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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, 

penyelenggaraan pelayanan publik atau penyelenggara merupakan setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Undang-undang 

pelayanan publik (Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan 

itu sendiri. Pelayanan publik yang dialakukan oleh pemerintahan atau korporasi 

yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, 

mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya 

alam, memperdalam kepercayaan kepada pemerintah dan administrasi publik.  

Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang 

merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 
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1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring 

dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang 

peningkatan pelayanan publik. 

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara 

dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi 

pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan 

menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi 

setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Pembangunan nasional dalam pelaksanaan tidak terlepas dari sumber daya 

manusia (SDM) dimana manusia adalah motor penggerak dalam pembangunan 

dan merupakan sasaran dari pembangunan itu sendiri dengan mengelolah 

sumberdaya yang lain. Dalam mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum 

dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diseleggarakan upaya 

pembangunan yang berkesinambungan dalam rangkaian program pembangunan 

yang menyeluruh terarah dan terpadu. Upaya pembangunan ini diharapkan dapat 

mewujudkan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal, termasuk 

peningkatan kesehatan. 
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Tujuan pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional dapat dilihat 

pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 (Undang-Undang Kesehatan) 

seperti berikut : 

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi 

bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 

ekonomis.” 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa 

kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik individu, 

keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah 

bertanggung jawab mencanangkan, mengatur menyelenggarakan dan mengawasi 

penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.  

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan 

kepada masyarakat maka di tiap kecamatan dibangun instansi pemerintah sebagai 

unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Pusat Kesehatan 

Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas. 

Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 
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promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang:  

1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat. 

2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu.  

3. Hidup dalam lingkungan sehat. 

4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat.  

Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan 

terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan 

menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, 

dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya 

kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan 

untuk masyarakat luas guna mencapai derajad kesehatan yang optimal, tanpa 

mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. 

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, mereka harus memberikan 

pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui 

upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). 

Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. 



5 

 

 

Untuk memberikan pelayanan yang baik tentunya selalu diusahakan adanya 

peningkatan kualitas pelayanan guna mencapai derajat kesehatan yang optimal 

bagi seluruh masyarakat. 

Keberadaan Puskesmas sangat bermanfaat bagi keluarga tidak mampu. 

Dengan adanya puskesmas, setidaknya dapat menjawab kebutuhan pelayanan 

masyarakat yang memadai yakni pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.  

Puskesmas berfungsi sebagai :  

1.    Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.  

2.    Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.  

3.    Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.  

GAMBAR 1 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PUSKESMAS 

 
 

 

 

  

 

 

 

Secara umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas 

meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif 

(peningkatan kesehatan) dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan).  

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

melalui upaya kesehatan seperti yang dicanangkan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

LOKET 

RAWAT JALAN 

RAWAT  

INAP 

UMUM 

KIA 

BP GIGI 

OBAT SELESAI 

RUANGRAWAT INAP IGD OBAT SELESAI 
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Masyarakat (Puskesmas) perlu adanya pelayanan kesehatan yang baik dan 

berkualitas oleh penyelenggara kesehatan, oleh sebab itu dituntut kinerja yang 

tinggi dari penyelenggara kesehatan itu sendiri. 

Puskesmas dapat mengukur kualitas pelayanan dari para pasien melalui 

umpan balik terhadap apa yang diterima atau bagaimana pelayanan yang 

didapatkan pasien kepada Puskesmas tersebut sehingga dapat menjadi masukan 

untuk peningkatan kualitas pelayanan.  

Puskesmas menurut peraturan daerah kabupaten Kampar No 8 Tahun 

2003, merupakan pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan 

pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat 

di wilayah kerja tertentu. Standar pelayanan kesehatan pada puskesmas 

Kabupaten Kampar memiliki beberapa jenis seperti rawat jalan, rawat inap dan 

Unit Gawat Darurat (UGD).  

Rawat jalan merupakan pengobatan atau perawatan tanpa menginap di 

rumah sakit daerah atau puskesmas daerah, Kemudian rawat inap adalah 

pengobatan atau perawatan dengan memberikan penginapan di rumah  sakit 

daerah atau puskesmas terdekat, dan UGD merupakan pelayanan langsung tanpa 

prosedur. 

Puskesmas Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berlokasi 

di Jalan Pekanbaru-Bangkinang Km.28 Kampar. Puskesmas merupakan 

organisasi sturktural dan berkedudukan sabagai UPTD dipimpin oleh seorang 

kepala puskesmas, dan memiliki pegawai kesehatan yang berjumlah 64 seperti 

yang dijelaskan di tabel berikut ini: 



7 

 

 

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Pada Puskesmas Tambang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar Tahun 2017 

No Bagian Jumlah Pegawai % 

1 Dokter Umum 3 5% 

2 Dokter Gigi 2 3,1% 

3 Perawat 20 31,2% 

4 Perawat Gigi 1 1,5% 

5 Bidan 28 44% 

6 Apoteker 1 1,5% 

7 Nutrisionis 1 1,5% 

8 Analis 2 3,1% 

9 Kesehatan Masyarakat 2 3,1% 

10 Juru Kesehatan 1 1,5% 

11 Pekarya Kesehatan 1 1,5% 

12 Tenaga Teknis 2 3,1% 

Total 64 100 % 

Sumber: Puskesmas Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 

2017 

Pelayanan yang di terapkan di puskesmas tambang belum sesuai dengan 

standar pelayanan kesehatan puskesmas, adapun standar pelayanan kesehatan 

puskesmas tambang sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Standar Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tambang 

 
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TAMBANG 

No 
JENIS 

PELAYANAN 
PROSEDUR BIAYA WAKTU DASAR 

1 Rawat Jalan 
- Pendaftaran 

- Pemeriksaan 
Rp.0 

10-15 

Menit 

Perda 

Kab. 

Kampar 

No 8 

Tahun 

2003 

2 Rawat Inap Indikasi rawat inap Rp.0 1-3 Hari 

3 
Unit Gawat 

Darurat 

Pelayanan langsung 

di UGD tanpa 

prosedur 

Rp.0 2 jam 

Sumber: Puskesmas Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu fakta yang menunjukkan 

bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi pemerintah belum 

dilaksanakan secara optimal dimana puskesmas tambang kecamatan tambang  
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dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan masih belum sesuai dengan standar 

pelayanan kesehatan puskesmas tersebut, secara umum masih terdapat banyak 

kelemahan.  

Berdasarkan hasil observasi awal dimana peneliti melihat langsung proses 

pelayanan kesehatan pada puskesmas terkait dan wawancara tidak terstruktur yang 

peneliti lakukan kepada masyarakat pengguna layanan puskesmas maupun kepada 

pegawai puskesmas tambang kecamatan tambang kabupaten kampar. peneliti 

menemukan beberapa masalah untuk mendukung penelitian ini yaitu: 

1. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada Puskesmas Tambang 

terdapat pelanggaran yang terjadi, Seperti keterlambatan pihak puskesmas 

membuka loket pelayanan yang seharusnya di mulai pada pukul 08.00 wib namun 

nyatanya hal ini tidak di laksanakan, sehingga masyarakat  yang membutuhkan 

pelayanan merasa kecewa dan harus bersabar menunggu lebih lama karena 

puskesmas tersebut tidak dapat di perkirakan mulai beroperasi. Dan ini 

menandakan bahwa pelayanan puskesmas belum memenuhi standar pelayanan 

dan belum fokus pada kepuasan masyarakat pengguna layanan. 

2.  Sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tambang, 

terdapat jenis pelayanan  Unit gawat darurat (UGD) yang mana pelayanan tersebut 

di lakukan di Unit gawat darurat (UGD) tanpa proses terlebih dahulu dan di buka 

selama 24 jam. Dari kasus yang terjadi pada puskesmas tambang yang di lansir 

dari situs internet info riau, Unit gawat darurat (UGD) puskesmas tambang Dinilai 

tidak berpenghuni. Pernyataan tersebut muncul ketika korban kecelakaan yang di 

bawa ke Unit gawat darurat (UGD) tersebut tidak mendapatkan pelayanan medis, 
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korban kecelakaan lalu lintas yang di bawa oleh pihak kepolisian tidak menjumpai 

satu orang pun petugas kesehatan yang ada di puskesmas tersebut. Dan wali 

korban pun merasa sangat kecewa dengan hal tersebut. 

3. Belum tersedianya rawat inap sedangkan pelayanan di puskesmas ini 

hanya menerapkan pelayanan rawat jalan, maka khusus pasien yang 

membutuhkan pelayanan rawat inap akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah. 

4.  Kedisiplinan pegawai, berdasarkan observasi penulis dilapangan banyak 

pegawai di puskesmas tambang tersebut yang tidak datang dan pulang sesuai 

dengan jadwal yang telah di tentukan sehingga dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat tidak maksimal. 

Berdasarkan gejala yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan yang terjadi dengan mengadakan penelitian secara ilmiah dengan 

judul“ Analisis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tambang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana pelaksanaan pelayanan 

kesehatan di puskesmas Kec. Tambang Kab. Kampar ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yakni 

untuk mengetahui “bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.” 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan akan tercapai yaitu : 

1. Kegunaan teoritis 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya pengembangan 

ilmu administrasi Negara yang berhubungan dengan konsep 

pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas. 

b. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan 

untuk penelitian berikutnya. 

2. Kegunaan praktis 

Memberi kontribusi praktis bagi pihak pegawai puskesmas 

terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan di puskesmas sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, 

penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari beberapa pasal, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini menjelaskan landasan teori, definisi dan penjelasan yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, 
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kerangka pemikiran yang berhubungan dengan pokok pembahasan 

dan penelitian terdahulu serta menjadi dasar acuan teori yang 

digunakan dalam analisa penelitian ini.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

  Bab ini berisi tentang objek penelitian,jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisa data, serta 

definisi opersional. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

  Bab ini berisi tentang sejarah,  visi dan misi, letak geografis, struktur 

organisasi dan kegiatan perusahaan. 

BAB V : PEMBAHASAN  

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu mengenai Analisis 

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tambang kec. 

Tambang kab. Kampar. 

BAB VI : KESIMPULAN/SARAN 

  Berisi tentang Kesimpulan dari laporan penelitian yang telah 

dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembanhasan, serta saran 

dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian 

maupun bagi penelitian selanjutnya. 


