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BAB I

PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H(1) dan Undang-Undang Nomor

36/ 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan

masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan

negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi

penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Kenyataan

yang terjadi, derajat kesehatan masyarakat miskin masih rendah, hal ini

tergambarkan dari angka kematian bayi kelompok masyarakat miskin tiga

setengah sampai dengan empat kali lebih tinggi dari kelompok masyarakat tidak

miskin ( Departemen Kesehatan R.I,2008: 2).

Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi

penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihan

lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih

masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan

pendidikan yang umumnya masih rendah. Derajat kesehatan masyarakat miskin

berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu

(AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000

kelahiran hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur
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Harapan Hidup 70,5 Tahun (BPS 2007). Derajat kesehatan masyarakat miskin

yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap

pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai

faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya

kesehatan memang mahal. Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh

berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi

kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out

of pocket, kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana kesehatan.

Derajat kesehatan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas

kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah. Untuk

menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak awal Agenda 100 hari 2

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah berupaya untuk mengatasi

hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh

Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero)

berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT

Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi

masyarakat miskin. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan

terhadap masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati

miskin, program ini berganti nama menjadi JAMINAN KESEHATAN

MASYARAKAT yang selanjutnya disebut JAMKESMAS dengan tidak ada
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perubahan jumlah sasaran.

JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini

diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka

mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.

Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi

tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban

memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.

Realita masih banyak masyarakat miskin yang belum tertampung

dalam program JAMKESMAS. Maka diperlukan kebijakan strategis untuk

peningkatan kesehatan secara komprehensif dalam bentuk Pemeliharaan

Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dengan konsep : Dana Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Surakarta, Adanya peran aktif

masyarakat (Pendaftaran secara aktif), Di dukung dengan Perda no.8 tahun 2007

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yang selanjutnya

disingkat PKMS adalah Suatu program pemeliharaan kesehatan yang diberikan

oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada masyarakat

Kota Surakarta yang berujud bantuan pengobatan. PKMS adalah pemberian

pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif,
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kuratif dan rehabilitatif yang diberikan pemerintah bagi masyarakat Surakarta

pemegang kartu berobat berlangganan.

Kota Solo sudah menerapkan apa yang dinamakan dengan PKMS atau

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. Ini tidak hanya untuk orang

miskin saja, namun, untuk semua masyarakat Solo yang berminat akan

diberikan. Caranya dengan cara mendaftarkan ke Dinas Kesehatan Surakarta.

Untuk masyarakat miskin, cetak kartu gratis dan diberikan kartu PKMS Gold

sedangkan masyarakat tidak miskin membayar Rp. 1.000,- dengan keanggotaan

PKMS Silver.

Proses implementasi sangat cepat, dimulai pada tahapan penyusunan

perubahan Perda Pelayanan Kesehatan Perda no 8 / 2007 tentang Retribusi

Pelayanan hingga Studi Banding Pembiayaan Kesehatan ke Beberapa Wilayah

dilakukan dari bulan Juni- Agustus 2007. Langkah berikutnya, adalah

penyusunan Juklak Perda (Perwali) dan SK Walikota Surakarta serta melakukan

sosialisasi dan desiminasi pada bulan November hingga Desember. 2007.

Tujuan dari PKMS adalah memberikan jaminan pemeliharaan

kesehatan bagi seluruh masyarakat Surakarta, sehingga mendorong tumbuhnya

masyarakat yang sehat dan produktif untuk menciptakan masyarakat Surakarta

yang sejahtera.

Program PKMS tersebut berlaku semenjak tanggal 2 Januari 2008.

Pendaftaran kepesertaan dilakukan melalui kantor UPT dan melalui semua

Kelurahan. Masyarakat yang berhak untuk menjadi peserta adalah masyarakat
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kota Surakarta yang sudah berdomisili minimal 6 bulan yang dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk. Hal ini dikarenakan untuk menghindari mobilisasi dari

warga di luar kota Surakarta hanya untuk mendapatkan pengobatan gratis.

PKMS berlaku untuk semua layanan kesehatan dasar di semua puskesmas, baik

itu yang melakukan rawat jalan, maupun juga yang rawat inap. PKMS juga

mengcover persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas rawat inap atau di

RSD Kota.

Daftar Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota

Surakarta: RSUD dr. Moewardi, RS. Kasih Ibu, RS. Panti Waluyo, RS. dr. Oen

Solo, RS. PKU Muhammadiyah, RS. Brayat Minulyo, RS. Orthopedi (RSOP)

Surakarta, RS. Jiwa Surakarta, RS. Slamet Riyadi Surakarta, Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), RS. Kustati, RSD. Surakarta, Palang

Merah Indonesia (PMI).

Sebenarnya prinsip dari PKMS tersebut adalah keaktifan dari

masyarakat untuk melakukan pendaftaran menjadi peserta. Dalam hal

pembiayaan, pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSD Kota dibiayai dari

Pemerintah Kota. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan rujukan, dilakukan

dengan Cost Sharing dan pelayanan yang dilakukan secara komprehensif dan

berjenjang.

Warga Solo yang menerima fasilitas asuransi kesehatan adalah 75.143

orang mendapatkan jaminan asuransi kesehatan (Askes), 11.803 orang terkover

jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dan 100.014 orang masuk dalam
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jangkauan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dari dana APBN.

Sisanya, sebanyak 328.421 orang, berhak menerima fasilitas PKMS. Kendati

demikian, hingga 30 April 2010, hanya 188.905 orang warga Solo terdaftar

PKMS. Sebanyak 9.211 orang diantaranya tergolong dalam PKMS gold dan

sisanya 179.694 orang tergolong dalam PKMS silver (Wawancara dengan

Kepala UPT PKMS DKK Surakarta  Ida Angklaita, 4 Mei 2010).

Maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian lebih lanjut

dengan judul ” KEBIJAKAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS) DALAM PELAYANAN

KESEHATAN.”

2. Orisinalitas Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kebijakan

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat  antara lain :

a. “Analisis Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Dinas Kesehatan

Kota Surakarta dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Surakarta (PKMS) tahun 2008”, disusun oleh Mufti Anas, Universitas

Sebelas Maret, tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

kinerja dan pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan

Kota Surakarta dalam program PKMS. Dari penelitian ini dapat diketahui

bahwa secara umum kinerja dan pengelolaan anggaran pembiayaan Dinas

Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS berjalan dengan baik.
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Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala,

antara lain adanya penduduk siluman yang dengan mudah mendapatkan

KTP Surakarta karena kurangnya pengawasan administratif, kurang

maksimalnya pelayanan kesehatan karena sumber daya manusia yang

terbatas dan pelaksanaan program yang kurang efektif karena masih

terkonsentrasi pada pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif.

b. ”Peranan Puskesmas dalam Pelayanan Program Pemeliharaan kesehatan

Masyarakat Surakarta (PKMS) (Studi Diskriptif Kualitatif tentang Peranan

UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela dalam Pelayanan Program PKMS di

Surakarta)”, disusun oleh Indra Ratna Hapsari. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui bagaimana peranan UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela

dalam pelayanan program PKMS di Surakarta untuk mewujudkan jaminan

pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Surakarta serta hambatan-

hambatan dalam pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan

bahwa peranan UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela dalam pelayanan

program PKMS di Surakarta meliputi pelayanan rawat jalan tingkat

pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, serta pemberian obat. Untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaannya dapat dilihat dari beberapa indikator

yaitu prosedur pelayanan, sarana pelayanan, waktu pelayanan dan biaya

pelayanan. Pada pelayanan rawat jalan prosedur yang ditetapkan dapat

dikatakan mudah. Sarana pelayanan yang meliputi poliklinik dan

laboratorium juga sudah memadai. Dari segi waktu masih banyak pasien
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yang mengeluhkan lamanya waktu pelayanan. Dari segi biaya, pasien tidak

ditarik biaya kecuali untuk pemeriksaan laboratorium kimia darah.

Sedangkan dalam pelayanan rawat inap, prosedur yang diterapkan juga

mudah dipahami pasien. Dari segi sarana pelayanan dapat dikatakan kurang

memenuhi standar sarana pelayanan. Dari segi biaya, pasien tidak dikenai

biaya perawatan. Dari segi waktu perawatan biasanya hanya 3 hari. Untuk

pemberian obat, puskesmas melakukan permintaan ke UPTD Instalasi

Farmasi Kota Surakarta tiap bulannya. Dalam pemberian obat pasien tidak

dikenai biaya. Faktor penghambat dalam pelayanan antara lain kurangnya

sarana pelayanan dan kurangnya SDM di puskesmas.

c. Dalam jurnal internasional yang berjudul “;. “Social Contruction and Policy

Implementation : Inmate Health as a Public Issue” oleh Jill Nicholson-

Crotty (Texas A&M University) and Sean Nicholson-Crott(University of

Missouri-Columbia). Yang menyatakan bahwa tingkat tidak cukupnya

pendanaan di dalam negara-negara bagian dengan konstruksi sosial dan

kriminal potensial membahayakan pelaksanaan program-program lembaga

pemasyarakatan yang bertaget pada pencegahan dan pengobatan untuk

HIV/AIDS dan TBC. Makalah ini mengembangkan dan menguji pendekatan

multi tahap yang ringkas untuk menilai dampak konstruksi sosial pada

implementasi program publik yang dirancang untuk memberi manfaat

kepada kelompok yang berkonstruksi negative. Kerangka kerja

menyarankan bahwa konstruksi negative mengarah pada pilihan kebijakan
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yang menciptakan masalah pada proses implementasi. Masalah ini

mencegah pencapaian sub tujuan kunci untuk keberhasilan program akhir.

d. Factors influencing implementation of the community health fund in

Tanzania merupakan judul jurnal internasional yang relevan oleh Peter

kamuzora and Lucy Gilson. Yang membahas tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi rendahnya keikutsertaan dalam pendanaan kesehatan

masyarakat di Tanzania. Makalah ini juga berpendapat bahwa pemerintah

daerah memiliki pengaruh langsung terhadap faktor-faktor yang yang

menjelaskan rendahnya keikutsertaan dan identifikasi di dalam

pembelajaran yang lainnya (ketidakmampuan dalam membayar kontribusi

keanggotaan, rendahnya kualitas kesehatan, kurangnya kepercayaan

terhadap program dari pemerintah dan kegagalan dalam melihat dasar

rasionil untuk menjamin). Tindakan-tindakan pemerintah daerah

nampaknya, pada gilirannya, merupakan sebagian kecil respon untuk

pelaksanaan kebijakan ini. Untuk mencapai sasaran rencana pembiayaan,

hal yang penting adalah memusatkan perhatian pada pelaksanaan kebijakan,

yang dapat mengasah kembali kebijakan selama pelaksanaannya.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas, yaitu

lokasi penelitian, permasalahan yang diajukan, juga tahun pelaksanaan

penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian selain Dinas Kesehatan

Kota (DKK) Surakarta, Puskesmas juga beberapa Rumah Sakit yang bekerja

sama dengan DKK Surakarta. Dalam penelitian ini selain pelaksanaan
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PKMS ditinjau dari sudut DKK Surakarta, juga ditinjau dari sudut

Puskesmas / Rumah Sakit maupun masyarakat. Selain itu juga akan dibahas

bagaimana model PKMS ke depannya apabila dirasa tidak berhasil sesuai

dengan tujuan yang diharapkan. Untuk data penelitian diambil pada tahun

2010.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta

(PKMS) di Surakarta?

2. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Surakarta (PKMS) di Surakarta ?

3. Bagaimana model pelaksanaan PKMS di masa depan yang dapat

meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk  Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta

(PKMS) di Surakarta.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta

(PKMS) di Surakarta .
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3. Untuk mengetahui model pelaksanaan PKMS di masa depan yang dapat

meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk  Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu

hukum, khususnya yang berkaitan dengan landasan hukum kebijakan

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS).

2.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemkot Surakarta untuk

evaluasi pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS)

di Surakarta apakah sesuai dengan yang diharapkan.

3. Diharapkan dapat memberikan model pelaksanaan PKMS di masa depan yang

dapat meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk  Surakarta.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak yang

berkepentingan, baik bagi masyarakat, rumah sakit, pihak berkepentingan

lainnya, pemerintah daerah lainnya dalam membuat kebijakan yang berkaitan

dengan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

UUD 1945 pasal 28H (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Serta dalam UUD



12

1945 pasal 34 (3) menyebutkan bahwa ” Negara bertanggung jawab atas

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Maka pemerintah menetapkan UU No. 23 tahun 1992 yang telah diubah terakhir

dengan UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang yang berkaitan

dengan kebijakan PKMS selain UU No.36 tahun 2009 adalah UU No.44/2009

tentang Rumah sakit, UU No.29/2004 tentang Praktik kedokteran, serta UU

No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

undang kesehatan, Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih

memfokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Dasar pemikirannya

adalah selain memenuhi kewajiban pemerintah juga berdasarkan kajian bahwa

indikator-indikator kesehatan akan lebih baik apabila lebih memperhatikan

pelayanan kesehatan yang terkait dengan kemiskinan. Untuk menghindari

kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap masyarakat miskin yang meliputi

sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, program ini berganti nama menjadi

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT yang selanjutnya disebut

JAMKESMAS dengan tidak ada perubahan jumlah sasaran.

Pemerintah kota Surakarta mengeluarkan Program PKMS dengan latar

belakang adalah pada tahun 2005-2007 pada realitanya masyarakat miskin belum

tertampung semuanya pada program ASKESKIN pada SK. Menkes yang

menerangkan bahwa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) tidak berlaku
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kembali sehingga pemerintah kota Surakarta mengeluarkan kebijakan strategis

yang berguna untuk peningkatan Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin

melalui pelayanan kesehatan pada Puskesmas sore hari, bantuan pengobatan di

Rumah Sakit. Program PKMS diatur dalam Perda No.8/2007 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan serta Peraturan Walikota surakarta No. 10/2009 tentang

perubahan atas peraturan walikota No.1/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda

Kota Surakarta No.8/2007 tentang Retribusi Pelayanana Kesehatan.

Dalam penelitian ini implementasi/kebijaksanaan PKMS juga dilihat dari

tiga sudut pandang yaitu :

1. Pembuat kebijakan yaitu pemerintah kota Surakarta .

2. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan meliputi Dinas Kesehatan Kota

Surakarta, Puskesmas, Rumah Sakit.

3. Kelompok sasaran yaitu masyarakat kota Surakarta

Dari hasil pelaksanaan program PKMS di lapangan, dianalisa apakah

pelaksanaan program PKMS berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil apabila

pelaksanaan program PKMS tersebut sesuai dengan harapan yaitu tercapainya

peningkatan derajat kesehatan masyarakat surakarta. Tetapi apabila tidak berhasil,

dicari solusi bagaimana model pelaksanaan PKMS ke depannya, sehingga sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai seperti yang tertuang dalam peraturan (Perda

no.8/2007), juga amanat dari konstitusi dan Undang-undang yaitu menjamin

akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan.  Bila digambarkan

kerangka berpikir adalah sebagai berikut :
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran

UUD 1945

- UU no.36 / 2009 tentang Kesehatan
- UU No.44/2009 tentang Rumah sakit-
- UU No.29/2004 tentang Praktik kedokteran
- UU  No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional
- UU N0.12 /2008 tentang Pemerintahan Daerah

Perda No.8/2007 tentang Retribusi Retribusi
Pelayananan kesehatan, khususnya Pasal 1ayat (14),
pasal 10 A dan pasal 11A

-Peraturan Walikota surakarta No. 10/2009 tentang
perubahan atas peraturan walikota No.1/2008 tentang
Petunjuk pelaksanaan Perda Kota Surakarta
No.8/2007 tentang Retribusi Pelayanana Kesehatan

- Keputusan Walikota Surakarta No. 440.05 / 08-G / 1 /
2010

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota
Surakarta dan Rumah Sakit

Berhasil

Model PKMS masa
datang

Belum/tidak berhasil

Pelaksanaan PKMS
- Dinas Kesehatan Kota Surakarta
- Puskesmas dan Rumah sakit
- Masyarakat
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E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi ”sifat dan tujuan”, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi

3 (tiga ) tipe, yaitu (Muhammad,2004: 48) :

a. Penelitian hukum eksploratori (exploratory legal study );

b. Penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study);

c. Penelitian hukum eksplanatory (explanatory legal study).

Penelitian hukum eksploratori bersifat mendasar dan bertujuan untuk

memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum

diketahui. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan

untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang keadaan hukum yang

berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis

yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Sedangkan penelitian hukum eksplanatori bersifat penjelasan dan bertujuan

untuk menguji suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum

deskriptif yaitu untuk memaparkan permasalahan hukum yang berlaku yaitu

Perda No.8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayananan kesehatan, khususnya

Pasal 1 ayat 14, ayat 16, ayat 17, Pasal 10A, dan Pasal 11A tentang

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), Peraturan Walikota

Surakarta No. 10 Tahun 2009, Keputusan Walikota Surakarta No. 440.05 /
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08-G / 1 / 2010, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dan

Rumah Sakit serta memaparkan bagaimana pelaksanaan dari PKMS tersebut.

Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum

normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan

(applied law research). Penelitian hukum normatif-empiris (terapan)

mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif

(perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang

telah ditentukan (Muhammad,2004: 53).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji melalui 2 (dua) tahap

kajian. Tahap pertama , kajian hukum normatif mengenai perundang-

undangan, kontrak  yang mengatur mengenai Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Surakarta (PKMS), dan tahap kedua kajian secara empiris berupa

pelaksanaan (implementasi) kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Surakarta (PKMS).

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalan penelitian ini adalah pendekatan studi

kasus hukum normatif-empiris (applied-legal case study), yaitu mengkaji

pelaksanaan (implementasi ) kebijakan PKMS.

Dalam pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta

(PKMS) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku , yaitu UU No.

23 tahun 1992 yang telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2009
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tentang Kesehatan, UU No.44/2009 tentang Rumah sakit, UU No.29/2004

tentang Praktik kedokteran, UU  No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional, UU N0.12 /2008 tentang Pemerintahan Daerah, Perda No.8 Tahun

2007 tentang Retribusi Pelayananan kesehatan, khususnya Pasal 1ayat (14),

pasal 10 A dan pasal 11A, Peraturan Walikota Surakarta No. 10 Tahun 2009,

Keputusan Walikota Surakarta No. 440.05 / 08-G / 1 / 2010, Perjanjian

Kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dan Rumah Sakit.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Dinas Kesehatan Surakarta serta Puskesmas

dan Rumah Sakit yang ada di wilayah Surakarta. Pemilihan lokasi ini, karena

program PKMS diselenggarakan oleh pemerintah kota Surakarta melalui

Dinas Kesehatan kota Surakarta serta bekerjasama dengan Puskesmas maupun

Rumah Sakit yang berada di wilayah Surakarta.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat,

peristiwa, tingkah laku, yang didapat melalui wawancara dan observasi.

Wawancara dilakukan dengan Kepala Unit Pelayanan Teknis PKMS DKK,

pejabat Rumah sakit , masyarakat.

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi,

buku-buku, hasil penelitian yang berujud laporan. Data sekunder meliputi :
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1). Bahan hukum primer.

2). Bahan hukum Sekunder.

3). Bahan hukum tertier.

5. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang valid dalam penelitian ini,  dilakukan dengan

beberapa cara atau teknik yang dirasa relevan dengan data yang akan

diperoleh.

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan dan dokumen

Dalam penelitian ini, dokumen yang diteliti meliputi :

1). Bahan hukum primer, meliputi: berbagai peraturan perundangan yang

berkaitan dengan kebijakan PKMS, yaitu : UUD 1945 pasal 28H, UU

No. 23 tahun 1992 yang telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun

2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

UU No.29/2004   tentang Praktik kedokteran, UU No. 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU N0.12 /2008 tentang

Pemerintahan Daerah, Perda  No.8 Tahun 2007 tentang Retribusi

Pelayananan kesehatan, khususnya Pasal 1ayat (14), pasal 10 A dan

pasal 11A, Peraturan Walikota Surakarta No. 10 Tahun 2009,

Keputusan Walikota Surakarta No. 440.05 / 08-G / 1 / 2010, Perjanjian

Kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dan Rumah Sakit
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2). Bahan hukum Sekunder, meliputi: literatur yang relevan dengan

penelitian, hasil temuan ilmiah, tulisan ilmiah atau koran yang relevan

dengan penelitian ini.

3). Bahan hukum tertier, meliputi : Kamus Besar Bahasa Indonesia yang

ada kaitannya dengan penelitian ini.

Studi dokumen dilakukan dengan melakukan pengumpulan data atau

informasi berupa dokumen, bahan statistik dan bahan tulisan lain yang

berhubungan dengan fokus penelitian. Keuntungan data ini menurut

Licoln dan Cuba adalah informasi yang tersedia dan siap pakai, peneliti

tinggal memanfaatkan saja, karena relatif mudah dan murah untuk

memperolehnya (Sanapiah,1990: 28).

Studi ini menghasilkan data sekunder.

b. Pengamatan / Observasi

Untuk memperoleh data, disamping ditempuh melalui penelusuran

dokumen, juga dilakukan observasi terhadap obyek PKMS dan tatacara

pengajuan menjadi peserta PKMS maupun perpanjangan kepesertaan

PKMS.

c. Wawancara / interview

yaitu melakukan wawancara terstruktur kepada masyarakat, pejabat

Rumah sakit maupun pejabat Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

Metode ini menghasilkan data primer.

d. Teknik Analisis Data
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Analisa yang digunakan peneliti adalah analisa kualitatif. Untuk data

yang sudah terkumpul akan diseleksi kemudian disusun dan disajikan

barulah diambil kesimpulan. Jika dalam seleksi terdapat data yang tidak

diperlukan maka data tersebut direduksi atau dikurangi. Demikian pula

dalam tahap seleksi, penyusunan dan penyajian apabila ada data yang

kurang lengkap maka akan dilakukan pengumpulan data di lapangan

kembali dan seterusnya agar data yang diperlukan menjadi lengkap.

Berdasarkan analisis data tersebut di atas, menurut HB. Sutopo (2002 :

87), bisa digambarkan sebagai berikut :

Secara rinci analisis data dilakukan dengan :

Pengumpulan
Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan

Sajian data

Gambar 1
Model Analisis data
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1). Menginventaris semua informasi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta,

Rumah sakit, Puskesmas dan masyarakat.

2). Menganalisis bagaimana Pelaksanaan Program Pemeliharaan

Kesehatan Masyarakat (PKMS) di lapangan maupun kendala-kendala

yang dihadapi.

3). Dari hasil temuan  apakah program PKMS telah sesuai yang

diharapkan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kalau

belum, bagaimana model  PKMS ke depan dalam usaha meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat Surakarta.

6. Teknik Validasi Data

Agar data dan informasi dapat menjadi valid, maka data atau informasi

dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu

dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan

menggunakam metode yang berbeda-beda. Tujuannya adalah membandingkan

informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada

jaminan tentang kepercayaan data. Cara ini mencegah bahaya subjektifitas.

Mode ini sering disebut triangulasi.

Menurut Lexy j. Moleon, triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Danzi

(1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemerriksaan
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yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, dan teori ( J lexy,2002:

178).

Triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Triangulasi dengan sumber yakni membandingkan data hasil pengamatan

dengan hasil wawancara serta membandingkan dengan dokumen yang

berkaitan.

b. Triangulasi dengan metode yakni dengan strategi pengecekan derajat

kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik

pengumpulan data yaitu pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber

data dengan metode yang sama.

7. Sistematika Penelitian

Penelitian dalam Tesis ini dibagi dalam lima bab yang tersusun secara

berurutan dari bab pertama sampai bab terakhir yang satu sama lain terdapat

keterkaitan sehingga merupakan kesatuan yang utuh.

Penulisan ini diawali dengan bab I yang menjelaskan latar belakang

masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,  Manfaat Penelitian,

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Dalam bab II tinjauan pustaka diuraikan Kebijakan dan kebijakan

negara, Implementasi atau pelaksanaan kebijakan, Kesehatan masyarakat,

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), Evaluasi program

kesehatan..
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Dalam bab III tentang gambaran umum lokasi penelitian , hasil penelitian

dan analisa data yang menguraikan tentang Epidemi di Surakarta, Penduduk

Miskin di Surakarta, Fasilitas Kesehatan, Kebijakan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Surakarta (PKMS) di Surakarta, Pelaksanaan PKMS di Surakarta

serta Analisa PKMS dalam Pelayanan Kesehatan.

Dalam bab IV disajikan. Model PKMS Masa Depan

Dalam bab V yaitu penutup, dalam bab ini diajukan beberapa kesimpulan

dan saran yang pada hakekatnya merupakan kristalisasi dari analisa dan

informasi data penelitian ini.


