
11

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pemerintahan

2.1.1 Kebijaksanaan Pemerintahan

Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik terdapat beberapa kebijakan-

kebijakan pemerintah dalam hal ini biasa juga disebut sebagai kebijaksanaan.Kebijaksanaan

pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan

keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijaksanaan dapat dibedakan kedalam kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan

yang mempunyai kekuatan hokum mengikut aparatur pemerintah, dan kebijaksanaan

eksternal yaitu yang mengikat  masyarakat. Dalam menyusun kebijaksanaan hendaknya:

1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang ada.

2. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada.

3. Berorientasi ke masa depan

4. Berorientasi pada kepentingan umum

5. Jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud

Kebijaksanaan dapat dibedakan menjadi kebijaksanaan intern dan ekstren, tertulis dan

tidak tertulis yang mengikat masyarakat luas dan internal aparatur. Namun demikian, untuk

kepastian bagi pelaksanaan, tertulis dapat berbentuk peraturan perundangan, dan yang tidak

berbentuk peraturan perundangan seperti pidato dan surat-surat.

1.1.2 Tingkat-Tingkat Kebijaksanaan

1. Lingkup Nasional

a. Kebijakan Nasional
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Kebijakan Nasional merupakan kebijaksanaan Negara yang bersifat

fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional/Negara sebagaimana

tertera dalam UUD 1945.

b. Kebijakan pelaksanaan

Kebijaksanaan pelaksanaan pada lingkup wilayah/daerah sesuai dengan

asas pemerintahan didaerah dapat bersumber dari kebijaksanaan pelaksanaan

dalam rangka asas desentralisasi yang merupakan pelaksanaan dari aperatur darah.

c. Kebijaksanaan Teknis Lingkup/Wilayah

Sesuai asas pemerintahan di daerah kebijaksanaan teknis dapat dibedakan

menjadi tiga macam:

1) Kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi,

2) Kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan asaa dekonsentrasi.

3) Kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan asas tugas pembantuan

(Kansil:2003:190)

1.1.3 Kebijakan Publik

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang

disebut dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang

kesejahteraan sosial, di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi,

pendidikan nasionall dan lain sebagainya. Namun keberhasilan darikebijakan-kebijakan

tersebut boleh dikatakan seimbangan dengan kegagalan yang terjdi. Oleh karna luasnya

dimensi yang dipengaruhi oleh kebijakan publik.

Salah satu defenisi  kebijakan publik adalah sebuah instrumen pemerintah yang

menyangkut aparatur negara.Secara luas kebijakan publik dapat didefenisikan sebagai

“Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.Selanjutnya Carl Fried

memandang kebiajakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,
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kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan -

hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusukan untuk menggunakan dan

mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu

maksud tertentu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai

maksud yang layak mendapat perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian defenisi

kebijakan publik yang penting, sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan-tindakan

pemerintah yang dikemukakan dalam defenisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami.

Proses kebijkan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan,

menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata

lainbahwa proses adalah merupakan keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis.

Defenisi lain mengatakan bahwa kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl freadrich

yang mengatakan bahwa: “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-

kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinnya untuk

mencapai tujuan yang dimaksud”.http://www.scribd.com Carl Freadrich (1969:79).

Kebijakan publik/diakses pada tanggal 20 Semtemberi 2013.

Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul The Political System (1953 :

129) membeikan defenisi tentang kebijakan publik yaitu “Pengalokasian nilai-nilai secara

sah/paksa kepada seluruh masyarakat”. Dalam kaitannya dengan defenisi tersebut maka dapat

disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu defenisi kebijakan publik, yaitu :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatianya diitujukan pada tindakan yang

mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perlau yang berubah atau acak.

2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang

dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada kepuasan yang berpindah-pindah.
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3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh

pemerintah dalam mengatu perdagangan,- mengontrol inflasi, atau menawarkan

perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan

publik melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu

permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusa

pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan

apapun padahal dala konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan

tindakan yang bersifat memerintah. http:// www.scribd.com. David Easton (1953 :

129) . Kebijakan publik/diakses pada tanggal 20 Semtemberi 2013.

2.2 Konsep Pelayanan

2.2.1 Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat di defenisikan sebagai aktivitas seseorang,

sekelompok  organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Monir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan

melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan mentri pendayagunaan Aparatur

Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan

dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan public menurut sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
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Agung kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan public adalah pemberian

pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara  yang telah di tetapkan.

Defenisi pelayan public menurut kepmen PAN No 25 tahun 2004 adalah segala

kegiatan pelayanan yang dilakanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya

pemenuhan kesatuan pemenuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kepmen PAN Nomor 58 tahun 2002

mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD.

Pengelompokkan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada cirri-ciri dan sifat kegiatan serta

produk pelayanan yang dihasilkan yaitu:

1. Pelayan administrative adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayan

berupa pencatatan, penelitian, pengembalian keputusan, dokumentasi dan kegiatan

tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa

dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lainnya.

Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan, IMB, pelayanan administrasi

kependudukan (KTP,NCTR, akte kelahiran dan akte kematian).

2. Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

kegiatan penyediaan dan pengolahan bahan fisik termasuk distribusi dan

penyampaiannya kepada masyarakat langsung (sebagai unit atau individual) dalam

suatu system. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir

berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai

tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik,

pelayanan air bersih, pelayanan telepon.

3. Jenis pelayan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang

diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya.
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Pengoperasiannya berdasarkan suatu system pengoperasian tertentu dan pasti. Produk

akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung

dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu, misalnya pelayanan angkutan darat,

laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayan pos, dan pelayan

pemadam kebakaran.

2.2.2 Kualitas Pelayan Publik

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relative karena bersifat

abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuain suatu

hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi

berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan tidak baik. Dengan demikian, untuk

menentukan kualitas diperlukan indikator karena spesifikasi merupakan hasil rancangan yang

tidak tertutup kemungkinan untuk diperbaiki atau ditingkatkan.

Selanjutnya pelayan yang berkualitas menurut Osborne dan Gebler (1995), serta

Bloom (1981), antara lain memiliki ciri-ciri seperti tidak procedural (birokrasi), terdistribusi

dan terdensentralisasi, serta berorientasi kepada pelanggan.Sinambela dkk. (2006:6)

mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari :

1. Transparansi, yaitu pelayanan bersifat terbuka, muda dan dapat diakses oleh semua

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undang.

3. Kondisional, yaitu pelayan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan evektifitas.

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.



17

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek

apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayananan yang mempertimbangkan aspek

keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan public.

Menurut ZeithamI-Parasurman-Berry (1990), untuk mengetahui kualitas pelayanana

yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat, ada indikator ukuran kepuasan masyarakat

yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan masyarakat.

Kelima dimensi tersebut, yaitu:

1. Tangibles, kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi

administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.

2. Reliability,kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang

terpercaya.

3. Responsiveness, kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara

cepat dan tepat serta tanggapan terhadap keinginan masyarakat.

4. Assurance, kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam

meyakinkan kepercayaan masyarakat.

5. Emphaty, sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap masyarakat.

Pada dasarnya teori tentang kualitas pelyanan dari Zithham, walaupun berasal dari

dunia bisnis, tetapi dapat dipakai untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan

oleh instansi pemeerintah.(Harbani Pasolongan, 2013:128-135)

2.3 Konsep Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan

proses. Sebagai proses, pelayanan secara rutin dan berkesinambugan orang dalam

masyarakat. “pelayanan merupakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha,

baik melalui aktivitas sendiri, meupun secara langsung melalui aktivitas orang lain aktivitas
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adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indra dan anggota badan dengan atau

tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapkan sesuatu yang diinginkan

baik dalam bentuk barang maupun jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang

lain yang secara langsung inilah yang dinamakan pelayanan”Moenir (2006 ;16).

Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada seseorang yang orang lain tidak ada

kepentingan langsung atas sesuatu yang orang lain tidak ada kepentingan langsung atas

sesuatu yang dilakukan karena faktor penyebab yang bersifat ideal mendasar dan bersifat

material. Selanjutnya menurut Moenir, faktor material adalah oraganisasi, yang menimbulkan

hak dan kewajiban, baik dalam maupun keluar. Hak dan kewajiban kedalaman dapat disebut

misalnya :

Hak :

1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama atas dasar aturan yang adil dan Jujur.

2. Hak atas penghasilan berdasarkan paraturan yang ada.

3. Hak menjalankan ibadah di tempat kerja.

4. Hak istirahat sesuai konfensi Interational Labour Organisation (ILO)

5. Hak perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Kewajiban :

1. Menyelesaikan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya dalam waktu yang telah

ditentukan.

2. Melayani keperluan orang yang berkepentingan, baik orang dalam (sesama

pegawai/karyawan) maupu orang lain bukan pegawai/ karyawan, dengan cara da

sikap yang sama (sesuai dengan norma umum dan upaya organisasi).

3. Mentaati aturan organisasi.

4. Bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan doktrin dan budaya organisasi.
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5. Adapun hak dan kewajiban keluar ditijukan kepada orang luar atau masyarakat yang

berkepentingan.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah 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

administrative yang dsediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

“Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan

mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga,

kelompok dan ataupun masyarakat”.Levei dan Loamba (1973) dalam buku Azrul (1996:35)

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan

masyarakat yang ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-

sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan

serta mencegah penyakit yang sasaran utamanya untuk kelompok dan masyarakat.

Lingkungan pelayanan kesehatan meliputi sistem pembiayaan kesehatan, peraturan

perundang-undangan, kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan, kebijakan

pembiayaan dan peraturan keuangan, serta sistem regulasi kesehatan.Seluruh sistem yang

berlaku di masyarakat sangat berpengaruh terhadap sistem organisasi pelayanan kesehatan

dan sistem mikro pelayanan kesehatan.Untuk melakukan perbaikan mutu pelayanan

kesehatan, perlu diperhatikan empat tingkat perubahan yaitu :

a. Pengalaman pasien dan masyarakat

b. Sistem mikro pelayanan

c. Sistem organisasi pelayanan kesehatan

d. Lingkungan pelayanan kesehatan
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Pembangunan di bidang kesehatan sangat penting untuk melaksanakan program,

seperti program air bersih dan sanitasi, pelayanan klinik, dan pengembangan Sumber Daya

Manusia.Syarat pelayanan kesehatan yang baik setidak-tidaknya dapat dibedakan atas 13

macam, yakni tersedia , menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, adil/merata, mandiri,

wajar, efektif, efisien, serta bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan

yang bermutu banyak upaya yang dapat dilaksanakan. Upaya tersebut jika- dilaksanakan

secara terarah dan terencana, dalam Ilmu administrasi kesehatan dikenal dengan nama

Program Menjaga Mutu.

Penjelasan di atas, diperkuan oleh Wahid Iqbal Mubarak layanan kesehatan bagi

mesyarakat terbagi menjadi dua macam diantaranya:

1) Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan yang termsuk dalam kelompok pelayanan kesehatan

masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-

sama dalam satu organisasi.

2) Pelayanan kegokteran

Pelayanan kesehatan yang termsuk dalam kelompok pelayanan kedokteran,

ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau secara bersma-

sama dalam satu organisasi (2009:141).

2.4 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (publik

policy) yang menyangkut kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh

pemerintah sebagai salah satu indicator kesejahteraan masyarakat. Menurut Oentarto, et all.

“standar pelayanan minimal memiliki nilai yang strategis baik bagi pemerintahan pusat

(daerah) maupun bagi masyarakat (masyarakat)”. Dengan demikian pelayanan yang

bermutu/berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan
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dapat diperbaiki secara terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara

efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur di dalam Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri No. 100/757 Tahun 2002, kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No. 65

Tahun 2005.Pemahaman SPM dengan baik bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan

karena terkait dengan konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus

mereka peroleh dan wajib di penuhi oleh pemerintah, yaitu berupa pelayanan pubik

(pelayanan dasar) yang harus dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat.

Adapun Prinsip-prinsipSPM sesuai surat edaran Mendagri No. 100/757/OTDA, yaitu

sebagai berikut :

1. Menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam

rangka penyelenggaraan urusan wajib

2. Dilaksanakan di seluruh pelayanan pemerintah

3. Merupakan bagian dari peyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

2.5 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sedinginan

Kecamatan Tanah Putih

Gambar 2.2 : SOP Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS Kecamatan Tanah Putih

Sumber: PUSKESMAS Kecamatan Tanah Putih

Berdasarkan gambar SOP pelayanan kesehatan di Puskesmas Sedinginan

Kecamatan Tanah Putih yang digambarkan diatas, dapat dijelaskan bahwa, pertama

Pasien mendatangi PUSKESMAS, selanjutnya peserta Pasien menuju ke loket

Masyarakat
(pasien)

Loket
PUSKESMAS

Pelayanan
Kesehatan

Pulang
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PUSKESMAS untuk mendata Pasien, setelah selesai baru masyarkat mendapatkan

Pelayanan kesehatan di PUSKESMAS Kecamatan Tanah Putih.

2.6 Dasar Hukum Tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

2. UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik

4. Undang-undang kesehatan RI No.23 Th. 1992

5. PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :Kep/26/M.Pan/2/2004

Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

7. Ketentuan SPM dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/757 Tahun 2002,

dan diatur lebih lanjut di dalam PP No. 65 Tahun 2005.

8. SK MENKES No. 826/MENKES/SK/IX/2008 tentang SPM. Indra Bastian (2002:9)

2.7 Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Islam

Dalam konsep islam, amanah, jujur dan adil sangat diutamakan ini terciptanya

kepercayaan antara pengikut kepada pemimpin, pada pelayanan khususnya yang paling

ditakuti terjadinya sogokan antara yang mengurus dengan yang  diurus. Di negara kita ini

terdapat juga hal-hal seperti itu, seorang pemimpin yang akan hendak membuat segala

urusannya dengan membayar uang sogokan, padahal dal;am islam pemberi suap dan

penerima suap sama-sama terlibat dosa dan akan mendapatkan ganjaran neraka oleh Allah

SWT.

Islam akan menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal yaitu dengan

tidak penindasan, penipuan, serta mengutamakan harta yang halal itu hendaknya dimiliki oleh

orang-orang saleh yang mau memberikan hartanya kepada orang-orang fakir dan untuk

perjuangan agar terciptanya keadilan sosial dikalangan umat Islam.
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Surat Al Maa’idah ayat (42)









Artiny :42. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak

memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). Jika mereka (orang
yahudi) datang kepada mu (untuk meminta putusan). Maka putuskanlah (perkara itu)
diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka
maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu
memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu diantara mereka dengan
adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.(QS. Al Maa’idah_42).

Islam telah mengajarkan tentang pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan

komprehensif baik bio-psiko-sosio-kultural maupun spritual yang ditujukan kepada individu

maupun masyarakat.Kegiatan medis dan keperawatan dalam Islam merupakan manifestasi

dari fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya,

menolong manusia lain yang mempunyai masalah kesehatan dan memenuhi kebutuhan

dasarnya baik aktual maupun potensial. Permasalahan klien (pasien) dengan segala

keunikannya tersebut harus dihadapi dengan pendekatan silaturrahmi (interpersonal) dengan

sebaik-baiknya didasari dengan iman, ilmu dan amal.Untuk dapat memberikan asuhan medik

dan asuhan keperawatan kepada pasien, dokter dan perawat dituntut memiliki ketrampilan

intelektual, interpersonal, tehnikal serta memiliki kemampuan berdakwah amar ma’ruf nahi

mungkar.

Melaksanakan pelayanan kesehatan profesional yang Islami terhadap individu,

keluarga, kelompok maupun masyarakat dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah Islam,

medik dan keperawatan yang mencakup:

1. Menerapkan konsep, teori dan prinsip dalam keilmuan yang terkait dengan asuhan

medik dan asuhan keperawatan dengan mengutamakan pedoman pada Al-Qur’an dan

Hadits.
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2. Melaksanakan asuhan medik dan asuhan keperawatan dengan menggunakan

pendekatan Islami melalui kegiatan kegiatan pengkajian yang berdasarkan bukti

(evidence-based healthcare),

3. Mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatan yang berdasarkan bukti

(evidence-based healthcare),

4. Berlaku jujur, ikhlas dalam memberikan pertolongan kepada pasien baik secara

individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dan semata-mata mengharapkan

ridho Allah,

5. Bekerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan dan menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan yang berorientasi pada

asuhan medik dan asuhan keperawatan yang berdasarkan bukti (evidence-based

healthcare). Praktek pelaksanaan evidence-based healthcare adalah integrasi

kemampuan klinis individual dengan bukti klinis eksternal yang terbaik dan yang

tersedia dari penelitian klinis yang sistematis (akurasi dan presisi tes diagnostik,

kekuatan tanda-tanda prognosis, kemangkusan serta keamanan terapi, rehabilitasi dan

tindakan prevensi). Arifin Sumantri (2010 : 170-171).

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, kemudian melihat dan melakukan

analisa yang lebih lanjut maka disini dapat dilihat bagan dari kerangka pikiran tentang Upaya

Dinas Kesehatan dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus di

Puskesmas Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir) sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional menurut singarimbun (1989:46) merupakan unsur yang

memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat

diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

Undang-undang No 25
Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik

1. Tenggibles
2. Reliability
3. Responsivieness
4. Asuransce
5. Emhaty

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
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Tabel. II.1 : Konsep Operasional Upaya Dinas Kesehatan Dalam Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Defenisi Konsep Variabel Indiktor Sub  Indikator Skala Pengukuran

1. Upaya Dinas
Kesehatan

2. Pelayanan
Kesehatan

3. Masyarakat
Zeithami-
Parasurman
Berry (1990)
dalam (Harbani
Pasolongan,
2013:128)

Upaya Dinas
kesehatan Dalam
Meningkatkan
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat

Tangibles

Reliability

Responsivenes

Ansurance

Emphaty

a. Gedung
b. Komputerisasi

Administrasi
c. Ruag Tunggu
d. Tempat Informasi

a. Kemampuan
memberikan
Pelayanan yang
terpecaya

b. Kehandalan
memberikan
pelayanan yang
terpercaya

a. Tepat waktu
b. Simpatik

a. Keramahan dalam
memberikan
pelayanan

b. Sopan santun
dalam memberikan
pelayanan

a. Pelayanan yang
sama

b. Sikap tegas penuh
perhatian

5 =  Sangat Setuju
4 =  Setuju
3 =  Ragu-Ragu
2 =  Tidak Setuju
1= Sangat Tidak

Setuju

5 = Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Ragu-Ragu
2 = Tidak Setuju
1= Sangat Tidak
Setuju

5 = Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Ragu-Ragu
2 = Tidak Setuju
1 = Sangat Tidak
Setuju

5 = Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Ragu-Ragu
2 = Tidak Setuju
1 =  Sangat Tidak
Setuju

5 = Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Ragu-Ragu
2 = Tidak Setuju
1 = Sangat Tidak
Setuju
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2.10 Penelitian Terdahulu

Dari berbagai sumber yang peneliti bawa, maka peneliti menemukan penelitian

terdahulu yang relevan dengan yaitu:

1. Abdurrahman pada tahun 2012 dengan judul : kebijakan pemerintah daerah dalam

pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten halmahera

selatan, dengan demikian terdapat kesamaan yaitu sama-sama menganalisis tentang

pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu adalah  pada subjek

penelitian. Adapun hasil penelitian saudari Abdurrahman yaitu kebijakan pemerintah

daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan

tertuang dalam Peraturan Daerah No 06 tahun 3007 tetang Sistem Jaminan Kesehatan

Daerah, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memproleh

pelayanan kesehatan yang bermutu dan menyeluruh kepada masyarakat.

2. Rahmayeni pada tahun 2011 dengan judul: Analisis pelayanan publik di Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten Bengkalis. Sesamaannya adalah dengan peneliti adalam

sama-sama meneliti tentang pelayanan, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti

mengkaji khusus tentang pelayanan kesehatan sedangkan Rahmayeni mengaji tentang

pelayanan umum. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pelayanan publik di

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis dianggap oleh masyarakat sangat

kurang optimal dan terkesan masih sangat lemah, khususnya menyangkut prosedur

pelayanan, waktu penyelesaian dan sarana prasarana yang ada dianggap sangat buruk

kinerja pelayanannya oleh masyarakat

3. Lisnizar pada tahun 2009 dengan judul: analisis tentang prilaku hidup sehat

masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

Kesamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang kesehatan masyarakat sedangkan

perbedaannya adalah peneliti bertujuan untuk mengetahui pelayanannya sedangkan
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Lisnizar bertujuan untuk mengetahui prilaku hidup sehat masyarakat. Adapun hasil

penelitiannya yaitu prilaku hidup sehat masyarakat Desa Pulau Birandang tergolong

baik.


