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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kegiatan suatu kerangka atau serangkaian kegiatan yang memenuhi
persyaratan pelayanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan bagi
semua warga negara dan penduduk atas pelayanan publik dan barang,
jasa dan/atau layanan terkelola yang disediakan oleh penyelenggara
layanan publik. Badan independen, korporasi, publik, dan badan hukum
lainnya yang didirikan semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, yang
didirikan oleh undang-undang kegiatan pelayanan publik.
Undang-undang pelayanan publik (UU pelayanan publik No. 25 Tahun
2009)

merupakan

undang-undang

yang

mengatur

prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik yang membentuk efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang efektif yang diberikan
oleh pemerintah dan bisnis memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia,
mempromosikan kemakmuran ekonomi dan kohesi sosial, mengurangi
kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, menggunakan sumber
daya alam dengan bijak, dan mendukung pemerintah. Dan anda dapat
memperdalam kepercayaan pada pemerintah.
Negara memberikan pelayanan kepada seluruh warga negarannya
pada tahun 1945 dan berkewajiban memenuhi hak dan kebutuhan dasar
dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat undang-undang
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Dasar negara republik indonesia.
Perlu adanya norma hukum yang menekankan hak dan kewajiban
semua warga negara dan memberikan ketentuan yang jelas untuk
mengakui tanggungjawab nasional dan perusahaan dalam kinerja pelayanan
publik, untuk peningkatan kualitas. Dibutuhkan usaha, kami menjamin
terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip umum
pemerintahan. Dan melindungi seluruh warga negara dari penyalahgunaan
wewenang dalam mengelola bisnis dan pelayanan publik yang baik.
Dalam

pembukaan

UUD

1945

upaya

pembangunan

tersebut

diharapkan dapat mencapai taraf hidup masyarakat yang optimal, termasuk
peningkatan kesehatan. Sebagai janji nasional, tujuan pembangunan
kesehatan dapat dilihat dalam pasal 36 (kesehatan) UU 2009 sebagai
berikut.
UU Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan kesehatan dan jasmani,
jelaskan bahwa memungkinkan setiap orang untuk hidup secara sosial,
ekonomi dan produktif dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental
maupun sosial. Ditegaskan pula bahwa setiap orang berhak atas pelayanan
medis. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat, individu, keluarga,
semua berhak atas pelayanan kesehatan mereka sendiri, dan pemerintah
merencanakan, mengatur, organisasi untuk menyediakan kesehatan yang
setara dan terjangkau yang disediakan oleh masyarakat. Anda memeiliki
tanggungjawab untuk mengawasi.
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Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kesehatan kepada
masyarakat dibangun oleh instansi pemerintah disetiap daerah dalam
satuan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu
pusat kesehatan masyarakat atau satuan yang biasa disebut puskesmas.
Pada tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat (puskesmas),
peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 75 digalakkan untuk
mencapai

derajat

yang

setinggi-tingginya

dan

diprioritaskan

upaya

preventif bagi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan satu tingkat.
Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dipuskesmas bertujuan
untuk mewejudkan masyarakat sebagai berikut :
1. Mendapat pelayanan medis yang berkualitas.
2. Lingkungan yang sehat.
3. Memelihara kesehatan yang optimal.
Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan
upaya kesehatan yang menyeluruh, terpadu, merata, adil, dan terjangkau.
Itu ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Respon
kesehatan ini difokuskan untuk melayani masyarakat luas untuk mencapai
derajat kesehatan yang optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan
kepada individu.
Puskesmas adalah bagian penegakkan teknologi kesehatan yang
berada dibawah supervisi dinas kesehatan kabupaten/kota. Secara umum,
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Pelayanan rehabilitasi harus diberikan dengan pencegahan, promosi dan
pengobatan.
Secara umum, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas
meliputi

pelayanan

pengobatan

(treatment),

pencegahan

(preventif),

fasilitasi (peningkatan kesehatan), dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan).
Seperti yang dideklarasikan dalam peraturan 75 kementerian kesehatan RI
2014 : tercapainnya standar higiene yang setinggi-tingginya melalui upaya
kesehatan. Jadi penyedia membutuhkan kinerja yang hebat. Lebih tinggi
dari penyedia layanan kesehatan itu sendiri. Puskesmas kayamanya
kecamatan poso kota kabupaten poso selalu berkomitmen untuk membantu
segala

kebutuhan

kesehatan

anda,

termasuk

pelayanan

pengobatan

(pengobatan), pencegahan (upaya), promosi (peningkatan kesehatan), dan
daur ulang (memulihkan kesehatan). Ada kepuasan dengan meneima
perawatan medis.
Namun, masih ada kemungkinan pasien tidak puas dengan pelayanan
yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dalam kegiatan relawan
medis dipuskesmas.
Ketidakpuasan terhadap pelayanan bisa berasal dari kebersihan ruang
tunggu,

kebersihan

ruang

dokter,

dan

kecerobohan

pegawai

saat

berhadapan dengan pasien. Staf akan terlambat menangani keluhan pasien.
Sebab, kapasitas puskesmas ini sangat kecil. Tidak dapat disangka bahwa
isyarat pasien yang dilayani oleh puskesmas sangat mungkin mempengaruh
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Kapasitas dan menciptakan kerabat potensial dari pelayanan medis. Satusatunya masalah yang muncul adalah banyaknya pasien yang datang
berobat karena minimnya sumber daya manusia untuk menangani pasien
yang terletak dikelurahan kayamanya diwilayah poso kota.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan

penjelasan

diatas,

maka

penulis

mengemukakan

beberapa masalah yang menjadi fokus pembahasan yaitu :
1. Bagaimana kinerja aparatur sipil negara terhadap kualitas pelayanan
kesehatan pada puskesmas kelurahan kayamanya kecamatan poso kota
kabupaten poso ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Bagaimana kinerja aparatur
sipil negara terhadap kualitas pelayanan kesehatan pada puskesmas
kelurahan kayamanya kecamatan poso kota kabupaten poso ?
C. Tujuan dan kegunaan penelitian
1. Tujuan penelitian
a.

Untuk mengetahui baagaimana kinerja

aparatur sipil negara

terhadap kualitas pelayanan kesehatan pada puskesmas kelurahan
kayamanya kecamatan poso kota kabupaten poso.
b.

Untuk

mengetahui

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

kinerja

aparatur sipil negara terhadap kualitas pelayanan kesehatan pada
puskesmas kelurahan kayamanya kecamatan poso kota kabupaten
poso.
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2. Kegunaan penelitian
a. Kegunaan penelitian secara akademis
Penelitian ini diharapkan memberi masukan secara khusus kepada
aparatur sipil negara puskesmas selaku petugas kesehatan puskesmas
kelurahan kayamanya.
b. Kegunaan penelitian secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada
puskesmas kelurahan kayamanya kecamatan poso kota kabupaten
poso untuk menentukan kebijakan peningkatan pelayanan sehingga
tercipta pelayanan yang berkualitas.
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