnal Pradita Nurmalia dan Irwan Budiono dengan judul 

PROGRAM PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 MATARAM EMERGENCY 

MEDICAL SERVICE (MEMS). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

di bagian evaluasi Konteks, Tujuan, dan Sasaran Program yang dilakukan 

sudah sesuai. Namun ada beberapa catatan seperti beberapa ambulan yang 

belum sesuai standar, matoritas petugas yang belum memiliki sertifikat 

BTCLS, dan tidak ada SOP tindakan. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

tema yang diambil mengenai pelayanan kesehatan yang dilakukan di PSC 119. 

Di mana untuk peneliti sendiri mengambil studi kasus di PSC 119 MEMS. 

Selain itu, di dalam penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan 

studi kasus yang dilakukan secara khusus di RSUD Kota Mataram.Sedangkan 

perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan di penelitian ini 

menggunakan evaluasi CIPP yang terdiri dari (1) Konteks; (2) Input; (3) 

Output; (4) Proses; dan (5) Produk.18 

                                                             
17 Reza Mochamad Yanuar, “Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center 

(PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan)”, Jurnal Ilmu 

Pemerintahan, vol. 4: 1 (Agustus 2019) 
18 Pradita Nurmalia dan Irwan Budiono, “Program Public Safety Center (PSC) 119 Mataram 

Emergency Medical Service (MEMS)”, Higeia, vol. 4: 2 (April 2020) 
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Keenam, Jurnal Nandang Mulyana dan Nunung Nurwati dengan judul 

MODEL PELAYANAN SOSIAL BERBASIS SISTEM SUMBER DALAM 

MASYARAKAT INDUSTRI KERAJINAN BORDIR. Hasil yang diperoleh 

adalah pelayanan sosial dari sistem sumber formal lebih banyak diberikan oleh 

organisasi profesi yang bertujuan untuk membantu pengusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya. Berdasarkan sistem sumber informal ditemukan bahwa adanya 

hubungan yang terjalin sejak lama. Lalu, berdasarkan sumber kemasyarakatan 

berupa pelayanan sosial yang mempunyai fungsi menunjang keberlangsungan 

di industri kerajinan bordir. Kemudian mode pelayanan sosial yang diberikan 

didasarkan pada cakupan dan kesinambungan serta penyelenggara pelayanan 

sosial. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Di mana dalam penelitian ini data diambil menggunakan metode wawancara 

dan observasi dengan berdasarkan pada model sistem sumber formal, informal, 

maupun kemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini 

dilakukan di industri kerajinaan bordir yang belokasi di kota Tasikmalaya.19 

Ketujuh, jurnal Eni Setiyawati, Santoso Tri Raharjo, dan Muh. 

Fedryansyah dengan Judul PELAYANAN SOSIAL DI BIDANG 

PENDIDIKAN PADA FAITH BASED ORGANIZATION (STUDI DI 

RUMAH YATIM AT-TAMIM KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN 

BANDUNG). Selain itu, hasil penelitian yang diperoleh adalah Rumah Yatim 

                                                             
19 Pradita Nandang Mulyana dan Nunung Nurwati, “Model Pelayanan Sosial Berbasis Sistem 

Sumber Dalam Masyarakat Industri Kerajinan Bordir”, Share Social Work Jurnal, vol. 8:1 (2017) 
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At-Tamim merupakan salah satu lembaga pelayanan sosial berbasis keagamaan 

yang berada di bawah naungan pondok pesantren At-Tamim menjadi alternatif 

dalam memberikan solusi bagi anak yatim dhuafa dan muallaf yang kesulitas 

mengakses pendidikan. Rumah Yatim At-Tamim memberikan pelayanan sosial 

melalui pembiayaan sekolah formal (termasuk uang saku) serta pendidikan 

informal dengan kurikulum berbasis agama islam. Persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Di mana dalam 

penelitian ini data diperolah berdasarkan observasi dan wawancara dengan 

pengurus Rumah Yatim At-Tamim, relawan yang membantu pengelolaan, serta 

anak yatim yang berada di Rumah Yatim At-Tamim. Pada penelitian ini 

berfokus pada bagaimana pelayanan sosial yang diberikan oleh Rumah Yatim 

At-Tamim terutama pada bidang pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah 

pada objek penelitian yang dilakukan berada di Rumah Yatim At-Tamim yang 

berada di Bandung.20 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik merupakan konstruksi dari definisi-definisi yang 

merumuskan maupun menjelaskan suatu kejadian sosial secara sitematis 

dengan berdasarkan pada suatu konsep yang mendasarinya. Di mana kerangka 

teoritis adalah landasan yang digunakan untuk berpikir dalam melakukan 

sebuah penelitian. Selain itu, dapat berguna untuk menjelaskan kejadian sosial 

                                                             
20 Eni Setiyawati, Santoso Tri Raharjo, dan Muh. Fedryansyah, “Pelayanan Sosial di Bidang 

Pendidikan pada Faith Based Organization (Studi di Rumah Yatim AT-Tamim Kecamatan 

Cileunyi Kabupaten Bandung)”, Share Social Work Jurnal, vol. 5:1 
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yang menjadi objek penelitian.21 Beberapa yang penulis gunakan untuk 

memberikan penjelasan data yang diperoleh untuk kemudian dapat dianalisis 

menggunakan teori tersebut. Terkait dengan hal itu, berikut adalah beberapa 

teori yang akan dipergunakan oleh penelitian yang dilakukan oleh penulis: 

1. Organisasi Pelayanan Sosial 

a. Pelayanan Sosial 

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah 

organisasi sosial yang menyediakan berbagai macam pelayanan sosial. 

Di mana pelayanan sosial merupakan kegiatan yang mempunyai sifat 

untuk memberdayakan, melindungi, mencegah, melayani, dan 

merehabilitasi sosial, ataupun mengembangkan permasalahan yang 

terjadi di masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan untuk 

memnuhi kebutuhan masyarakat secara memadai agar bisa melakukan 

fungsi sosialnya. Di mana kegiatan tersebut diperuntukkan kepada 

individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat secara luas. 

Di mana pelayanan sosial tersebut dilakukan agar dapat tercipta 

kesejahteraan sosial di masyarakat. Menurut Undang-udang Nomor 6 

Tahun 1974, keserjahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan  

penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi rasa rasa 

keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang 

memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha 

                                                             
21 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1993), 

hlm. 73 
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pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang 

sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan 

Pancasila.22 

Selain itu, menurut Dwi Heru Sukoco, pelayanan sosial 

merupakan bentuk kegiatan yang ditujukan agar kesejahteraan sosial 

dapat terjadi. Di mana aktivitas tersebut dilakukan oleh kelompok, 

pemerintah, maupun individu. Kegiatan yang dilakukan adalah 

memberikan pemenuhan kebutuhan maupun menanggulangi masalah 

yang ada. 23 

Pada beberapa negara yang masih berkembang, bentuk dari 

pelayanan sosialnya berfokus berupa bantuan untuk individu atau juga 

sebuah keluarga yang masih terkendala dalam melaksanakan fungsi 

sosialnya. Sedangkan di negara lainnya bentuk dari palayanan 

sosialnya tidak hanya yang disebutkan  sebelumnya namun mencakup 

juga beberapa hal berikut:24 

1) Membantu berupa bantuan secara sosial yang bisa jadi berupa dana 

ataupun barang-barang yang dapat digunakan oleh penerima 

bantuan tersebut 

2) Bantuan berupa program kesehatan yang dapat diakses oleh 

masyarakat dan belum disediakan oleh wiraswasta 

                                                             
22 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan 

Sosial pasal 2 ayat (1) 
23 Dwi Heru Sukoco, Modul Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli Madya 
24 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 

hlm. 24 
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3) Pendidikan 

4) Kepemilikan rumah 

5) Program yang terkait dengan tenaga kerja 

6) Fasilitas umum 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan 

sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi sosial 

maupun pemerintahan dan diperuntukkan kepada perorangan, 

keluarga, ataupun masyarakat. Diharapkan kegiatan tersebut dapat 

membantu memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang ada. 

Sehingga mereka dapat melaksanakan fungsinya secara sosial dengan 

sebaik-baiknya ketika membaur di masyarakat. 

b. Organisasi Pelayanan Sosial 

Organisasi pelayanan sosial merupakan bagian dari unit sosial 

yang terdiri dari sekolompok orang yang berinteraksi untuk mencapai 

tujuan atau disebut rasionalitas tertentu. Lebih lanjut organisasi sosial 

merupakan kelompok sosial yang tidak mempunyai badan hukum serta 

memiliki fungsi agar masyarakat dapat mempunyai andil untuk 

melakukan kegiatan agar tercapai masyarakat yang sejahtera secara 

sosial.25 

Organisasi pelayanan sosial adalah bentuk lain dari kontruksi 

sosial. Di mana hal tersebut dapat diartikan bahwa organisasi 

                                                             
25 Santoso T. Raharjo, “Manajemen Relawan Pada Organisasi Pelayanan Sosial”, Jurnal 

Sosiohumaniora, Vol: 4:3, November 
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pelayanan sosial dibentuk karena adanya tujuan, visi, dan misi yang 

sama dan berasal dari sekelompok orang terharap masyarakat. Walau 

begitu, eksistensi organisasi pelayanan sosial ditentukan oleh beberapa 

faktor, terutama faktor kesejarahan, faktor pendanaan organisasi, 

faktor eksternal dan internal. Keberhasilan organisasi pelayanan sosial 

ditentukan dari bagaimana organisasi ini menggabungkan faktor 

eksternal dan internal menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.26 

2. Jenis Pelayanan Sosial 

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa usaha 

kesejahteraan sosial ialah semua upaya, program, dan kegiatan yang 

ditunjukkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan 

mengembangan kesejahteraan sosial. Di mana kegiatan yang dilakukan 

terbagi ke dalam bidang-bidang pelayanan sosial:27 

a. Kesejahteraan anak dan keluarga 

b. Kesejahteraan remaja dan generasi muda 

c. Kesejahteraan orang lanjut usia.  

d. Pelayanan kesejahteraan sosial umum (public social welfare service). 

e. Pelayanan rekreasional. 

f. Pelayanan sosial koreksional  

                                                             
26 R. Wilya Achmad W, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Sri Sulastri, “Analisis faktor Eskternal 

dan Faktor Internal Organisasi Pelayanan Sosial Relawan Muda Riau”, JISPO, Vol: 9:1, tahun 

2019, hlm. 155 
27 Fahrudin (2012: 11) 
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g. Pelayanan kesehatan mental 

h. Pelayanan sosial media 

i. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat 

j. Pelayanan sosial bagi wanita 

k. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan 

Selain itu, Nitto juga mengemukakan katagori dari pelayanan 

sosial yang terdiri dari:28  

a. Public Agencies, adalah unit-unit dari layanan sosial yang merupakan 

bentukan dari pemerintahan  

b. Private not-Profit Corporation, merupakan unit-unit layanan sosial 

yang merupakan bentukan sediri oleh masyarakat dengan tidak 

berorientasi pada keuntungan  

c. Private for-Profit Corporation, adalah unit-unit layanan sosial yang 

beorientasi pada keuntungan dan merupakan sebuah organisasi yang 

berbedan usaha 

d. Self-help Groups yaitu, adalah sebuah organisasi dari kumpulan 

beberapa orang di dalam masyarakat yang mempunyai permasalahan 

yang sama 

e. Religion Organization, adalah unit-unit layanan sosial yang merupakan 

bentukan dari sebuah organisasi yang berlandaskan agama 

Berdasarkan dari uraian di atas diketahui bahwa unit-unit layanan 

sosial yang ada terdiri dari berbagai bentuk layanan yang disediakan untuk 

mengatasi berbagai macam masalah yang ada di dalam masyarakat. 

                                                             
28 D.M. Nitto, Social Welfare, Politics, and Public Policy, (New York: Pearson Education, 

2005) 
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3. Model Pelayanan Sosial 

Berbagai macam katagori dari layanan sosial yang diberikan 

berpengaruh terhadap model dari pelayanan sosial yang juga beragam. Di 

mana model tersebut terbagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan 

siapa yang menyelenggarakan layanan sosial tersebut dan bagaimana 

kesinambungannya. Berikut adalah pembagian dari model pelayanan 

sosialnya menurut Suharto:29 

a. Model residual-universal, di mana dalam model ini layanan yang 

diberikan terbagi-bagi namun penerimanya harus banyak 

b. Model institusional-universal, di mana dalam model ini layanan yang 

dilakukan sudah secara terstuktur dan dan dilakukan oleh lembaga. 

Selain itu, layanan yang diberikan berkesinambungan dan luas 

c. Model residual-selektif, di mana dalam model ini layanan sosial 

diberikan secara terbagi-bagi, pada kelompok tertentu dan tidak 

berjangka panjang 

d. Model residual-institusional, di mana dalam model ini layanan yang 

diberikan sudah terlembaga dan berkelanjutan 

4. Manajemen Organisasi Pelayanan Sosial 

Manajemen organisasi pelayanan sosial  adalah bagaimana 

menggunakan sumber daya yang berada di masyarakat secara optimal 

untuk kegiatan-kegiatan sosial. Sehingga tujuan sosialnya dapat tercapai 

di masayarakat tersebut. Beberapa fungsi manajemen yang harus ada 

antara lain: 

                                                             
29 Suharto, Kebijakan Sosia, Makalah, Bandung, 2005 



 
 

19 

 

a. Perumusan tujuan; 

b. Pengorganisasian usaha-usaha kesejahtaraan sosial; 

c. Komunikasi baik vertikal maupun horizontal, formal atau informal, 

internal ataupun eksternal; 

d. Penyediaan fasilitas; 

e. Mencari, menggali mobilisasi dan memanfaatkan sumber/potensi; 

f. Evaluasi kegiatan usaha kesejahteraan sosial; 

Istilah manajemen bisa dipahami secara berbeda berdasarkan jenis 

kegiatan maupun level dari kegiatan yang dilakukan. Di mana manejemen 

dapat diistilahkan sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan agar tujuan sebuah 

organisasi dapat terwujud. Sedangkan dalam organisasi sisal, istilah 

manajemen digunakan untuk seorang manajer yang berusaha agar 

terbangun lingkungan yang sesuai dan kondusif agar apa yang menjadi 

tujuan dari organisasi sosial tersebut dapat terwujud. Oleh karenanya 

manajemen dari organisasi yang menyediakan layanan sosial menjadi hal 

yang penting agar organisasi dapat secara efektif dan efisien dalam 

memberikan layanan sosialnya.30  

Selain itu, di dalam organisasi non-profit atau organisasi pelayanan 

sosial yang pengelolaannya baik dan dikerjakan secara sungguh-sungguh 

tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan oleh staf di dalam organisasi 

tersebut. Hal itu, juga diperoleh karena mereka secara konsisten 

                                                             
30 Santoso T. Raharjo, “Manajemen Relawan pada Organisasi Pelayanan Sosial”, Jurnal 

Sosiohumaniora, Vol: 4:3, (November, tt) 
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melakukan evaluasi masalah yang ada dan dikembangkan agar sistem 

organisasi yang sedang berjalan dapat menjadi lebih baik lagi. Salah satu 

langkah yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi kekuatan 

(strenghts), kelemahan (weakness), masalah (problem), dan juga 

kesempatan (opportunity).31 

Proses melakukan identifikasi pada kekuatan, kelemahan, 

permasalahan, dan kesempatan di dalam organisasi dilakukan dengan 

proses asesmen yang dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan 

berdasarkan berbagai sudut pandang yang ada. Pertanyaan yang dibuat 

untuk proses asesmen tersebut haruslah sudah sistematis dengan 

mengasumsikan organisasi yang sudah dilakukan secara ideal. Di mana 

menurut Thomas Wolf terdapat lima aspek yang dapat dijadikan pedoman 

untuk melakukan asesmen pada sebuah organisasi pelayanan sosial:32 

a. Misi, Kredibilitas, dan Dukungan 

Misi merupakan tujuan dari organisasi di mana salah satu 

tujuan dari organisasi yang ideal adalah tujuannya yang sejalan dengan 

apa yang masyarakat butuhkan. Selain itu, mereka juga harus mengerti 

kepentingan/kebutuhan dari dewan maupun konsituennya. Sementara 

itu, kredibilitas merupakan kondisi di mana sebaiknya organisasi 

dikenal dan dihargai di dalam masyarakatnya dan konstituennya. 

Sedangkan dukungan adalah kondisi di mana organisasi menunjukkan 

                                                             
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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beberapa kasus yang dianggapnya dapat mendukung klien maupun 

kontributornya. 

b. Isu Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi dapat 

terbagi menjadi tiga bagian yaitu dewan, staf, dan juga sukarelawan. 

Dalam hal ini dewan organisasi yang baik adalah yang dapat berperan 

aktif dalam operasinal organisasi, mempunyai tanggung jawab untuk 

proes pengumpulan dana, serta dapat mengawasi kegiatan stafnya 

dalam melakukan operasional yang ada di organisasinya. Kemudian 

organisasi juga membutuhkan staf yang handal dan mampu 

menjalankan tugasnya di organisasi dengan baik. Namun, dalam 

organisasi yang membutuhkan sukarelawan, orang-orang yang berada 

di organisasi harus bisa dipercaya, diberikan pekerjaan yang jelas, dan 

diberikan penghargaan atas apa yang sudah dikerjakannya di 

organisasi. 

c. Keuangan 

Di dalam organisasi yang baik, pengelolaan dana harus 

dilakukan secara hati-hati. Di mana sudah harus ada sistem yang yang 

menunjukkan penghasilan maupun pembiayaan yang perlu 

dikeluarkan. Selain itu, setiap dana yang ada harus dikendalikan 

dengan baik. 

d. Aktivitas dan program 
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Aktivitas dan program yang dilakukan oleh organisasi yang 

baik harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di 

mana program tersebut sebaiknya sudah diadministrasi dan tersistem 

secara baik. Selain itu, organisasi juga dapat menunjukkan layanan 

yang yang berbeda dibandingkan dengan pesaingnya sehingga dapat 

menjadi keuntungan bagi organisasi itu sendiri.  

e. Perencanaan dan Evaluasi 

Semua begian di organisasi pelayanan sosial seharusnya 

melibatkan diri di dalam proses merencanakan organisasi secara jangka 

pendek atau jangka panjang. Di mana hal ini dibutuhkan evaluasi yang 

dapat dilakukan untuk selalu mengukur target yang perlu dicapai oleh 

organisasi dari waktu ke waktu. Selain itu, ada baiknya organisasi 

dinilai dan dievaluasi oleh profesional yang berada di luar organisasi 

tersebut agar dapat dinilai secara objektif 

5. Teori Mengenai Layanan Kegawatdaruratan 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 19 tahun 2016, 

gawat darurat adalah kondisi di mana pasein sedang bearada pada kondisi  

klinis dan memerlukan tindakan medis secepatnya agar dapat mencegah 

kecacatan dan menyelamatkan nyawa pasien. 33 Di mana dalam hal ini 

situasi gawat darurat dapat terjadi di mana saja dan tidak hanya berada di 

jalan raya. Namun situasi tersebut dapat juga terjadi pada siapa saja dan di 

                                                             
33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penaggulangan Gawat Darurat Terpadu 
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mana saja. Sehingga pengetahuan mengenai perolongan pertama dan 

tindakan pertolongan pertama untuk pasien kegawatdaruratan menjadi 

penting. Di mana pertolongan pertama yang diberikan adalah upaya 

pertama kali yang bisa diberlakukan di kondisi gawat darurat dalam 

upayanya agar pasien dapat terselamatkan nyawanya maupun dapat 

mengurangi risiko akan kecatatan yang mungkin akan dialami oleh pasien 

jika tidak segera diberikan pertolongan pertama. 34 

Sedangkan pelayanan gawat darurat merupakan seuah tindakan 

medis yang diperlukan pasien kegawatdaruratan dengan segera agar 

nyawanya tidak terancam dan mencegahnya mengalami kecatatan akibat 

tidak segera diberikan pertolongan.35 Dalam hal ini korban atau pasien 

yang dimaksud adalah orang yang berada dalam ancaman dan memerlukan 

tindakan medis segera. 

Agar terwujudnya pelayanan kegawatdaruratan yang optimal 

dibuatlah suatu sistem yaitu Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 

Terpadu yang kemudian disingkat SPGDT. Kemudian SPGDT 

diwujudkan dalam bentuk layanan Public Safety Center/Pusat Pelayanan 

Keselamatan Terpadu (PSC) yang dikomandoi oleh National Command 

Center/Pusat Komando Nasional yang kemudian sering disebut NCC.36 

a. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 

                                                             
34 Sutawijaya, R. B., Gawat Darurat, (Yogyakarta: Briliant Offset, 2009) 
35 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penaggulangan Gawat Darurat Terpadu 
36 Ibid 
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Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 

adalah sebuah sistem saat seseorang dalam masyarakat dapat 

melaporkan kasus kegawatdaruratan yang dialami/dilihatnya, di mana 

layanan yang diberikan sudah sistematis dan berdasarkan pada call 

center 119. Di mana SPGDT bertujuan untuk (1) meningkatkan akses 

dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan (2) mengusahakan agar 

waktu penanganan (respon time) yang dibutuhkan dalam melakukan 

pertolongan kepada orang yang mengalami kegawatdaruratan dapat 

dipercepat agar dapat mengurangi risiko orang tersebut cacat maupun 

meninggal. Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas sistem komunikasi 

gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat, serta 

sistem transportasi gawat darurat. Di mana ketiga hal tersebut harus 

saling terintegrasi satu sama lain. 37 

Untuk terselenggaranya SPGDT maka dibentuk Pusat 

Komando Nasional (National Command Center) dan Public Safety 

Center (PSC). Selain itu, penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang merupakan jejaring PSC yang 

menyelenggarakan SPGDT. Di mana sistem komunikasi gawat darurat 

dikelola oleh Pusat Komando Nasional (National Command Center). 

Sistem komunikasi gawat darurat harus dilakukan secara terintegrasi 

                                                             
37 Ibid 
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antara Pusat Komando Nasional (National Command Center), PSC, 

dan fasilitas pelayanan kesehatan. 38 

b. Pusat Komando Nasional (National Command Center) 

Pusat Komando Nasional (NCC) merupakan pusat layanan 

kegawatdaruratan yang sudah tersedia di seluruh Indonesia. Di mana 

pada layanan ini berbasis call center 119 yang berfungsi untuk 

menghubungkan pelapor kerjadian kegawatdaruratan agar dapat 

mengakses informasi yang dibutuhkan saat mendapatkan kasus 

kegawatdaruratan tersebut. Dalam menjalankan fungsinya, NCC 

memiliki tugas (1) memilah panggilan gawat darurat/non gawat 

darurat; (2) meneruskan panggilan ke PSC; dan (3) dokumentasi, 

monitoring, pelaporan, serta evaluasi. Sehingga seseorang dapat 

langsung menghubungi call center 119 apabila menemukan kasus 

kegawatdaruratan agar dapat segera ditangani.39 

c. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center) 

Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (PSC) adalah layanan 

khusus kegawatdaruratan yang didirikan di setiap Kabupaten/Kota. 

Tujuannya agar masyarakat dapat secara langsung mendapatkan 

layanan kegawatdaruratan apabila dibutuhkan. Dalam hal ini PSC 

menyediakan berbagai layanan kegawat daruratan yang dibutuhkan di 

setiap daerah secara cermat, tepat, dan cepat. Layanan ini buka selama 

                                                             
38 Ibid 
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24 jam untuk melayani masyarakat. Kemudian, PSC berkerjasama 

dengan berbagai instansi lain baik yang berada di bidang kesehatan 

maupun di luar kesehatan seperti pemadam kebakaran ataupun 

kepolisian. 40 

PSC adalah ujung tombak di dalam SPGDT yang dilakukan 

sebelum korban/pasien kegawatdaruratan di rujuk ke tempat fasilitas 

kesehatan seperti rumah sakit. Di mana PSC mempunyai fungsi (1) 

pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor 

melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat); 

(2) pemandu pertolongan pertama; (3) pengevakuasian korban/pasien 

gawat darurat; dan (4) pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan 

kesehatan.41 

Dalam menjalankan fungsinya PSC mempunyai beberapa tugas 

yaitu (1) menerima terusan (dispatch) panggilan Kegawatdaruratan 

dari Pusat Komando Nasional (National Command Center); (2) 

melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan 

algoritme kegawatdaruratan; (3) memberikan layanan ambulans; (4) 

memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan (5) 

memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur rumah sakit. 

Lebih lanjut penyelenggaraan PSC dalam SPGDT membutuhkan 

ketenagaan yang terdiri dari:42 

                                                             
40 Ibid 
41 Ibid 
42 Ibid  
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1) Koordinator 

Dalam hal ini koordinator berperan untuk berkoordinasi 

dengan unit lain yang berada di luar bidang kesehatan serta 

menugaskan tim untuk melakukan layanan kegawatdaruratan 

ketika mendapatkan laporan kasus kegawatdaruratan dari 

masyarakat. 

2) Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan yang dimaksud terdiri dari (1) tenaga 

medis; (2) tenaga perawat; (3) dan tenaga bidan yang terlatih 

kegawatdaruratan. Sedangkan tenaga kesehatan mempunyai tugas 

untuk memberikan pertolongan pertama gawat darurat dan 

stabilisasi bagi korban; serta mengevakuasi korban ke fasilitas 

pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya. 

3) Operator Call Center 

Operator call center bertugas untuk menerima panggilan 

terkait laporan/pengaduan mengenai kegawatdaruratan yang 

petugasnya sudah terkualifikasi minimal sebagai tenaga kesehatan. 

Selain itu, jam operasional dari prtugas operator call center 

disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Di mana operator call 

center mempunyai tugas (1) menerima dan menjawab panggilan 

yang masuk ke call center; (2) mengoperasionalkan komputer dan 
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aplikasinya; dan (3) menginput di sistem aplikasi call center 119 

untuk panggilan darurat. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menekankan pada kualitas dari data/objek penelitian yang dilakukan. 

Sehingga dalam penelitian kualitatif tidak dilakukan melalui cara-cara 

statistik yang membutuhkan kuantifikasi dalam menganalisis penelitian 

yang dilakukan. Sehingga biasanya penelitian kualitatif dibuat untuk 

menerangkan/membuat suatu teori, kebijakan yang sifatnya praktis, 

maupun problematika sosial yang terjadi di masayarakat luas.43 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif 

di mana data yang dituliskan merupakan teks yang memberikan penjelasan 

mengenai manajemen pelayanan sosial yang dilakukan oleh Public Safety 

Service (PSC) 119 Yogyakarta Emergency Service (YES) terhadap pasien 

kegawatdaruratan. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan narasumber yang memberikan 

informasi sesuai dengan topik permasalahan yang sedang diobservasi 

                                                             
43 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 25 
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oleh penulis. Di mana informasi tersebut akan menjadi sumber data 

untuk penelitian yang dilakukan.44 Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara purpose sampling yang melakukan 

pengumpulan data dengan mempertimbangkan beberapa hal. 

Pertimbangan yang diambil berdasarkan asumsi bahwa narasumber 

yang digali informasinya oleh penulis merupakan orang yang 

mengerti/mengetahui mengenai topik yang ditulis. Sehingga dapat 

memudahkan penulis dalam mengobservasi objek penelitian yang 

diteliti.45 Adapun subjek dari penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 

(1) Kepala UPT PSC 119 YES; (2) Pegawai PSC 119 YES Kota 

Yogyakarta; dan (3) Pengguna layanan PSC 119 YES Kota 

Yogyakarta. 

b. Objek Penelitian 

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif objek 

penelitian yang digunakan merupakan objek alamiah yang tidak 

dimanipulasi oleh pihak manapun sehingga pendapat/informasi yang 

diberikan tidak berubah saat sedang digali informasinya oleh peneliti 

maupun ditanyai ketika berada di luar oleh orang lain. Objek penelitian 

tersebut sering disebut sebagai metode naturalistik/alamiah.46 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yang menjadi objek 

                                                             
44 Tatan Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Parsida, 1998), hlm. 

135 
45 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 54 
46 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 44 
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penelitian adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di PSC 119 

YES. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan 

observasi pasif (non-partisipatif) yang berarti penulis tidak mengikuti 

langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh narasumber 

penelitian. Penulis menjadi pengamat dari kegiatan di PSC 119 YES 

namun penulis tidak ikut serta menjadi penolong saat terdapat 

panggilan kegawatdaruratan. Penulis mengamati proses kegiatan 

operasional di PSC 119 YES. 

b. Wawancara 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara 

semi struktur. Di mana penulis akan menanyakan beberapa pertanyaan 

kepada narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang sudah 

dibuat sebelumnya. Namun untuk melakukan observasi/memperdalam 

topik pembahasannya penulis juga dapat bertanya secara bebas kepada 

narasumbernya. Sehingga dalam hal ini penulis membuat daftar 

pertanyaan yang akan menjadi pedoman dalam melakukan wawancara, 

namun penulis juga dapat memperluas jawaban sehingga didapatkan 

jawaban yang diinginkan untuk penelitian ini. Pertanyaan yang 

diberikan akan disesuaikan dengan manajemen pelayanan sosial yang 

dilakukan oleh PSC 119 YES. 
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c. Dokumentasi 

 Metode ini merupakan metode yang sumbernya berasal dari 

dokumen maupun catatan tertulis dari kejadian yang berisi penjelasan 

mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Metode dokumentasi adalah 

teknik pengumpulan data yang nantinya dapat dipergunakan untuk 

pelengkap dari penelitian yang dilakukan. Biasanya metode 

dokumentasi dapat berupa catatan tertulis, foto, rekaman video yang 

membahas topik penelitian yang sedang dikerjakan.47 Sedangkan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan media 

foto, hasi rekam wawancara dengan narasumber, serta catatan yang 

diperoleh dari wawancara. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi maupun objek yang diteliti oleh penulis bertempat di PSC 

119 YES Kota Yogyakarta tang beralamat di Komplek Balaikota, Muja-

Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 

5. Analisis Data 

Dalam prosesnya teknik analisis data kualitatif memerlukan waktu 

yang cukup lama, yaitu sejak data/informasi dikumpulkan dari narasumber 

dan masih dianalisis sejak pengumpulan data/informasi tersebut selesai 

dilakukan. Sehingga analisis tersebut dilakukan terus-menerus sampai 

                                                             
47 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), hlm. 178 



 
 

32 

 

penelitian diselesaikan.48 Lebih lanjut Bogdam dan Biklen 

mengungkapkan bahwa kegiatan mencari, mengumpulkan informasi, serta 

mengatur dokumen-dokumen, wawancara, maupun bukti merupakan 

proses dari analisis data. Di mana data yang berhasil dikumpulkan dan 

dinalasis tersebut dapat membantu memahami objek penelitian yang 

sedang diteliti. Selain itu, data yang diperoleh haruslah memungkinkan 

untuk disertakan dalam penelitian.49 Sedangkan menurut Miles dan 

Hubberman ada beberapa langkah yang diperlukan untuk melakukan 

analisis data:50 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan langkah yang diperlukan agar data 

yang diperoleh oleh penulis dapat dioptimalkan untuk kebutuhan 

penelitiannya. Di mana proses ini diharapkan dapat menghasilkan 

data/informasi yang sudah dirangkum, terkhusus pada topik 

pembahasan yang penting untuk dibahas, serta membuang data yang 

tidak diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Data/informasi yang sudah direduksi sebelumnya akan 

disertakan dan disajikan dalam penelitian ini dalam berbagai bentuk 

yang memudahkan untuk dilakukan analisis. Sehingga data tersebut 

                                                             
48 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 337 
49 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), hlm. 218 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 337 
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dapat menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Beberapa 

bentuk yang bisa digunakan untuk menyajikan data/informasi adalah 

dengan melalui penjabaran deskriptif secara tertulis yang memudahkan 

pembahasan mengenai topik yang sedang diangkat. 

c. Conclusion Drawing (Verifikasi) 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah menyimpulan dan 

memverifikasi berdasarkan dari temuan yang diperoleh saat 

mengumpulan data. Di mana kesimpulan yang dibuat tidak dapat 

diterima apabila data/informasi yang diperoleh tidak disertai dengan 

bukti yang kuat. Namun, jika bukti yang ditemukan sudah terverifikasi 

dan valid maka kesimpulan diambil merupakan kesimpulan yang sudah 

tepat dan dapat dipercaya. 

6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data merupakan langkah yang dilakukan agar data 

yang diperoleh dapat dinyatakan valid dan dapat dipercaya. Di mana data-

data yang berasal dari pernyataan narasumber, perilaku dari objek yang 

diteliti, maupun kronologi apa saja yang ditemukan saat mengumpulan 

data tersebut nantinya akan diberikan kode tertentu untuk kemudian dapat 

dianalisis tingkat keabsahan/kebenaran dari data tersebut. Proses ini dapat 

dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Di mana nantinya akan 

dilakukan perbandingan untuk menentukan derajat kepercayaan dari data 

yang didapatkan sebelumnya.  
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Dalam menguji keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi 

metode yang membandingkan hasil observasi yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung maupun dokumentasi dengan wawancara yang 

dilakukan dengan beberapa narasumber. Hal itu akan memudahkan ketika 

mengambil kesimpulan. Kemudian, penulis menggunakan metode 

triangulasi sumber yang melakukan pengecekan kembali pada hasil 

wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dan 

membandingkan antara satu jawaban dengan jawaban lainnya. 

G. Sitematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan agar penelitian ini bisa 

terarah dan distematis. Oleh karena itu, peneliti menggunakan empat bab 

pembahasan yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. 

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I berisi pendahuluan yang teridi dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini 

merupakan bagian penting dari penelitian sebagai pengantar dan gambaran 

penelitian serta batasan penelitian. 

BAB II mengenai gambaran mengenai lokasi penelitian yang berisi 

deskripsi wilayah dan demografi masyarakat kota Yogyakarta. Selain itu, pada 

bab ini menjelaskan sejarah singkat PSC 119 YES Kota Yogyakarta, sarana dan 

prasarana yang dimiliki, serta  gambaran mengenai alur pelayanan yang 

diberikan di masyarakat. 
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BAB III mengenai hasil dan analisa penelitian. Berisikan hasil 

penelitian lapangan yang berkaitan dengan manajemen pelayanan sosial yang 

dilakukan oleh PSC 119 YES Kota Yogyakarta terhadap pasien 

kegawatdaruratan. 

BAB IV merupakan penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan, saran-

saran, dan lampiran. Kesimpulan merupakan penjelas secara singkat mengenai 

hasil penelitian. Saran merupakan penyampaian sebuah solusi dari penulis 

kepada pembaca.
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana manajemen pelayanan sosial 

yang dilakukan oleh Public Safety Center (PSC) 119 Yogyakarta Emergency 

Service (YES).Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya diketahui bahwa PSC 

119 YES Kota Yogyakarta sudah menetapkan fungsi-fungsi manajemen yang 

harus ada dalam organisasi pelayanan sosial. Di mana penelitian ini 

menggunakan teori yang dari Thomas Wolf yang menjelaskan bahwa terdapat 

lima aspek penelahaan sebuah organisasi pelayanan sosial yang dapat dijadikan 

ukuran untuk mengukur organisasi pada taraf yang ideal. Kelima aspek tersebut 

adalah: (1) misi, kredibilitas, dan dukungan; (2) isu sumber daya manusia; (3) 

keuangan; (4) aktivitas dan program; dan (5) perencanaan dan evaluasi. 

Manajemen pelayanan sosial berdasarkan aspek misi, kredibilitas, dan 

dukungan sudah dimiliki dan dilakukan dengan baik oleh PSC 119 YES Kota 

Yogyakarta. Di mana dalam hal ini. Di mana PSC 119 YES Kota Yogyakarta 

dibentuk agar akses dan kualitas dari layanan kegawatdaruratan dapat 

meningkat; dan mengusahakan agar waktu penanganan (respon time) yang 

dibutuhkan dalam melakukan pertolongan kepada orang yang mengalami 

kegawatdaruratan dapat dipercepat agar dapat mengurangi risiko orang tersebut 

cacat maupun meninggal. Di mana dalam hal ini PSC 119 YES Kota 

Yogyakarta mengusahakan agar waktu penanganan yang dilakukan dapat di 
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bawah 15 menit. Sedangkan pada tahun 2019, sebanyak 97,5% kasus yang 

diterima mempunyai waktu penanganan kurang dari 15 menit. 

Manajemen sosial berdasarkan aspek isu sumber daya manusia dapat 

dilihat berdasarkan pegawai yang bertugas di dalam organisasi PSC 119 YES 

Kota Yogyakarta. Di mana petugas yang dipekerjakan terdiri dari dokter, 

perawat, dan driver yang memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan 

pertama. Selain itu, pegawai PSC 119 YES Kota Yogyakarta juga 

diikutsertakan dalam pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan kualitasnya 

ketika melakukan pertolongan. Terlebih lagi, ketika bertugas melakukan 

pelayanan kegawatdaruratan petugas yang diterjunkan selalu mengenakan 

APD lengkap dan melakukan sterilisasi pada peralatan yang digunakan agar 

petugas dan pasien dalam keadaan aman. 

Manajemen pelayanan sosial berdasarkan keuangannya dapat dilihat 

berdasarkan pendanaan yang didapatkan oleh PSC 119 YES Kota Yogyakarta. 

Di mana PSC 119 YES Kota Yogyakarta dalam menjalankan operasional 

kegiatannya dibiayai oleh APBD Kota Yogyakarta dan didukung dengan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) fisik dari Kementerian Kesehatan. 

Manajemen pelayanan sosial berdasarkan aspek aktivitas dan program 

dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh PSC 119 Kota Yogyakarta. Di 

mana untuk meningkatkan peranannya di masyarakat, PSC 119 YES Kota 

Yogyakarta selain melakukan layanan gawat darurat juga melakukan kegiatan 

seperti sosialisasi dan pelatihan serta siaga medik. Kegiatan tersebut dilakukan 

agar masyarakat dapat lebih mengenal PSC 119 YES Kota Yogyakarta 



 
 

85 

 

sehingga semakin banyak yang menggunakan layanan PSC 119 YES Kota 

Yogyakarta ketika mengalami kasus kegawatdaruratan dan membutuhkan 

pertolongan segera. 

Manajemen peyalanan sosial dalam bentuk aspek perencanaan dan 

evaluasi dilihat berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh PSC 119 YES Kota 

Yogyakarta. Di mana petugas selalu berusaha untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi pasien yang mengalami keadaan gawat darurat. Meskipun 

demikian, setiap pasca melakukan tindakan dan merujuk pasien akan diadakan 

evaluasi dari apa saja yang kurang dalam memberikan layanan kepada pasien 

tersebut. Sehingga kekurangan yang terjadi dapat menjadi bahan agar bisa lebih 

baik lagi dalam memberikan pelayanan ke depannya. Selain itu, PSC 119 YES 

Kota Yogyakarta juga melaporkan kinerjanya selama setahun kepada Walikota 

Kota Yogyakarta untuk dijadikan bahan evaluasi agar lebih baik ke depannya. 

Selain itu, dalam melakukan pelayanan kegawatdaruratan PSC 119 

YES Kota Yogyakarta tidak terlepas dari faktor pendukung maupun 

penghambat. Di mana pengendara yang membantu membukakan akses jalan 

untuk ambulans serta kerjasama tim yang solid dapat membantu PSC 119 YES 

Kota Yogyakarta dapat bekerja lebih optimal. Meskipun demikian PSC 119 

YES Kota Yogyakarta juga mempunyai beberapa faktor yang dapat 

menghambat ketika bertugas diantaranya pasien atau keluarga yang tidak ingin 

dilakukan penanganan; pendanaan untuk pasien tuna wisma yang tidak 

mempunyai keluarga dan data diri; maupun ruangan di fasilitas kesehatan yang 

rata-rata penuh selama pandemi. 
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B. Saran 

1. Bagi Lembaga 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar 

lembaga tetap dan mempertahankan pelayanan agar masyarakat sadar dan 

percaya dengan pelayanan yang diberikan oleh PSC 119 YES Kota 

Yogyakarta. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara 

menambah armada petugas PSC 119 YES Kota Yogyakarta mengingat 

jumlah laporan yang terus meningkat setiap tahunnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitianini dapat ditindaklanjuti menggunakan sudut 

pandang dan alat analisis yang berbeda sehingga mampu memperkaya 

khasanah keilmuan khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial.
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