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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Konsep negara kesejahteraan (welfare state) pemecahan masalah 

kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan 

ketelantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka 

pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial 

seperti pelayanan sosial/rehabilitasi sosial, berbagai tunjangan pendidikan, dan 

kesehatan. Dalam konsep ini, pemerintah memberi peran lebih besar dalam 

pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan 

berkesinambungan. Malasalah pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih menuai 

banyak sorotan pada kualitasnya, padalah dua hal tersebut merupakan hak asasi 

manusia paling mendasar yang sudah tentu menjadi kewajiban negara untuk 

memenuhinya.  

 Pidatonya Sri Mulyani di Universitas Indonesia pada tanggal 26 Juli 2016, dia 

mengatakan, “terjadi peningkatan ketimpangan di antara masyarakat, indikator 

kesenjangan (koefisien gini) Indonesia meningkat tajam  dari 30 pada tahun 2003, ke 

41 pada tahun 2014. Ketimpangan yang sangat tajam  bisa menghambat proses 

pertumbuhan jangka panjang Indonesia, masalah ketimpangan di Indonesia banyak 

ditentukan di luar kendali penderita. Anak-anak Indonesia yang lahir dengan 

ketimpangan tersebut akan sulit mengatasi ketimpangan di masa depannya”. Sri 

Mulyani menyebutkan, faktor pertama yang menentukan adalah layanan kesehatan. 

Sekitar 37,2 % balita Indonesia mengalami Stunting
1
. Artinya, pertumbuhan tak 

maksimal diderita oleh sekitar 8 juta anak Indonesia, atau 1 dari 3 anak Indonesia 

akan kehilangan peluang lebih baik dalam pendidikan dan pekerjaan dalam sisa hidup 

mereka. Ini adalah musibah bagi Indonesia, karena tingkat stunting di Indonesia 
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sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti di Thailand adalah 

16%, Myanmar 35% dan di Vietnam 23%.
2
  

 Inggris salah satu negara yang memiliki strategi fokus pada pembangunan 

kesehatan global yang termuat dalam UK Goverment Srategy 2008-2013 dalam 

pembangunan kesehatan untuk menjaga kepentingan politik nasional, internasional 

dan ekonominya, sebagaimana yang dinyatakan pada hasil riset yang dilakukan oleh 

Michelle L Gagnon dan Ronal Labonte: 

The primary reason that the UK decided to focus more on global health is 

self-interest to protect national and international security and economic 

interests. Investing in global health was also seen as a way to enhance the 

UK’s international reputation. A focus on global health to primaruly benefit 

other nations and improve global health per se was a prevalent through 

weaker theme. A well organized, credible policy community played a critical 

role in the process and a policy entrepreneur with expertise in both 

international relations and health helped catalyze attention and action on 

global health when the time was right. Support from the Prime Minister and 

from the Foreign and Commonwealth Office was essential. The process to 

arrive at a government-wide strategy was complex and time-consuming, but 

also broke down silos. Significant negotiation and compromise were 

required from actors with widely varying perspectives on global health and 

conflicting prorities.
3
 

 

 Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan 

oleh semua komponen bangsa Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekomonis. 

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan agar 
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upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah 

dilaksanakan oleh periode sebelumnya.
4
 

 Upaya pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan derajat kesehatan 

yang semestinya dapat dilakukan dengan sistem kesehatan yang diselenggarakan oleh 

negara. Faktor lingkungan eksternal maupun kepentingan politik dan kehidupan 

bernegara sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak seluruh warga negara untuk 

mendapatkan derajat kesehatan. Sedangkan kepentingan politik dan kehidupan 

bernegara sangat erat kaitannya terhadap kebijakan yang diselenggarakan di sebuah 

negara termasuk Indonesia. Sehingga implementasi dari kebijakan kesehatan  suatu 

negara juga memberikan sumbangsih besar terhadap pemenuhan kebutuhan 

masyarakat untuk sehat.
5
 Puskesmas merupakan salah satu unit kesehatan yang paling 

penting dalam pemenuhan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berorientasi 

pada promotif dan preventif. 

 Puskesmas telah didirikan di hampir seluruh pelosok tanah air. Untuk 

menjangkau seluruh wilayah kerjanya, Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas 

Pembantu serta Puskesmas Keliling. Kecuali itu untuk daerah yang jauh dari sarana 

pelayanan rujukan, Puskesmas dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Jumlah 

Puskesmas pada tahun 2002 tercatat sebanyak 7.277 unit dan Puskesmas Pembantu 

sebanyak 21.587 unit. Sedangkan Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas rawat 

inap tercatat sebanyak 1.818 unit (Depatemen Kesehatan, 2004). Peningkatan jumlah 

Puskesmas ditandai dengan peningkatan rasio Puskesmas dari 3,46 per 100.000 

penduduk pada tahun 2003 menjadi 3,65 per 100.000 penduduk pada tahun 2007 

(Profil Kesehatan, 2007).
6
 Secara kuantitatif jumlah Puskesmas sudah mencukupi dan 

tersebar merata di seluruh pelosok tanah air, namun secara kualitatif masih jauh dari 

harapan.  Sehingga untuk menjalankan fungsinya Puskesmas harus memiliki sarana 
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dan prasarana yang memadai, khusunya tenaga kesehatan dan non kesehatan, jenis 

tenaga kesehatan yang dimaksud pada Pasal 16 ayat 3 Permenkes Nomor 75, paling 

sedikit terdiri atas dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, 

tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi 

laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Peran tenaga kesehatan 

dalam upaya mewujudkan pelayanan maksimal di tingkat pertama sangat penting 

karena merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia sehingga  

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) bidang kesehatan.
7
 

 Menurut Azwar yang dikutip oleh Angga, Puskesmas merupakan salah satu 

sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Peranan dan 

kedudukan Puskesmas sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di 

Indonesia karena peranan dan kedudukan Puskesmas di Indonesia adalah amat unik. 

Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, Puskesmas tidak hanya 

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, 

namun juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran.
8
 

 Pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

berkewajiban memberikan konstribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang 

optimal. Penyediaan sarana dan pra sarana menjadi tanggung jawab pemerintah, di 

Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 17 kecamatan, dan setiap kecamatan 

memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat, kecuali kecamatan Tualan Hulu yang tidak 

memiliki Pusat Kesehatan Masyarkat.
9
 Kondisi yang terjadi di Kecamatan Tualan 

Hulu bertentangan dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 pasal 9 ayat 1 yang 

berbunyi, “Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan”.  Pada Pasal 35 

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas  sebagai penyelenggara upaya 
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kesehatan tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Upaya 

kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Selanjutnya di 

Kecamatan Tumbang Penyahuan masih jauh dari Standar Minimal Tenaga Kesehatan 

yang telah diatur oleh Menteri Kesehatan, data dari Dinas Kesehatan Kotawaringin 

Timur tahun 2015 di Puskesmas ini belum memiliki Dokter, Tenaga Kefarmasian,  

ahli gizi, dan lain-lain. Keadaan ini tentunya akan menjadi kendala pada 

penyelenggaraan Rencana Strategis Menteri Kesehatan yaitu Rencana Pembangunan 

Jangka Menengan Nasional 2015-2019. 

 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak 

asasi manusia. Pada pasal 28H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat 

3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya 

mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan 

sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang berhak hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, kesehatan selain sebagai hak 

asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi.
10

 Selanjutnya, perlindungan 

hukum hak atas mendapatkan pelayanan kesehatan dimuat juga  pada Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kenyataan yang terjadi, derajat 

kesehatan masyarakat miskin masih rendah, pelayanan kesehatan masih tersentral di 

kota dan belum terpenuhinya desentralisasi pelayanan kesehatan di daerah-daerah 

periper, sehingga masyarakat di pelosok-pelosok masih belum mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat perlu distribusi tenaga kesehatan yang merata. Upaya Indonesia untuk 
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meratakan akses kesahatan perlu ditingkatkan, World Heatlh Organization (WHO) 

merekomendasikan dengan adanya satu (1) dokter untuk tiap 1.000 orang penduduk. 

 Kementrian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam 

mengupayakan terwujudnya Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat 

kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan 

kesehatan. Salah satu sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan akses 

dan mutu pelayanan kesehatan dasar (primer) dan rujukan terutama di daerah 

terpencil, tertinggal dan perbatasan serta terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, 

obat dan vaksin.
11

 Oleh karena itu, perlindungan hukum atas pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat dan tenaga kesehatan merupakan bagian dari pelaksanaan 

perlindungan hak-hak asasi manusia dan pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang 

layak melalui fasilitas Puskesmas dijamin dan dilaksankan oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah setempat.  

 Salah satu unit pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat 

dijalankan oleh Puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan 

preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
12

 

Upaya  kesehatan wajib meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya 

kesehatan perseorangan. Dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 pasal  36 ayat 2 

menyebutkan, upaya kesehatan masyarakat esensial meliputi pelayanan promosi 

kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan 

keluarga berencana, pelayanan gizi, serta pelayanan pencegahan dan pengendalian 

penyakit.  Selanjutnya, upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama meliputi: 1. 

Rawat jalan; 2. Pelayanan gawat darurat; 3. Pelayanan satu hari; 4. Home care; dan 5. 
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Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan 

kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat yang: 1. memiliki perilaku sehat yang meliputi, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat; 2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; 3. Hidup dalam 

lingkungan sehat; dan 4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat.
13

 

 Namun tujuan dari pembangunan kesehatan yang diupayakan pemerintah itu 

juga mustahil akan terwujud apabila terjadi kesenjangan fasilitas dan SDM di bidang 

kesehatan.  Menurut Van Meter, dkk., yang dikutip oleh Indrayathi, dkk., 

ketersediaan sumber daya manusia merupakan sebagai faktor utama yang sangat 

menentukan kegiatan implementasi. Dengan ketersediaan sumber daya yang 

mendukung kegiatan implementasi akan membantu organisasi yang bersangkutan 

mewujudkan kegiatan implementasi kebijkan baru dalam organisasinya.
14

 Program 

pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan  SDM menjadi indikator 

penting dalam mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat yang 

berkisambungan dan paripurna. 

 Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian lebih lanjut 

dengan judul, “PERLINDUNGAN HUKUM PADA PELAYANAN KESEHATAN 

TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”.  

1. Positioning 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, antara lain: 

a. “Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak” 

(Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas) tahun 2012. Penelitian ini 

disusun oleh Tedi Sudrajad dan Agus Mardianto, Universitas Jendral 

Soedirman Purwekerto tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui implementasi kebijakan strategis dalam rangka menurunkan 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) di Kabupaten 

Banyumas. Namun dalam realitasnya, kebijakan yang diterapkan, khususnya 

kematian ibu di Kabupaten Banyumas masih melampaui capaian Milenium 

Development Goals (MDGs). Adapun dalam aspek perlindungan hukumnya, 

masih belum diatur dalam kebijkan sehingga berdampak pada pelaksaan 

kebijakan yang belum optimal. 

b. “Kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PMKS) Dalam 

Pelayanan Kesehatan tahun 2011”. Penelitian ini disusun oleh Nunuk 

Herawati, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2011. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kebijakan, pelaksanaan, dan model pelaksanaan 

pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta (PMKS) di Surakarta. Dalam 

pelasanaannya, perlindungan hukum bagi peserta Program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat di Surakarta masih belum sempurna, perlindungan 

hukum bagi peserta Program Jaminan Kesehatan di Surakarta tersebut sudah 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Implementasi Program Jaminan Kesehatan di Surakarta telah sesuai dengan 

peraturan yang diterapkan Pemerintah, namun  masih ada masyarakat miskin 

yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas tersebut. 

c. “Kebijakan Pelayanan Kesehatan: Studi Pelayanan Pasien Pada Puskesmas 

Rawat Jalan di Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian ini disusun oleh Siti 

Soekiswati dan Absori. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena 

tugas limpah dan faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena itu pada 

Puskesmas rawat jalan  di Kabupaten Sukoharjo, kemudia disusun model 

rawat jalan yang professional. Lokasi penelitian di dua Puskesmas yang 

berlawanan, paling efesien dan paling kurang efesien baik segi ekonomis 

maupun teknis. Hasilnya, fenomena tugas limpah dalam bentuk mandate 

(tanggung jawab hasil pada dokter pemberi tugas) masih menjadi kebiasaan 

dalam pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo. Hal itu terjadi karena 
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rasio dokter pasien masih kurang. Kemudian adanya fenomena itu karena 

faktor penumpukan tenaga paramedis (bidan dan perawat), sementara pasien 

tidak banyak. Fenomena tugas limpah di pelayanan kesehatan rawat jalan 

yang tidak professional menimbulkan meningkatnya KTD (Kejadian Tidak 

Diinginkan). Pelayanan pengobatan oleh tenaga yang tidak berkompeten 

sangat beresiko terhadap keselamatan pasien. 

d. “Kebutuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Pedesaan”. 

Penelitian ini disusun oleh Arif Kurniawan dan  Arif Diyaning Intiasasi, 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman 

pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk meanalisis kebutuhan 

jaminan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat daerah. 

Hasil dari penelitian ini menemukan 72,3% masyarakat Banyumas di 

Pedesaan membutuhkan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Terdapat 

hubungan antara pendidikan, pengetahuan, pendapatan, dan keyakinan 

masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan serta pola pembiayaan 

kesehatan dengan kebutuhan Jamkesda. 

e. “Perlindungan Hukum Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus 

Pelaksanaan Jamkesmas di Surakarta)”. Penelitian ini disusun oleh Yanik 

Riani Naryati, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui 

perlindungan hukum bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat di 

Surakarta; 2. Untuk mengetahui implementasi program jaminan kesehatan 

masyarakat; 3. Untuk mengetahui efek kebijkan pemerintah dalam program 

jaminan kesehatan masyarakat miskin di Surakarta. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa 1. Perlindungan hukum bagi peserta program Jamkesmas 

di Surakarta masih jauh dari sempurna; 2. Implementasi program Jamkesmas 

di Surakarta telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah; 3. Efek kebijakan Pemerintah dalam program Jamkesmas terdiri 
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dari efek positif dan negatif. Efek positifnya, masyarakat miskin dapat 

mengakses pelayanan kesehatan. Dan efek negatifnya, program Jamkesmas 

masih sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dan peserta 

Jamkesmas yang akan berobat ke Rumah Sakit harus mendapatkan surat 

rujukan dari Puskesmas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran pelayanan kesehatan pada tingkat pertama di Kabupaten 

Kotawaringin Timur? 

2. Bagaimana perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di 

Kabupaten Kotawaringin Timur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran pelayanan kesehatan kesehatan pada tingkat 

pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur? 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan tingkat 

pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi pemerintah dalam pemenuhan 

SDM dan fasilitas pada layanan tingkat pertama/primer karena Puskesmas sebagai 

tulang punggung pelayanan kesehatan. 

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat 

dalam mencari aspek-aspek perlindungan hukum  di pelayanan kesehatan tingkat 

pertama. 



11 
 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini dimulai dari Bab I berupa 

pendahuluan yang memuat secara garis besar pokok-pokok permasalahan 

kesenjangan antara harapan dan kenayataan, positioning penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab II berupa kajian pustaka yang memuat definisi-definisi dan pendapat para 

ahli yang berkitan dengan tema penelitian, subbab landasan teori-teori hukum, 

perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, Puskesmas, peraturan peundangan-

undangan dan kebijakan hukum kesehatan. 

Bab III berisi metode penelitian yang digunkan. Terdiri dari: Jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

Bab IV berupa hasil dan pembahasan tentang gambaran umum pelayanan 

kesehatan di Puskesmas, hasil penelitian yang ditemukan dari laporan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, wawancara dan observasi pada 7 

Puskesmas berkaitan dengan sistem pelayanan dan perlindungan hukum pada 

pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Kotawaringi Timur. 

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran, 

rekomendasi kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil penelitian, rekomendasi 

kepada peneliti selanjutnya dan implikasi penelitian. 

 

 


