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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan cita-cita bangsa

Indonesia yang juga merupakan tujuan nasional negara Indonesia. Tujuan

Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial yang bebas dan tetap.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, dilaksanakan serangkaian

pembangunan yang komprehensif, terarah dan terpadu, termasuk

pembangunan kesehatan, kegiatan pembangunan

berkelanjutan.Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan setiap

warga negara berhak mengakses pelayanan, termasuk masyarakat

miskin.Menetapkan pelaksanaan upaya mewujudkan hak warga negara

yang hidup sehat dengan mengutamakan pelayanan kesehatan

masyarakat miskin. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945

dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, karena setiap orang berhak

atas pelayanan kesehatan, setiap individu, keluarga, dan masyarakat

berhak atas perlindungan kesehatan, dan negara berhak atas kesehatan

yang optimal. Bertanggung jawab mengatur untuk mewujudkan hak

hidup sehat penduduk dalam rangka menyusun jalan.Dinamika

pembangunan nasional Indonesia telah menimbulkan tantangan dan
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tuntutan penyelesaian berbagai permasalahan.Salah satunya adalah

bahwa Pasal 28(3) tentang hak atas jaminan sosial disyaratkan oleh Pasal

34(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh

rakyat.Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam

Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua

Negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga

kerja.

BPJS adalah Badan Hukum public yang menyelenggarakan asuransi

kesehatan kepada masyarakat yang pada dasarnya menyelenggarakan dua

program yaitu:

1) Jaminan pemeliharaan kesehatan yang bersifat sosial baik untuk

peserta wajib (PNS dan pensiun PNS serta keluarga) serta program

jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM).

2) Asuransi kesehatan yang bersifat komersial untuk peserta badan

usaha serta badan lainnya.

Dalam pembangunan kesehatan, kebijakan pemerintah menekankan

pada upaya mewujudkan kesadaran kesehatan, motivasi dan kemampuan

setiap orang untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.Inti dari Tujuan

Pembangunan Kesehatan adalah pencapaian hidup sehat untuk semua,

yang diwujudkan dalam tindakan mobilisasi sumber daya berbasis

pengetahuan untuk kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 1999).dan
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kinerja. Seiring dengan perubahan lingkungan eksternal, terutama karena

masyarakat cenderung menuntut layanan kesehatan berkualitas tinggi,

ada persepsi yang berkembang bahwa layanan kesehatan berkualitas

tinggi masih jauh dari harapan masyarakat.Saat ini, pemerintah sedang

memperkuat jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui

Jamukesmasu sebagai bagian dari pengembangan asuransi secara

menyeluruh. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),

diharapkan dapat memperpanjang usia harapan hidup warga negara

Indonesia dan memperpendek usia harapan hidup laki-laki sebesar

60,4%/tahun pada tahun 2016, harapan hidup wanita sebesar 63%/tahun

dan usia harapan hidup sebesar 73,19 tahun 2018. . % perempuan,

69,30% laki-laki. Selain menurunkan angka kematian ibu dan angka

kematian bayi, menurunkan angka kesuburan, dan berkontribusi pada

praktik kesehatan masyarakat peserta umum: gaya hidup, akses ke

fasilitas, dan stabilitas ekonomi.

Tidak ada kesehatan sama sekali, tetapi tanpa tubuh dan pikiran yang

sehat, semuanya tidak ada artinya. Negara yang masyarakatnya tidak

sehat adalah negara yang cerdas, tidak produktif dan tidak berdaya saing.

Jadi, negara dengan jiwa dan raga yang sehat adalah fondasi dasar untuk

menjadi sangat produktif dan bersaing dengan negara lain. Oleh karena

itu, negara harus memastikan bahwa seluruh penduduknya dapat

menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.Mengikuti pergeseran

paradigma pelayanan, muncul fenomena baru dalam organisasi

pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari
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pemerintah pusat, negara bagian maupun daerah (Kabuputen/Balai

Kota).Dengan kata lain, kami berusaha memberikan pelayanan terbaik.

kepada masyarakat. Selain itu, ada juga tuntutan bagaimana mengelola

organisasi yang menyediakan layanan publik dengan baik,

memperhatikan pelanggan, kualitas, pendekatan ilmiah dalam desain

kerja, keragaman budaya, kerja tim, keberlanjutan, pendidikan dan

pelatihan.

Bukan tugas yang mudah bagi GoreumKesma untuk memberikan

pelayanan dengan kualitas terbaik karena pelayanan yang diberikan oleh

Goreum Kesma mempengaruhi kualitas hidup pasiennya.Oleh karena itu,

kesalahan dalam praktik medis dapat berdampak buruk bagi

pasien.Pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat publik masih

memiliki banyak kelemahan dan belum dapat memenuhi standar yang

diharapkan oleh masyarakat.Hal ini ditandai dengan adanya berbagai

pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media, yang berpotensi

menimbulkan citra buruk instansi pemerintah.

Karena fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka

pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanannya.Pada

dasarnya semua manusia membutuhkan pelayanan, tetapi bahkan dalam

kasus yang ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan manusia (Sinambela, 2008:3).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan,

pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.Hal ini



5

menyatakan bahwa, sesuai dengan amandemen konstitusi Pasal 34(3)

Tahun 1945, Negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan dan

umum yang memadai.Salah satu fasilitas kesehatan tersebut adalah

Puskesmas.

Puskesmas adalah lembaga publik (pemerintah) yang

menyelenggarakan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan

kesehatan, berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat

pertama dan pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK) kepada

masyarakat.Pelayanan medis harus diberikan.Hal ini didasarkan secara

komprehensif pada standar pelayanan dan etika profesi.Menentukan dan

mempertimbangkan kepuasan penerima pelayanan kesehatan

(pelanggan).

Puskesmas kiteano memiliki visi dan misi dan juga merupakan salah

satu tempat pelayanan publik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tojo

, survei dilakukan terhadap kepuasan pelanggan (pasien) terhadap

pelayanan kesehatan di Puskesmas Kitano, namun terbatas pada pasien

umum. Puskesmas Tonbiano merupakan Puskesmas dengan jumlah

peserta yang banyak dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS).Pengurus (BPJS) berju


