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Abstract 

 

This study aims to determine the application of extra role behaviour in Balongsari Health Center Surabaya. The 

background of this research is the number of excellent services that must be provided by Balongsari Community 

Health Center to the public causing the task of apparatus to be more. It does not make this puskesmas declining the 

quality of its services, but it succeeded in improving the performance of puskesmas with the achievement of 

accreditation plenary from the Ministry of Health RI. The theory used is Extra Role Behavior commonly called 

Organizational citizenship behavior (OCB) from Organ (1988). The research method used is descriptive qualitative 

method. The results showed that Balongsari puskesmas apparatus has become an extra individual in carrying out its 

duties - willing to perform tasks beyond its responsibility - through the application of extra role behaviour covering 

all dimensions of Altruism, Civic virtue, Conscientiousness Courtesy and Sportsmanship. 

 

Keywords: Extra role behavior, improvement of service performance, Puskesmas Balongsari. 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan extra role behaviour di Puskesmas Balongsari Kota Surabaya. 

Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya pelayanan unggulan yang harus disediakan oleh puskesmas 

Balongsari kepada masyarakat menyebabkan tugas aparat menjadi lebih banyak. Hal tersebut tidak membuat 

puskesmas ini menurun kualitas pelayanannya, namun justru berhasil meningkatkan performance puskesmas dengan 

diraihnya akreditasi paripurna  dari Kemenkes RI. Teori yang digunakan adalah Extra Role Behaviour yang biasa 

disebut dengan Organizational citizenship behavior (OCB) dari Organ (1988). Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat puskesmas Balongsari telah menjadi 

individu extra dalam menjalankan tugasnya – mau menjalankan tugas diluar tanggung jawabnya -  melalui 

penerapan extra role behaviour meliputi semua dimensi yaitu Altruism, Civic virtue , Conscientiousness  Courtesy 

dan Sportsmanship.. 

 

Kata Kunci : Extra role behaviour, peningkatan performance pelayanan, Puskesmas Balongsari. 

 

 

Pendahuluan 

 

Pelayanan kesehatan merupakan 

salah satu hak mendasar masyarakat yang 

penyediaannya wajib diselenggarakan oleh 

pemerintah sebagaimana telah diamanatkan 

dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 

H 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” dan Pasal 34 ayat (3) 

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak”.  
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Salah satu tempat pelayanan kesehatan 

untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh 

pemerintah adalah puskesmas. Pelayanan 

kesehatan yang diberikan puskesmas adalah 

pelayanan kesehatan yang meliputi 

pelayanan kuratif (pengobatan), preventif 

(upaya pencegahan), promotif (peningkatan 

kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan 

kesehatan).  

 

Setiap Puskesmas mempunyai jenis 

pelayanan yang standar sesuai wilayah kerja 

masing-masing. Beberapa Puskesmas 

melaksanakan jenis kegiatan pengembangan 

dan penunjang sesuai kemampuan sumber 

daya manusia dan sumber daya material 

yang dimilikinya. Secara garis besar, 

menurut Permenkes no 75 tahun 2014, 

pelayanan puskesmas meliputi banyak 

aspek. Berdasarkan tempat / lokasi 

pelayanan, maka pelayanan di puskesmas 

meliputi 2 jenis yaitu : 

 

a. Pelayanan Puskesmas di dalam gedung 

seperti pelayanan rawat jalan, pelayanan 

rawat inap, pelayanan IGD, dan 

pelayanan konsultasi 

b. Pelayanan Puskesmas di luar gedung 

seperti posyandu balita, posyandu 

lansia, penyuluhan kesehatan, pelacakan 

kasus, survey PHBS. 

 

Sebagai salah satu kota besar di 

Indonesia, Surabaya memiliki jumlah 

penduduk yang sangat banyak dan menjadi 

kewajiban pemerintah kota untuk 

memberikan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakatnya. Untuk menyediakan 

pelayanan kesehatan bagi penduduk, 

Surabaya memiliki sebanyak 62 puskesmas 

yang tersebar di tiap-tiap wilayah. Untuk 

mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat, sebagian besar puskesmas 

menyediakan pelayanan unggulan. Dari 

sebanyak 62 puskesmas yang dimiliki kota 

Surabaya, sebanyak 46 puskesmas telah 

memiliki layanan unggulan, dan hanya 

sebanyak 16 puskesmas yang memiliki 

pelayanan standar saja. Dengan kata lain, 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di 

puskesmas sudah sangat diperhatikan oleh 

pemerintah kota Surabaya. Data tentang 

pelayanan unggulan oleh puskesmas yang di 

Kota Surabaya disajikan dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 1: 

Pelayanan Unggulan Puskesmas di Kota Surabaya 

No. NamaPuskesmas PelayananUnggulan 

 

1. Asemrowo PKM sore, pelayanan unggulan 

2. Balongsari PKM perawatan, perawatan IVA, posyandu remaja, poli 

psikologi, pkm santun lansia, poli paliatif, spesialis (anak, 

obgyn, psikolog), PKM ISO, pelayanan UGD Set, PKM 

sore 

3. Banyu Urip PKM perawatan,  PKM sore, pelayanan UGD, PKM ISO, 

spesialis anak, poli batra, pelayanan IVA 

4. Benowo - 

5. Dr. Soetomo - 

6. DukuhKupang - 

7. Dupak PKM perawatan (TFC), PKM sore, pelayanan UGD, poli 

STD, PKM ISO, spesialis anak, pelayanan IVA 

8. Gading Poli paliatif 
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9. Gayungan Pelayanan UGD, spesialis mata, posyandu remaja, PKM 
ISO 

10. Gundih Poli batra 

11. GunungAnyar PKM perawatan, PKM sore, UGD, spesialis obgyn, 

pemeriksaan CPNS, PKM santun lansia, PKM ISO, PKM 

Industri 

12. Jagir PKM perawatan, PONED, PKM Sore, UGD, spesialis 

(anak, THT, obgyn, KK, perio, KG), poli degeneratif, 

posyandu remaja, pelayanan IVA, PKM ISO, 

pemeriksaan CPNS 

13. Jemursari PKM sore, spesialis mata, poli batra, PKM ISO  

14. Jeruk PKM Sore, PKM ISO 

15. Kali Rungkut PKM Sore, Puskesmas ISO, Spesialis Anak, UGD, 

PKMIndustri, Pemeriksaan CPNS 

16. Kebonsari UGD, Pkm ISO, Spesialis Kulit Kelamin 

17. Kedungdoro PKM Sore, Posyandu Remaja 

18. Kedurus PKM Prawatan ( Umum), PKM Sore, UGD, 

Spesialis(Anak,  Obgyn, Paru), Pemriksaan CPNS 

19. Kenjeran PKM Sore, Puskesmas ISO, PKM Industri 

20. Ketabang PKM ISO, Spesialis Gigi  Anak, Pemeriksaan CPNS 

21. KlampisNgasem - 

22. Krembangan Selatan  PKM Perawatan, PKM Sore, UGD, PKM ISO 

23. LidahKulon PKM Sore, UGD, PKM ISO, Pemeriksaan CPNS 

24. Lontar - 

25. ManukanKulon PKM Perawatan, PKM Sore, UGD, PKM ISO, Spesialis 

Anak, Pemeriksaan CPNS, Poli Batra 

26. MedokanAyu Spesialis Anak, Pkm Santun Lansia, Poli Batra, Posyandu 

Remaja, PKM Perawatan (PONED), PKM Sore, UGD, 

PKM ISO 

27. Menur Spesialis Mata, PKM Sore, PKM ISO 

28. Mojo PKM Sore 

29. Mulyorejo Spesialis Anak, Posyandu Remaja, PKM Sore 

30. NgagelRejo PKM Sore 

31. PacarKeling Poli Paliatif 

32. Pakis  Spesialis (Anak, Obgyn, Jantung, Paru), PKM Perawatan, 

PKM Sore, UGD 

33. Pegirian Spesialis (Paru, THT) Poli Batra, Posyandu Remaja 

34. Peneleh Spesialis Mata, Poli Batra, Poli Psikologi, Posyandu 

Remaja, PKM ISO 

35. Perak Timur Spesialis Mata, Pemeriksaan CPNS, PKM Sore, UGD, 

Poli STD 

36. PucangSewu Spesialis Anak, Pemeriksaan CPNS, PKM Sore, UGD, 

PKM ISO 

37. Putat Jaya Spesialis (Mata, Kulit Kelamin), Poli Psikologi, 

Posyandu Remaja, Pelayanan IVA, Pkm sore, UGD, Poli 
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STD 

38. Rangkah PKM Sore, Poli Paliatif, Poli Psikologi, Posyandu 

Remaja 

39. Sawahan PKM Sore, Puskesmas ISO, Sps. THT, PKM UGD Set 

40. Sememi PKM Sore, Pkm Rawat Inap, Sps. Obgyn 

41. Sidosermo PKM Sore 

42. Sidotopo - 

43. SidotopoWetan PKM Sore 

44. Simolawang PKM Sore 

45. Simomulyo PKM Sore, Puskesmas ISO, Rawat Inap, Sps. Penyakit 

Dalam, Sps.Obgyn 

46. TambakRejo Puskesmas ISO, PKM Sore, Sps. THT, Sps. Penyakit 

Dalam 

47. Tanah Kali Kedinding PKM Sore, PKM UGD, PKM Rawat inap, Puskesmas 

ISO, Sps. Anak, Sps. Obgyn 

48. Tanjungsari PKM Sore, PKM Rawat inap, Puskesmas  ISO, PKM 

UGD Set, Sps. Obgyn 

49. TembokDukuh PKM Sore 

50. Tenggilis PKM Sore, Sps.Obgyn, Sps. Anak 

51. Wiyung PKM Sore 

52. Wonokromo - 

53. Wonokusumo PKM Sore 

54. BalasKlumprik - 

55. Siwalankerto - 

56. Made - 

57. Bangkingan - 

58. Keputih - 

59. Morokrembangan - 

60. TambakWedi - 

61. BulakBanteng - 

62. Kalijudan - 

Sumber :DinasKesehatan, Surabaya 

 

 

Dari sebanyak 62 puskesmas di 

Surabaya, salah satu puskesmas yang 

memiliki banyak pelayanan unggulan adalah 

puskesmas Balongsari. Puskesmas 

Balongsari memiliki sebanyak 10 pelayanan 

unggulan yaitu PKM perawatan, perawatan 

IVA, posyandu remaja, poli psikologi, pkm 

santun lansia, poli paliatif, spesialis anak 

dan obgyn, PKM ISO, pelayanan UGD, dan 

PKM sore.  

Puskesmas Balongsari juga 

merupakan Puskesmas dengan rawat inap 

bersalin PONED yang memberikan 

pelayanan Obstetrik dan Neonatal 

Emergency Dasar meliputi kemampuan 

untuk menangani dan merujuk : a) hipertensi 

dalam kehamilan (pre eklampsia, 

eklampsia), b) tindakan pertolongan distosia 

bahu dan ekstraksi vakum pada pertolongan 

persalinan, c) perdarahan post partum, d) 

infeksi nifas, e) BBLR dan hipotermi, 
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hipoglikemia, ikterus, hiper bilirubinemia, 

masalah pemberian minum pada bayi, f) 

asfiksia pada bayi, g) gangguan nafas pada 

bayi, h) kejang pada bayi baru lahir, i) 

infeksi neonatal. Selain itu terdapat pula poli 

umum, poli gigi, klinik sanitasi, BKIA, 

laboratorium, pojok gizi, poli psikologi, 

apotek, UGD, refraksionis serta poli 

unggulannya yaitu poli paliatif dan santun 

lansia.  

Puskesmas Balongsari berada di 

Kecamatan Tandes, Surabaya Barat. 

Wilayah kerjanya terdiri atas 3 Kelurahan 

yaitu Kelurahan Balongsari, Tandes dan 

Karang Poh, jumlah total penduduk di tiga 

kelurahan tersebut pada tahun 2015 

sebanyak 46.723 jiwa, terdiri dari 23.643 

orang laki-laki dan 23.080 orang perempuan 

seperti tertera pada tabel berikut: 

 

Tabel 2 : 

Distribusi Penduduk Berdasar Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Wilayah Kerja Puskesmas 

Balongsari tahun 2015 

Usia Laki-Laki Perempuan 

0-1 412 396 

1-4 1.562 1.489 

5-9 1.678 1.618 

10-14 1.352 1.277 

15-19 1.597 1.697 

20-24 2.471 2.699 

25-29 2.955 2.621 

30-34 2.730 2.381 

35-39 2.079 1.889 

40-44 1.555 1.413 

45-49 1.260 1.345 

50-54 1.126 1.436 

55-59 1.095 1.227 

60-64 853 680 

65-69 488 400 

70-74 248 223 

75+ 182 289 

Jumlah 23.643 23.080 

Total 46.723 

Sumber : Profil Puskesmas Balongsari 

 

 

Banyaknya jumlah masyarakat yang 

harus dilayani dan banyaknya jenis 

pelayanan yang harus diberikan oleh 

puskesmas Balongsari tentunya akan 

berdampak pada banyaknya tugas dan 

tanggung jawab aparat di puskesmas. Tugas 

pelayanan yang harus dilaksanakan oleh 

aparat puskesmas adalah bentuk pelayanan 

yang face to face atau langsung 

berhubungan dengan masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Dengan demikian bila 

ada ketidaknyamanan dalam pelayanan yang 

diberikan, masyarakat sebagai pengguna 

pelayanan akan bisa langsung memberikan 

komplain.  

 

Banyaknya jenis tugas pelayanan 

yang harus dilaksanakan oleh aparat 

puskesmas Balongsari tidak membuat 

puskesmas ini menurun kualitas 
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pelayanannya, namun justru telah berhasil 

meningkatkan performance puskesmas 

dengan diraihnya akreditasi paripurna  

Nomor TU.01.03/VI.14/2411/2016 dari 

Komite Akreditasi FKTP Kemenkes RI. 

 

Untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas diperlukan 

komitmen aparat puskesmas. Tumbuhnya 

komitmen aparat puskesmas tidak dapat 

muncul begitu saja. Komitmen merupakan 

sikap loyalitas, yang apabila dihubungkan 

dengan aparat dalam suatu organisasi 

menurut Gibson (1997) adalah identifikasi 

rasa, keterlibatan loyalitas yang 

ditampakkan terhadap organisasi atau unit 

organisasi. Komitmen organizational 

ditunjukkan dalam sikap penerimaan, 

keyakinan yang kuat terhadap nilai- nilai 

dan tujuan organisasi, dan adanya dorongan 

yang kuat untuk mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi demi 

tercapainya tujuan organisasi. 

Komitmen ini akan ditunjukkan melalui 

perilaku aparat puskesmas pada saat 

memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Perilaku aparat puskesmas bisa 

merupakan in role behaviour dan extra role 

behaviour. In Role behaviour adalah 

perilaku aparat puskesmas sesuai dengan 

bidang tugas / kewajibannya berdasar Tugas 

Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Standart 

Operation System (SOP) keahliannya. 

Sedangkan extra role behaviour adalah 

perilaku aparat puskesmas yang melebihi 

perannya. Dengan kata lain, extra role 

behaviour  akan terlihat pada saat aparat 

puskesms mau melakukan tugas diluar 

tanggung jawabnya, misalnya membantu 

tugas sesama aparat yang lain untuk 

optimalisasi pelayanan. 

Berdasar latar belakang masalah yang 

diuraikan, maka penlitian ini ingin melihat 

bagaimanakah extra role behaviour aparat di 

puskesmas Balongsari dalam meningkatkan 

performance pelayanan. Extra role 

behaviour apakah yang selama ini telah 

diterapkan oleh aparat puskesmas dalam 

menjalankan tugas sebagai pelayanan 

kesehatan sehingga bisa meningkatkan 

performance Puskesmas Balongsari. 

 

 

Meode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan tiga cara, yaitu : (1) interview ; 

proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya 

jawab antara peneliti dengan informan atau 

subjek penelitian (Emzir, 2010), (2) Data 

sekunder ; informasi yang diperoleh melalui 

fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, 

catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal 

kegiatan dan sebagainya. Data berupa 

dokumen seperti ini bisa dipakai untuk 

menggali infromasi yang terjadi di masa 

silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan 

teoretik untuk memaknai semua dokumen 

tersebut sehingga tidak sekadar barang yang 

tidak bermakna (Faisal, 1990) dan (3) 

observasi lapangan ; merupakan kegiatan 

dengan menggunakan pancaindera, bisa 

penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan 

untuk menjawab masalah penelitian. Hasil 

observasi berupa aktivitas, kejadian, 

peristiwa, objek, kondisi atau suasana 

tertentu, dan perasaan emosi seseorang. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh 

gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian 

untuk menjawab pertanyaan penelitian 

(Guba dan Lincoln, 1981). 

 

Informan dalam penelitian akan 

dipilih secara purposive, artinya individu-

individu yang menjadi subyek dijaring 

sesuai kebutuhan. Bouma Gary D. (1993) 

dalam bukunya The Research Process, 

menyatakan: “Purposive sampling. Some 



Jejaring Administrasi Publik, Vol. 9, No. 1. Januari-Juni 2017 

1017 

 

researchers believing that they can, using 

judgement or intuition, select the best people 

or groups to be studied”, yang berarti pada 

purposive sampling peneliti mempercayai 

bahwa mereka dapat menggunakan 

pertimbangannya atau intuisinya untuk 

memilih orang-orang atau kelompok terbaik 

untuk dipelajari atau dalam hal ini 

memberikan informasi yang akurat. 

Kelompok dengan sebutan “the typical and 

the best people” yang dipertimbangkan oleh 

peneliti untuk dipilih sebagai subjek 

penelitian oleh Williamson, at.al. (1982) 

merupakan “respondents who are hard to 

locate and crucial to the study”, para 

responden yang dinilai akan banyak 

memberikan pengalaman yang unik dan 

pengetahuan yang memadai yang 

dibutuhkan peneliti. Informan dalam 

penelitian ini adalah para aparat puskesmas 

Balongsari kota Surabaya. 

Analisis data dilakukan dengan cara siklus 

penelitian interaktif dari Miles and 

Huberman (1992) dengan cara reduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Jenis Pelayanan Puskesmas Balongsari : 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dinyatakan pengertian pelayanan bahwa 

“pelayanan adalah suatu usaha untuk 

membantu menyiapkan (mengurus) apa 

yang diperlukan orang lain. Sedangkan 

pengertian service dalam Oxford (2000) 

didefinisikan sebagai “a system that 

provides something that the public needs, 

organized by the government or a private 

company”. Oleh karenanya, pelayanan 

berfungsi sebagai sebuah sistem yang 

menyediakan apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat.  

Pelayanan kesehatan adalah upaya, 

pekerjaan atau kegiatan kesehatan yang 

ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan 

perorangan/ masyarakat yang optimal / 

setinggi-tingginya (Pusdokkes Polri, 2006). 

Menurut Brotosaputro (1997) pelayanan 

kesehatan adalah segala kegiatan yang 

secara langsung berupaya untuk 

menghasilkan pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkan atau dituntut oleh masyarakat 

untuk mengatasi kesehatannya. Sumber lain 

yang menyatakan bahwa pengertian 

pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya 

adalah pelayanan preventif (pencegahan) 

dan promotif (peningkatan kesehatan) 

dengan sasaran masyarakat. Pelayanan 

kesehatan juga melakukan pelayanan kuratif 

(pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan 

kesehatan) (Notoatmodjo, 2003). 

Beberapa macam pelayanan kesehatan 

diantaranya adalah : 

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama 

(primary health care) ditujukan untuk 

pelayanan kesehatan masyarakat untuk 

yang sakit ringan atau meningkatkan 

kesehatan/promosi kesehatan bentuk 

pelayanan antara lain: Puskesmas, 

Pusling, Pustu, bakesmas,  

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua 

(secondary health care) adalah 

pelayanan kesehatan masyarakat yang 

memerlukan rawat inap dan 

memerlukan tersedianya tenaga dokter 

baik dokter umum maupun dokter 

spesialis, 

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga 

(tertiary health care) pelayanan 

kesehatan masyarakat kelompok yang 

sudah tidak dapat ditangani oleh 

pelayanan kesehatan sekunder dan 

membutuhkan tenaga super spesialis 

(Azwar, 1999). 

 

Pelayanan Puskesmas merupakan salah 

satu jenis pelayanan tingkat pertama 

(primary health care) yaitu pelayanan 

kesehatan masyarakat untuk yang sakit 

ringan atau meningkatkan kesehatan / 

promosi kesehatan, sehingga pemanfaatan 

Puskesmas dapat diartikan sebagai perilaku, 
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proses, cara atau perbuatan dalam 

memanfaatkan pelayanan puskesmas oleh 

masyarakat. Puskesmas adalah suatu 

kesatuan organisasi kesehatan fungsional 

yang merupakan pusat pengembangan 

kesehatan masyarakat yang juga membina 

peran serta masyarakat disamping 

memberikan pelayanan kesehatan secara 

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat 

di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan 

pokok (Depkes RI, 1991 dalam Effendy, 

1998).   

 

Puskesmas Balongsari 

menyelenggarakan  upaya kesehatan sebagai 

berikut: 

1.Upaya kesehatan perseorangan tingkat 

pertama 

a. Rawat jalan (Poli Umum, Poli Gigi, 

Poli KIA/KB) 

b. Pelayanan gawat darurat (buka 24 

jam) 

c. Pelayanan satu hari (one day care); 

d. Home care; dan/atau 

e. Rawat inap Bersalin (PONED) 

2.Upaya kesehatan masyarakat tingkat 

pertama 

a. Upaya kesehatan masyarakat esensial 

yang meliputi: 

 Pelayanan promosi kesehatan; 

 Pelayanan kesehatan lingkungan; 

 Pelayanan kesehatan ibu, anak, 

dan keluarga berencana; 

 Pelayanan gizi; dan 

 Pelayanan pencegahan dan 

pengendalian penyakit. 

b. Upaya kesehatan masyarakat 

pengembangan merupakan upaya 

kesehatan masyarakat yang 

kegiatannya memerlukan upaya yang 

sifatnya inovatif dan/atau bersifat 

ekstensifikasi dan intensifikasi 

pelayanan, disesuaikan dengan 

prioritas masalah kesehatan, 

kekhususan wilayah kerja dan 

potensi sumber daya yang tersedia di 

Puskesmas Balongsari antara lain 

UKGS, Puskesmas, Posbindu, 

Prolanis, dan lain-lain. 

 

Banyaknya program yang dilaksanakan oleh 

puskesmas Balongsari menyebabkan banyak 

tugas tambahan yang harus dilaksanakan 

oleh petugas puskesmas. Banyaknya tugas 

yang harus dilaksanakan oleh aparat 

puskesmas Balongsari juga dikarenakan 

Puskesmas Balongsari memiliki pelayanan 

dengan spesifikasi berikut : 

1. Terdapat 4 program inovatif yang 

menyebabkan banyaknya pelayanan 

yang harus diberikan oleh puskesmas 

kepada masyarakat 

2. Terdapat banyaknya program yang 

menyebabkan banyaknya pelayanan 

yang harus diberikan oleh puskesmas 

kepada masyarakat 

3. Layanan 24 jam yang menyebabkan 

petugas harus selalu siap melayani 

pasien 24 jam 

4. Layanan PONED yang menyebabkan 

petugas harus selalu standby 

 

Selain itu, Puskesmas Balongsari memiliki 4 

program inovatif yaitu : 

1. Poli Paliatif : meringankan penderitaan 

si pasien yang sudah sakit parah dan 

tidak dapat disembuhkan seperti 

misalnya kanker 

2. Poli Santun Lansia : melaksanakan 

pelayanan kesehatan kepada pra lansia 

dan lansia yang meliputi pelayanan 

promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif yang lebih menekankan 

unsur proaktif, kemudahan proses 

pelayanan dan kesantunan. 

3. Poli Cryotherapy : program deteksi dini 

dan penanggulangan awal kanker 

(therapi pengobatan kanker) 

4. Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit 

Kronis) : pelayanan kesehatan dengan 

pendekatan proaktif kepada pasien yang 

menderita penyakit kronis, sehingga 
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dapat mencapai kualitas hidup yang 

optimal.  

 

Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan 

tersebut menyebabkan para aparat 

puskesmas merangkap berbagai pekerjaan 

yang sebenarnya bukan tugasnya seperti 

berikut ini : 

1. Perawat : Jumlah perawat di Puskesmas 

Balongsari sebanyak 9 yang kemudian 

dibagi rata tugasnya. Sebanyak 3 perawat 

bertugas di UGD. Perawat ini bertugas 

dengan sistem shift dari pagi sampai sore. 

Sebanyak 6 perawat bertugas di poli 

umum. Sebanyak 2 perawat di MTBS 

(merangkap tugas juga di lab), sebanyak 

2 perawat di poli santun lansia 

(merangkap tugas di posyandu lansia, di 

pos bindu 

2. Bidan : Jumlah bidan sebanyak 14 orang. 

Sebanyak 8 orang bidan bertugas di 

ruang bersalin (dengan pembagian kerja 

secara shift selama 24 jam). Sebanyak 3 

orang bertugas di kelurahan (bidan 

kelurahan), dan sebanyak 3 orang 

bertugas di KIA, KB, Imunisasi. 

3. Petugas loket : Jumlah petugas loket 

hanya sebanyak 2 orang tidak sebanding 

dengan tugas yang dilaksanakan. 

4. Petugas cleaning service : Jumlah 

cleaning service sebanyak 2 orang dan 

sopir sebanyak 2 orang diperbantukan 

pada bagian loket 

5. Dokter : Jumlah tenaga dokter sebanyak 

7 orang yang harus bertanggung jawab 

melaksanakan tugas fungsional sebagai 

tenaga medis dan tugas administrasi / 

bertanggung jawab pada masing-masing 

Pokja. 

 

Penerapan Extra Role Behaviour  

 

Extra Role Behaviour yang biasa disebut 

dengan Organizational citizenship behavior 

(OCB) merupakan perilaku individu yang 

ekstra, yang tidak secara langsung atau 

eksplisit dapat dikenali dalam suatu sistem 

kerja yang formal, dan yang secara agregat 

mampu meningkatkan efektivitas fungsi 

organisasi (Organ, 1988). Organisasi pada 

umumnya percaya bahwa untuk mencapai 

keunggulan harus mengusahakan 

performance individual yang setinggi-

tingginya, karena pada dasarnya 

performance individual mempengaruhi 

performance tim atau kelompok kerja dan 

pada akhirnya mempengaruhi performance 

organisasi secara keseluruhan. 

 

Performance organisasi yang baik 

menuntut perilaku anggotanya sesuai yang 

diharapkan oleh organisasi. Perilaku yang 

menjadi tuntutan organisasi saat ini adalah 

tidak hanya perilaku in-role, tetapi juga 

perilaku extra-role. Perilaku extra-role ini 

disebut juga dengan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). Borman dan 

Motowidlo (1993) menyatakan bahwa OCB 

dapat meningkatkan kinerja organisasi 

(organizational performance) karena 

perilaku ini merupakan “pelumas” dari 

mesin sosial dalam organisasi, dengan kata 

lain dengan adanya perilaku ini maka 

interaksi sosial pada anggota-anggota 

organisasi menjadi lancar, mengurangi 

terjadinya perselisihan, dan meningkatkan 

efisiensi. Perilaku ini muncul karena 

perasaan sebagai anggota organisasi dan 

merasa puas apabila dapat melakukan suatu 

yang lebih kepada organisasi. Perasaan 

sebagai anggota dan puas bila melakukan 

suatu yang lebih hanya terjadi jika seseorang 

memiliki persepsi yang positif terhadap 

organisasinya. OCB merupakan tindakan 

seseorang di luar kewajibannya, tidak 

memperhatikan kepentingan diri sendiri 

(Sloat, 1999), tidak membutuhkan deskripsi 

pekerjaan (job description) dan sistem 

imbalan formal, bersifat sukarela dalam 

bekerjasama dengan teman sekerja dan 

menerima perintah secara khusus tanpa 

keluhan (Organ dan Konovski, 1989). 
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Banyaknya pelayanan yang harus diberikan 

oleh Puskesmas Balongsari mengharuskan 

aparat puskesmas melakukan extra role 

behaviour. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, teridentifikasi sebanyak 14 

(empat belas) jenis tugas yang memerlukan 

extra role behaviour  dari aparat puskesmas. 

Tabel berikut menunjukkan penerapan extra 

role behaviour terhadap 14 (empat belas) 

jenis tugas  di Puskesmas Balongsari 

 

Tabel 3 

Penerapan Extra Role Behaviour di puskesmas Balongsari 

 

No Jenis Tugas Extra Role 

 

1 Kegiatan administrasi P-Care dan 

SIMPUS 

Perawat di masing-masing poli ikut membantu 

mengerjakan  / input data online dari P-Care 

dan SIMPUS 

 

2 Pendataan pasien di loket Pemanfaatan tenaga sopir dan cleaning service 

untuk membantu bagian loket. Sopir dan 

cleaning service membantu tugas para petugas 

loket bila tugas mereka telah selesai. 

 

3 Pelayanan 24 jam Petugas harus bergilir untuk bertugas sore 

(semua aparat puskesmas dilibatkan mulai dari 

dokter, perawat, bidan, sampai tenaga admin) 

 

4 Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM 

essensial dan UKM pengembangan). 

UKM essensial terdiri dari 6 program 

yaitu Prokes, Kesling, KIA-KB UKM, 

Gizi UKM, D2P, Perkesmas dan 

UKM pengembangan terdiri dari 8 

program yaitu UKS, Kesehatan jiwa, 

kesehatan gigi masyarakat, kesehatan 

indera, kesehatan lansia / posyandu 

lansia, posyandu balita, posyandu 

remaja, kesehatan tradisional. 

  

Melibatkan para dokter fungsional, perawat, 

bidan, dan tenaga admin untuk terjun ke 

lapangan menjalankan program UKM essential 

dan UKM pengembangan. 

5 Program pada masing-masing 

kelompok kerja (Pokja) harus ada 

penanggujawabnya.  

Dokter bertugas rangkap (tugas fungsional 

sebagai tenaga medis dan tugas administrasi / 

bertanggung jawab pada masing-masing Pokja).  

Dr. Wulan (UKM), Dr. Anton sama Dr. Dandi 

(Layanan klinis), Dr. Dina (pokja 1, manajemen 

resiko, peningkatan mutu dan layanan 

kesehatan), Drg. Chandra (ketua akreditasi dan 

ketua manajemen mutu), Drg. Tyas (Pokja 3 

dan layanan klinis).  
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6 Pekerjaan menumpuk di laboratorium 
 

Perawat membantu tugas di lab 

7 Poli KIA sore  Bidan bergilir jaga di poli KIA sore  

 

8 Unit farmasi harus buka sampai sore Apoteker hanya 1 orang, AA hanya 1 orang. 

Sehingga harus dibantu petugas lain untuk 

mengoptimalkan pelayanan di unit farmasi. 

Dibantu oleh petugas sanitasi, SKM, TU, dan 

petugas pembantu perawat gigi 

 

9 Loket harus sudah siap melayani 

pasien sejak jam 7 pagi 

Petugas loket pendaftaran harus datang jam 7 

pagi, padahal jam kerja sebenarnya adalah : 

Senin – Kamis (7.30-14.30), Jumat (7.30-

11.30), Sabtu (7.30-13.00) 

 

10 Bagian pelayanan harus sudah siap 

melayani pasien sejak jam 7.15 pagi 

Petugas pelayanan harus datang jam 7.15 pagi, 

padahal jam kerja sebenarnya adalah : Senin – 

Kamis (7.30-14.30), Jumat (7.30-11.30), Sabtu 

(7.30-13.00) 

 

11 Entry daftar obat yang diberikan 

kepada pasien di masing-masing poli. 

Hal ini digunakan untuk menyamakan 

jumlah obat yang keluar dengan stock 

di unit farmasi. 

 

Perawat dan bidan di masing-masing poli 

membantu melakukan entry daftar obat yang 

diberikan kepada pasien sebagai arsip / 

dokumen. 

12 Adanya pendaftaran online pasien 

peserta e-health 

Petugas admin jaga malam harus menghitung 

jumlah pasien peserta e-health yang mendaftar. 

Selanjutnya, informasi ini harus disampaikan 

kepada petugas admin esok harinya pada jam 7 

pagi. 

 

13 Tim Gerak Cepat (TGC), sewaktu-

waktu harus segera bergerak cepat bila 

terjadi kasus kebakaran 

 

Semua dokter, perawat, dan petugas lain yang 

ada di puskesmas harus selalu siaga untuk 

membantu TGC 

14 Pemberantasan Sarang Nyamuk 

(PSN) 

Perawat dibantu petugas cleaning service dan 

sopir harus siap siaga untuk pemberantasan 

sarang nyamuk 

 

Sumber : Hasil olah data 

 

Beberapa penelitian menemukan bukti 

bahwa OCB berhubungan dengan perilaku 

etikal, dan juga menyangkut esensi dari 

performa kerja individual. Dua dimensi 

OCB yang penting menurut Williams dan 

Anderson (1991) dikenal sebagai OCB-

Individual (OCBI, altruism, mendahulukan 

kepentingan orang lain) yang segera 
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memberikan manfaat khusus individual dan 

secara tidak langsung melalui kontribusi 

terhadap organisasi (misalnya membantu 

rekan yang tidak masuk bekerja, 

memberikan perhatian secara pribadi kepada 

pekerja lain) dan OCB-Organizational 

(OCBO,compliance, kerelaan) yang 

memberikan manfaat terhadap organisasi 

secara umum (misalnya memberikan nasihat 

kepada karyawan yang mangkir bekerja). 

 

Dimensi yang paling sering digunakan untuk 

mengonseptualisasi OCB adalah dimensi-

dimensi yang dikembangkan oleh Organ 

(1988). Menurut Podsakoff studi dari Katz 

pada tahun 1964 tentang perilaku inovatif 

dan spontanitas mempengaruhi penelitian-

penelitian OCB saat ini sehingga dimensi-

dimensi dari OCB terkait dengan dimensi 

dari studi yang dilakukan oleh Katz 

(Hannah, 2006). Katz menyebutkan ada lima 

dimensi, yaitu: 

1. Cooperating with others, 

2. Protecting the organization, 

3. Volunteering constructive ideas, 

4. Self-training, dan 

5. Maintaining a favorable attitude 

toward the company. 

 

Podsakoff ada tujuh jenis atau dimensi OCB 

yang pernah digunakan oleh para peneliti 

(Hannah, 2006). Ketujuh dimensi tersebut 

meliputi: 

1. Perilaku menolong (helping behavior), 

merupakan bentuk perilaku sukarela 

individu untuk menolong individu lain 

atau mencegah terjadinya permasalahan 

yang terkait dengan pekerjaan 

(workrelated problem). Organ (1983) 

membagi dimensi ini dalam dua kategori 

yaitu altruism dan courtesy, 

2. Sportsmanship, didefinisikan kemauan 

atau keinginan untuk menerima 

(toleransi) terhadap ketidaknyamanan 

yang muncul danimposition of work 

without complaining, 

3. Organizational loyalty, merupakan 

bentuk perilaku loyalitas individu 

terhadap organisasi seperti menampilkan 

image positif tentang organisasi, 

membela organisasi dari ancaman 

eksternal, mendukung dan membela 

tujuan organisasi, 

4. Organizational compliance, merupakan 

bentuk perilaku individu yang mematuhi 

segala peraturan, prosedur, dan regulasi 

organisasi meskipun tidak ada pihak yang 

mengawasi, 

5. Individual initiative, merupakan bentuk 

self-motivation individu dalam 

melaksanakan tugas secara lebih baik 

atau melampaui standar/level yang 

ditetapkan. Organ (1983) menamakan 

dimensi ini sebagai conscientiousness 

dan mengatakan bahwa dimensi ini sulit 

dibedakan dengan kinerja in-role, 

6. Civic virtue, merupakan bentuk 

komitmen kepada organisasi secara 

makro atau keseluruhan seperti 

menghadiri pertemuan, menyampaikan 

pendapat atau berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan organisasi, 

7. Self-development. George dan Brief 

mendefinisikan dimensi ini sebagai 

bentuk perilaku individu yang sukarela 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

dan kemampuan sendiri seperti mengikuti 

kursus, pelatihan, seminar atau mengikuti 

perkembangan terbaru dari bidang yang 

ia kuasai (Podsakoff, 2000). 

 

Sementara ada empat faktor yang 

mendorong munculnya OCB dalam diri 

karyawan. Keempat faktor tersebut adalah 

karakteristik individual, karakteristik tugas / 

pekerjaan, karakteristik organisasional dan 

perilaku pemimpin (Podsakoff, 2000). 

Karakteristik individu ini meliputi persepsi 

keadilan, kepuasan kerja, komitmen 

organisasional dan persepsi dukungan 

pimpinan, karakteristik tugas meliputi 

kejelasan atau ambiguitas peran, sementara 
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karakteristik organisasional meliputi struktur 

organisasi, dan model kepemimpinan. 

Menurut Organ (1988), OCB dibangun dari 

lima dimensi yang masing-masingnya 

bersifat unik, yaitu: 

1. Altruism, kesediaan untuk menolong 

rekan kerja dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dalam situasi yang tidak 

biasa, 

2. Civic virtue, menyangkut dukungan 

pekerja atas fungsi-fungsi administratif 

dalam organisasi, 

3. Conscientiousness, menggambarkan 

pekerja yang melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab lebih dari apa yang 

diharapkan, 

4. Courtesy, perilaku meringankan 

problem-problem yang berkaitan 

dengan pekerjaan yang dihadapi orang 

lain, 

5. Sportsmanship, menggambarkan 

pekerja yang lebih menekankan untuk 

memandang aspek-aspek positif 

dibanding aspek-aspek negative dari 

organisasi,sportsmanship 

menggambarkan sportivitas seorang 

pekerja terhadap organisasi. 

 

Extra Role Behaviour yang telah 

diterapkan pada puskesmas Balongsari bila 

dihubungkan dengan lima dimensi Extra 

Role Behaviour adalah sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4 

Analisis Lima Dimensi Extra Role Behaviour Di Puskesmas Balongsari 

 

No Jenis Tugas Extra Role Dimensi Extra Role 

1 Kegiatan administrasi P-

Care dan SIMPUS 

Perawat di masing-

masing poli ikut 

membantu mengerjakan  

/ input data online dari 

P-Care dan SIMPUS 

Civic virtue,  Conscientiousness, 

Courtesy, Sportsmanship 

2 Pendataan pasien di loket Pemanfaatan tenaga 

sopir dan cleaning 

service untuk membantu 

bagian loket.  

Civic virtue , Conscientiousness, 

Courtesy, Sportsmanship 

3 Pelayanan 24 jam Semua aparat 

puskesmas dilibatkan 

mulai dari dokter, 

perawat, bidan, sampai 

tenaga admin harus 

bergilir jaga sore 

Conscientiousness, Sportsmanship 

4 Usaha Kesehatan 

Masyarakat (UKM 

essensial dan UKM 

pengembangan).  

Melibatkan para dokter 

fungsional, perawat, 

bidan, dan tenaga admin 

untuk terjun ke 

lapangan menjalankan 

program UKM essential 

dan UKM 

pengembangan. 

 

Conscientiousness, Sportsmanship 



Jejaring Administrasi Publik, Vol. 9, No. 1. Januari-Juni 2017 

1024 

 

5 Program pada masing-
masing kelompok kerja 

(Pokja) harus ada 

penanggujawabnya.  

Dokter bertugas 
rangkap (tugas 

fungsional sebagai 

tenaga medis dan tugas 

administrasi / 

bertanggung jawab pada 

masing-masing Pokja).  

Civic virtue , Conscientiousness, 
Sportsmanship 

6 Pekerjaan menumpuk di 

laboratorium 

Perawat membantu 

tugas di lab 

Conscientiousness, Courtesy, 

Sportsmanship 

7 Poli KIA sore  Bidan bergilir jaga di 

poli KIA sore  

 

Conscientiousness, Courtesy 

8 Unit farmasi harus buka 

sampai sore 

Apoteker hanya 1 

orang, AA hanya 1 

orang. Sehingga harus 

dibantu petugas lain 

untuk mengoptimalkan 

pelayanan di unit 

farmasi. Dibantu oleh 

petugas sanitasi, SKM, 

TU, dan petugas 

pembantu perawat gigi 

 

Conscientiousness, Courtesy, 

Sportsmanship 

9 Loket harus sudah siap 

melayani pasien sejak 

jam 7 pagi 

Petugas loket 

pendaftaran harus 

datang jam 7 pagi, 

padahal jam kerja 

sebenarnya adalah : 

Senin – Kamis (7.30-

14.30), Jumat (7.30-

11.30), Sabtu (7.30-

13.00) 

Conscientiousness, Sportsmanship 

10 Bagian pelayanan harus 

sudah siap melayani 

pasien sejak jam 7.15 

pagi 

Petugas pelayanan harus 

datang jam 7.15 pagi, 

padahal jam kerja 

sebenarnya adalah : 

Senin – Kamis (7.30-

14.30), Jumat (7.30-

11.30), Sabtu (7.30-

13.00) 

Conscientiousness, Sportsmanship 

11 Entry daftar obat yang 

diberikan kepada pasien 

di masing-masing poli. 

Hal ini digunakan untuk 

menyamakan jumlah 

obat yang keluar dengan 

Perawat dan bidan di 

masing-masing poli 

membantu melakukan 

entry daftar obat yang 

diberikan kepada pasien 

sebagai arsip / 

Civic virtue , Conscientiousness, 

Courtesy, Sportsmanship 
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stock di unit farmasi. dokumen. 

12 Adanya pendaftaran 

online pasien peserta e-

health 

Petugas admin jaga 

malam harus 

menghitung jumlah 

pasien peserta e-health 

yang mendaftar. 

Selanjutnya, informasi 

ini harus disampaikan 

kepada petugas admin 

esok harinya pada jam 7 

pagi. 

 

Civic virtue , Conscientiousness, 

Courtesy, Sportsmanship 

13 Tim Gerak Cepat (TGC), 

sewaktu-waktu harus 

segera bergerak cepat 

bila terjadi kasus 

kebakaran 

Semua dokter, perawat, 

dan petugas lain yang 

ada di puskesmas harus 

selalu siaga 

Altruism, Conscientiousness, 

Sportsmanship 

14 Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN) 

Perawat dibantu petugas 

cleaning service dan 

sopir harus siap siaga 

untuk pemberantasan 

sarang nyamuk 

 

Altruism, Conscientiousness, 

Sportsmanship 

Sumber : hasil Analisis Data 

 

 

Penutup 

 

Puskesmas Balongsari berhasil 

meningkatkan performance pelayanan 

kesehatannya dikarenakan para aparat 

puskesmas telah menjadi individu yang 

extra dalam menjalankan tugasnya. Aparat 

puskesmas memiliki sikap loyal terhadap 

organisasi yang ditunjukkan dengan perilaku 

extra berupa kesediaan melakukan tugas 

diluar tanggung jawabnya secara formal. 

Penerapan extra role behaviour di 

puskesmas Balongsari meliputi semua 

dimensi yaitu Altruism (kesediaan untuk 

menolong rekan kerja dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dalam situasi yang tidak 

biasa), Civic virtue (menyangkut dukungan 

pekerja atas fungsi-fungsi administratif 

dalam organisasi), Conscientiousness 

(menggambarkan pekerja yang 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

lebih dari apa yang diharapkan), Courtesy  

(perilaku meringankan problem-problem 

yang berkaitan dengan pekerjaan yang 

dihadapi orang lain), dan Sportsmanship 

(menggambarkan pekerja yang lebih 

menekankan untuk memandang aspek-aspek 

positif dibanding aspek-aspek negative dari 

organisasi) 

 

 

Daftar Pustaka 

 

Bateman, T. S., & Organ, D.W, 1983, Job 

satisfication and the good soldier: The 

relationship between affect and 

employee “citizenship”, Academy of 

Management Journal, Vol.26 (4), 587-

595 

Bogdan, Robert C. & biklen Sari Knopp, 

1982, Qualitative Research for 



Jejaring Administrasi Publik, Vol. 9, No. 1. Januari-Juni 2017 

1026 

 

Education: An Introduction to theory 

and methods, Boston: Allyn and 

Bacon Inc 

Borman W. C. & Motowidlo, S. J., 1993, 

Expanding The Criterion Domain to 

Include Elements of Extra-role 

Performance, New Jersey: Prentice-

Hall 

Brotosaputro, Budioro, 1997, Ilmu 

Kesehatan Masyarakat, Semarang: 

Universitas Diponegoro 

C.S Hutasoit, Pelayanan Publik Teori dan 

Aplikasi, Jakarta : Magna Script 

Publishing 

Deghdan, A., Zenouzi & Albadhvi, 2012, An 

Investigation the Relationship between 

Service Quality and Customer 

Satisfication in The Case Cegco, 

International Bussines Research 

Depkes, RI, 1999, Rencana Pembangunan 

Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 

2010, Jakarta : Kementerian 

Kesehatan RI 

Depkes, RI, 2004, Keputusan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 

128/MENKES/SK/II/2004 tentang 

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan 

Masyarakat, Jakarta : Kementerian 

Kesehatan RI 

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, 

2011, Service, Quality and 

Satisfication (ed 3), Yogyakarta : 

Penerbit ANDI 

Garay, Hannah Dara Vanzuela, 2006, 

Kinerja Extra-Role dan Kebijakan 

Kompensasi, SINERGI, Kajian Bisnis 

dan Manajemen, vol.8 No.1, 33-42 

Hatmoko, 2006, Sistem Pelayanan 

Kesehatan Dasar Puskesmas, 

Samarinda: Universitas Mulawarman 

Katz, D, 1964, The Motivational Basis of 

Organizational Behaviour, dalam 

Behavior Science, Vol.9 pp.131-133 

Koberg, Cristine S., Boss, R. Wayne, 

Senjern, Jason, C., and Goodman, Fric 

A., 1999, Antecedents and Outcomes 

of Empowerment: Empirical Evidence 

from The Health Care Industry, Group 

& Organization Management, Sage 

Publications, vol.24, pp.71-91 

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, 

1992, Analisis Data Kualitatif: Buku 

Sumber Tantang Metode-Metode 

Baru, Jakarta:UI Press 

Motowidlo, J.S., & Van Scotter, R.J., 1994, 

Evidence that task performance should 

be distinguished from contextual 

performance, Journal of Apllied 

Psychology, Vol.79 No.4:475-480 

Netemeyer, R.G, Boles, S. B., Mckee, D. O., 

1997, An Investigation Into The 

Antecedents of Organizational 

Citizenship Behaviors in a Personal 

Selling Context, Journal of Marketing, 

Vol.61, pp.85-89 

Orgam, D, W, 1998, Organizational 

citizenship behaviour: The good 

soldier syndrome, Lexington, MA: 

Lexington Books 

Organ, D. W. dan Konovsky, M, 1989, 

Cognitive versus Affective 

Determinants of Organizational 

Citizenship Behaviour, Journal of 

Applied Psychology, 74:157-164 

Organ, D. W., & Ryan, K., 1995, A meta-

analytic review of attitudinal and 

dispositional predictors of 

organizational citizenship behavior, 

Personnel Psychology, 48, pp.755-802 

Podsakoff, P. M., S. B. MacKenzie, J. B. 

Paine, D. G. Bachrach, 2000, 

Organizational Citizenship Behavior: 

A Critical Review of the Theoretical 

and Empirical Literature and 

Suggestion for the Future Research, 

Journal of Management 

Pusdokkes, Polri, 2006, Buku Saku 

Pelayanan Kesehatan Polri, Jakarta : 

Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri 

Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang 

No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, Jakarta : Sekretariat Negara 



Jejaring Administrasi Publik, Vol. 9, No. 1. Januari-Juni 2017 

1027 

 

Sloat, K. C. M., 1999, Organizational 

Citizenship: Does Your Firm Inspire 

To Be “Good Citizenship?” 

Professional Safety, vol 44 (4) 

Smith, Dennis R., L. Keith Williamson, 

1982, Interpersonal Communication 

2
nd

, United States of America: Ed 

Wm.C.Brown Company Publisher, 

College Division  

Vandenberg, R.J dan Lance, E.E, 1992, 

Examining the Causal Order of Job 

Satisfication and Organizational 

Commitment, Journal of Management, 

Vol.18:153-162 

Williams, L. J., & Anderson, S.E., 1991, Job 

satisfication and organizational 

commitment as predictors of 

organizational citizenship and in-role 

behaviors, Journal of Management, 

Vol.17, 601-617. 

 


